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Jinekolojik 
Onkoloji Cerrahisi 
Polikliniği Hizmet 

Vermeye Başladı
Çanakkale’de bir ilk 

olarak hizmet vermeye 
başlayan ÇOMÜ Jineko-
lojik Onkoloji Cerrahisi 

Polikliniği hasta 
kabulüne başladı.

ÇOBİLTUM’da  
Toprak Analiz 

Laboratuvarı Açıldı

GENÇOMÜ Öğrenci Kong-
resi Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Topluluğu bünyesinde 
düzenlenen GENÇOMÜ 
Öğrenci Kongresi Troia 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.  

6. Kariyer Günleri Gerçekleştirildi

Üniversitemiz İletişimde Birinci Oldu

5

Vefatının 
100. Yılında 

“USTA” 
Oyunu ile Anıldı

Engelsiz ÇOMÜ 
Öğrenci Birimi
Koordinatörler 

Toplantısı 
Gerçekleşti

Mobil Dönüşüm 
Etkinliği 

Gerçekleştirildi

Siyasal Bilgiler 
Fakültesi 

Akademik 
Kurul Toplantısı 

Gerçekleşti
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Rektör Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Milletvekili Ayhan GİDER

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Uygulama Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde kurulan 
Toprak Analiz Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. AK 
Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekrem 
Karadağ, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, Ça-
nakkale Protokolü, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Acer, üniver-
sitelerin bir eğitim-öğretim kurumu olmasının yanında bir 
araştırma kurumu olduğunu belirterek “Bu anlamda şu an 
çatısı altında bulunduğumuz ve üniversitemizin merkez 
laboratuvarlarının bulunduğu bina, üniversitemizin en 
merkezi unsurlarından bir tanesidir” dedi.

Ç anakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Turizm Toplulu-
ğu tarafından organize edilen 
kariyer günlerinin altıncısı 
ÇOMÜ Turizm Fakültesi’n-
de gerçekleştirildi. Sektör 
ve öğrenci ile etkileşimin 
amaçlandığı etkinlik firmala-
rın ve öğrenci topluluklarının 
katılımı ile renklendi.

 Ç anakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Bilgisayar ve 
Teknoloji Topluluğu’nun 
düzenlediği Mobil Dönü-
şüm Etkinliği, Troya Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi.
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 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Kadın Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KAM) tarafından 
düzenlenen Bilimde ve Sanatta 
Kadınlar konulu panel Troya Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Panele ÇOMÜ KAM müdürü 
Prof. Dr. Gülgün Yazıcı, ÇOMÜ 
İletişim Fakültesi Radyo, Televiz-
yon ve Sinema Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Hülya Önal, Eğitim Fa-
kültesi Matematik ve Fen Bilim-
leri Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Dr. 
Sezen Apaydın, İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tuğba 
Elmacı, çok sayıda akademik 
personel ve öğrenci katıldı. 

Panelin açılış konuşmasını KAM 
Müdürü Prof. Dr. Gülgün Yazıcı 
yaptı. Konuşmasında 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nün önemine 
değinirken, kadının toplumdaki 
yerine, dikkat çeken Yazıcı, kadın 
hakları konusunda asıl mücadele 
edilmesi gerekenin cehalet ol-
duğunu belirterek “Kadın olmak 
erkeklere göre çok daha zorlu bir 

mücadele oldu, fakat kadınlar 
tüm bu zorluklara, engellemelere, 
aşağılamalara rağmen yüzyıllar 
boyunca çok büyük başarılar 
elde ettiler. Kadınların her şeye 
rağmen kazandıkları başarıları, 
bilimde, sanatta, teknolojide, 
edebiyatta, sporda, müzikte elde 
ettikleri payeleri dile getirelim 
ve bütün bu alanlarda bugünkü 
kadınlara ilham verecek olan, 
günümüz kadınları için kapılar 
açacak olan öncü kadınları dile 
getirelim. Belki böylece öfkemizi, 
ümitsizliğimizi, ümitle dindi-
receğiz. Geleceği değiştirmek 
ancak ve ancak geçmişi bilmekle 
mümkün olacaktır” dedi. 

Oturum başkanı Prof. Dr. Hülya 
Önal kadınların sadece eşit olma 
adına verdikleri savaşın bedelinin 
hiçbir zaman kolay olmadığını, 
bunun Türkiye’deki kadın cina-
yetlerine bakarak anlaşıldığını ve 
bu rakamların can acıtıcı olduğu-
nu belirterek, “Bizler böylesine 
sert mücadele altındayken kadın-
ların üretmeyi hiç bırakmadığını 
biliyoruz” İfadelerine yer verdi. 
Panelin ilk oturumu Arş. Gör. Dr. 

Sezen Apaydın’ın konuşmasıyla 
devam etti.

Kadın Olarak Zincirlerimizi 
Kıralım

Arş. Gör. Dr. Apaydın bilime 
gönül veren bilim kadınlarından 
İskenderiyeli Hypatia, Elena 
Cornaro Piscopia, Eleanor Orton, 
Marie Curie, Remziye Hisar, 
Canan Dağdeviren, Feryal Özel 
gibi rol model isimlerin başarı 
öykülerine değinirken günümüzde 
kadınların toplumda ikinci plana 
atılmasının popüler kültür ve 
medyayla ilgisini olduğunu ifade 
etti. Apaydın,  “Kadın olarak 
toplumda ön plana çıkmak için 
zincirlerimizi kıralım” ifadelerine 
yer verdi ve konuşmasını Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün şu 
sözleriyle tamamladı: “Bir millet 
ilerlemek ve uygarlaşmak isterse, 
özellikle bu noktayı esas olarak 
kabul etmek zorunluğundadır: ka-
dınlarımız okumuş ve bilgi sahibi 
olacaklar ve erkeklerin geçtikleri 
bütün öğrenim aşamalarından 
geçeceklerdir. ”

Prof. Dr. Gülgün Yazıcı eşitlik 
mücadelesindeki şair kadınlardan 
Han kızı, Kutluk Hatun, Erguvan 
Hatun,  Zeynep Hatun,  Leyla 
Hatun, Ani Hatun, Mihri Hatun, 
Kastamonulu Feride Hanım gibi 
isimlerden bahsederek en büyük 
ortak özelliklerinin babaları tara-
fından destek görüp hemcinsleri 
ve kocaları tarafından engellen-
mesine dikkat çekti. Yazıcı, aynı 
zamanda  kadınların  yıllarca 
cinsiyetçiliğe maruz kaldığına ve 
bu kadınların tarihe adını kan, ter 
ve gözyaşıyla yazdırdığını ifade 
etti. Yazıcı sözlerini “Adını bilip 
bilmediğimiz, mücadele eden tüm 
kadınlara şükranlarımı sunuyo-
rum” diyerek tamamladı.

Gelecek İçin Bir Umut Işığı 
Yakabiliriz

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Elmacı 
konuşmasına sinema tarihi-
ne damgasını vuran ilk kadın 
yönetmen Alice Guy Blache’ın 
belgeseliyle başladı. Türk ve 
Dünya Sinemasında tarih boyun-
ca kadının rolünden bahseden 
Elmacı, yıllarca kadını sinemada 

erkek fantazmının ürünü ola-
rak ele aldıklarına dikkat çekti. 
Kadının görsel bir seyir halinde 
beyazperdede kalması ve sinema-
nın kapitalist süreçle para etmeye 
başladığı noktada kadını devre 
dışı  bırakmanın sadece seyirlik 
nesne halinde yer aldığı durumu-
nu protesto ettiğini belirtti.
Kadının yıllarca güzelliğiyle 
kamera önünde bulunduğunu, 
gençliğini ve güzelliğini yitirince 
sektörden düştüğüne dikkat çe-
kerek “Bu eril bakışın dışında bir 
yaşam olduğu ve özellikle yeni si-
nemanın erkek sineması ve erkek 
buhranlığı üzerine kurulması bir 
parça umutları kırmakla birlikte 
birçok öncü kadın yönetmen hala 
film üretmeye devam ediyor. 
Bizler daha fazla kadın filmi 
izleyerek belki de bu endüstrinin 
öteleme sorununu aşabiliriz” dedi. 
Panel katılımcıların sorularıyla 
sona ererken; Prof. Dr. Gülgün 
Yazıcı, Prof. Dr. Hülya Önal, Yrd. 
Doç. Dr. Tuğba Elmacı ve Arş. 
Gör. Dr. Sezen Apaydın katılan 
herkese teşekkür ederek tüm ka-
dınların Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladılar.

Kadınlar Gününde Rol Model Kadınlar Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya 
Kültür Miras Listesi’ne kabulünün 20’nci 
yılı nedeniyle 2018’i Troya Yılı ilan etti. Bu 
durumun başta Çanakkale olmak üzere tüm 
Türkiye’ye sağlayacağı tanıtım, bunun sonucu 
olarak ortaya çıkan saygınlık ve turizm katkıları 
olacağı ortadadır. İşte bu yüzden bu kararın 
alınmasında payı bulunan tüm yetkililere teşek-
kür ediyorum.

Ancak bugün benim odaklanacağım nokta tüm 
bunlardan farklı. Yaşadığımız coğrafya insan-
lığın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Öyle 
ki kentimizdeki insan yerleşimi Neolitik Çağ’a 
kadar uzanmaktadır (MÖ 6.000). Bu uzun süre 
boyunca tabii ki pek çok farklı devlet ve toplum 
kentimize hükmetti. Şimdi ise insanlığın beşiği 
bu topraklara biz hükmediyoruz. Bunun bizlere 
yüklediği görev ve sorumluluklar hayli fazladır. 

Biz 8000 yıllık bu mirasın hamisi konumunda-
yız. Bunun gereği olarak insanlığa karşı olan 
sorumluluğumuzu yerine getirmek, bu kültür-
leri koruyabilmek ve mümkün olduğu ölçüde 
yaşatabilmek adına, öncesinde yapmamız gere-
ken bu kültürleri tanımaktır. Bu sürecin bize de 
katkıları olacaktır. Tıpkı Kayzer-i Roma Fatih 
Sultan Mehmet Han gibi İlyada destanını kendi 
dilinde okuyabilen, dünyaya uyumlu bir Türk 
neslinin Türkiye’yi getireceği noktayı hayal 
edebiliyor musunuz mesela?

Diğer yandan söz konusu süreç, milletimizin 
atasından aldığı görevi yerine getirerek yurtta 
ve dünyada barış sağlamak için uğraşması 
açısından da anlamlıdır. 2018 Troya Yılı’nın bu 
yolda bir milat teşkil edeceğini umuyor ve yazı-
mı da bu milatta ev sahipliği yapmanın barışın 
kenti Çanakkale’mize çok yakıştığını belirterek 
bitirmek istiyorum. 

TROYA’DAN ÇANAKKALE’YE                                                                                                                   
Fahrettin ACAR ÇOMÜ Gazetecilik 

Öğrencileri 8 Mart’ı Kutladı

Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğren-
cileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü çiçeklerle kutladı. Gazete-
cilik sınıfının erkek öğrencileri tarafından kadın öğrencilere çiçek 
hediye edildi. Bu şaşırtan güzel jest karşısında teşekkürlerini 
ileten öğrenciler toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler.
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 R ektörlük Senato Salonunda gerçekle-
şen imza töreninde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Doğan Ö. Özyiğit, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir, AÇASAM 
Müdürü Doç. Dr. Özkan Keskin, Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Karataş, Türk 
Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.  

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üç kurum 
olarak Çanakkale’deki Şehitlikler, diğer 
ilişkili değerli eserlerin planlanması 
ve imar edilmesi anlamında eğitim ve 
akademik danışmanlık işbirliği protokolü 
imzaladıklarını belirterek; “Tarihi Alan 
Başkanlığı ile Üniversitemizin zaten çok 
yakın ilişkileri ve ortak çok sayıda çalış-
ması var. Yine ÇOMÜ’ye bağlı Atatürk 
ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merke-

zi ile hocalarımız Tarihi Alan Başkanlığı 
ile çok yakın çalışıyorlar. Türk Şehitlik-
leri İmar Vakfı’nın uzun yıllardır bu işleri 
takip etme vefakârlığını göstermiş olma-
ları çok değerli bir durum. Bu bağlamda 
birlikte çalışacak olmaktan dolayı büyük 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.  

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı’nın Cumhu-
riyet döneminde, devletin parasının ve 
imkânlarının hiç olmadığı bir zamanda, 
Atatürk’ün emri ile 1926 yılında kurul-
duğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı 
Doğan Ö. Özyiğit, “Yüzyıllar geçse de 
geçmişimize sahip çıkmak bizim vazife-
miz. Bu bizim geleceğimiz için de çok 
önemli” dedi. 

Özyiğit, vakıf olarak çalışmalarında çok 
farklı kurumlarla ilişki kurduklarını, her 
zaman bu hüsnü kabulü bulamadıklarını 
vurgulayarak bu anlamda Rektör Prof. 

Dr. Yücel Acer’e ve Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaş-
demir’e Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ile 
yaptıkları işbirliğinde göstermiş oldukları 
heyecana teşekkür etti. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir ise konuşmasın-
da işbirliğinden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“ÇOMÜ gibi her alanda ve özellikle tarih 
alanında kendini ispatlamış ve otorite 
düzeyine gelmiş bir kurum ve 1926 
yılından beri nerede Türk Şehitliği varsa 
oraya koşan Türk Şehitlikleri İmar Vakfı 
ile beraber aynı yolda yürüyecek olmanın 
heyecanı içerisindeyim. Bu yaptığımıza 
işbirliğinden daha çok gönül birliği denir. 
Böylesine güzel bir amaç için bir araya 
gelmek bizi fazlası ile mutlu etmekte. 
ÇOMÜ ile gerçekten güzel işler ortaya 
çıkarmaya başladık. ÇOMÜ köklü bir 

kurum haline geldi. Biz de kurum olarak 
artık yürümeye yavaş yavaş koşmaya 
başladık. Bu iki kurumun yanına sami-
miyetini ispatlamış bir kurum olan Türk 
Şehitlikleri İmar Vakfı’nın eklenmiş 
olması gelecekle ilgili yapacağımız işler 
anlamında hepimize fikir vermekte. Bu 
anlamda bugün burada bizimle birlikte 
olan Türk Şehitlikleri İmar Vakfı’nın 
kuruluşundan buyana görev yapan tüm 
yönetim kadrosuna teşekkür ediyorum. 
Çünkü hiç kimse yokken, belki bu işler 
bu kadar kıymetli değilken, bu kadar çok 
takdir görmezken tek olmak ve kendini 
ortaya koymadan bu işleri yapabilmek 
çok önemli bir meziyet. Şehitlerimiz için 
ne yapsak azdır. Bu işi organize ettiği için 
AÇASAM’a teşekkür ederiz.” 

İmza töreni, karşılıklı hediye takdiminden 
sonra sona erdi. 

Eğitim ve Akademik Danışmanlık 
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Üniversitemiz arasında Eğitim 
ve Akademik Danışmanlık İşbirliği Protokolü imzalandı. 

ÇOMÜ 1. Ulusal Aşçılar ve 
Pastacılar Şampiyonası’nda

ÇOMÜ’lü Öğrenciler, 
En Büyük Gastronomi Yarışmasında 

13 Madalya Kazandı
 T ürkiye’nin en 
büyük gastro-
nomi yarışması 
ve festivali olan 
Uluslararası 
İstanbul Mutfak 
Günleri’nin 16.sı 
İstanbul Bey-
likdüzü TÜYAP 
Fuar alanında 
gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenle-
nen yarışmalarda, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi  
(ÇOMÜ) Gökçeada Uygula-
malı Bilimler Yüksekokulu 
(GUBY) Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü öğ-
rencileri toplamda 13 madalya 
kazandı.

Yarışmalarda farklı kategori-
lerde 6 Gümüş, 6 Bronz ve 1 
Merit madalya kazanan öğren-
cileri ve bölümün öğretim gö-
revlilerini makamında konuk 
eden GUBY Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Çavuşoğlu, başarı-
lı öğrencileri tebrik ederken 
“Desteklerini yüksekokulu-
muzdan esirgemeyen ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e 
teşekkür ederiz” dedi.

Display (Gösteri) 
Gençler
 Rukiye Albayrak:
•Cup Cake - Gümüş
•Çiçek Aranjman - 
Bronz
•Kutlama Pastası - Merit

Pratik Gençler
Nezaket Yıldız: Balık 

(Gümüş), Ana Yemek (Bronz)
Emre Boran: Balık (Gümüş), Hamur İşi 
(Bronz)
Şeyma Nur Üzüm: Hamur İşi (Gümüş)
Büşra Birdane: Ana Yemek Gümüş)
Samet Mısır: Balık (Gümüş)
Hozan Aykut: Hamur İşi (Bronz)
Haluk Can Kepenek: Ana Yemek 
(Bronz)
Rümeysa Tekin: Tatlı (Bronz)

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY) öğrencileri 
Büşra Birdane ve Hozan Aykut 1. Ulusal Aşçılar ve Pasta-
cılar Şampiyonasında Üniversite Ana Yemek kategorisinde 
2 Bronz madalya kazandılar. Çorum Belediyesi tarafından 
yapılan 1. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonasına 26 
ilden, 15 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyle, 5 
üniversitenin aşçılık bölümlerinden oluşan öğrenciler olmak 
üzere 400 kişi katıldı.
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 Ç anakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) yeni 
bir döneme merhaba derken 
öğrenciler arasında sosyal ve 
sportif faaliyetler ile birlikteliği 
sağlayan toplulukların tanı-
tımları gerçekleştirildi. Biz de 
ÇOMÜ Gazete olarak tanıtım 
stantlarında görev alan arkadaş-
larımız ile konuştuk.
Motor Sporları Topluluğu – 
Doğancan Kirment
Sizi diğer topluluklardan ayıran 
temel özellik nedir?
En büyük farkımız bir hobi topluluğu 
oluşumuz. Ulaşım aracı olduğu halde 
insanların hobilerini bir araya getirdiği 
ve bunu ortak olarak paylaşabildiği bir 
arkadaş çevresinde oluşan topluluk.
Topluluk adına en büyük hedefiniz nedir?
Üniversitedeki motorsiklet kullanıcısı 
arkadaşlarımızı bilinçlendirmek, onları 
ekipmanlı sürmeye eğitmek ve bu sayede 
daha bilinçli sürücüler olarak kazaları 
önlemek ve ölümlerin önüne geçmek 
istiyoruz.
Öğrencilerden gelen ilgi ve talep nasıl?
İlgi gayet güzel, kendi asil üyemizin 
dışında yaklaşık 150’sinden fazla istek 
aldık. Bunların bir kısmı zaten motor-
siklet kullanmayıp motorsiklet kullanma 
isteğiyle gelerek bizden bilgi almak 
amacıyla kaydoldular. Biz de bu sayede 

onları güzel bir şekilde yönlendirip bu 
tutkuyu onlara da aşılamak istiyoruz.
Topluluk olarak başınıza gelen ilginç bir 
olay var mı?
Geçen yıl büyük bir eğitime öncülük 
ettik. Bir markayı Çanakkale’ye getir-
dik. Burada bir üniversite topluluğundan 
böyle büyük bir gelişim beklemiyordu 
insanlar.
Neden sizin topluluğunuzu seçsin öğren-
ciler?
Biz bir hobi topluluğuyuz, motorsiklet 
kullanıyorlar ise bizimle beraber güvenli 
sürüş deneyebilirler ve sosyal projelere 
bizimle beraber eşlik edebilirler. Eğitim 
ve ekipman konusunda destek olmaya 
çalışıyoruz.
Doğa ve Ekolojik Araştırmalar Topluluğu 
– Ulvi Kerem Günay

Sizi diğer topluluklardan ayıran temel 
özellik nedir?
Bizim temel amacımız sadece gezip 
eğlenmek ya da öğrencilerin güzel vakit 
geçirmesinden ziyade biraz da farkındalık 
oluşturmak. İşin içine biraz da bilimsel 
yön katıyoruz. Bunlar da doğa gezilerin-
de dışarı çıktığınızda (arazi) gördüğümüz 
canlıların korunma statülerini ya da özel-
likle endemik bitkilerimiz var bunların 
farkındalığını oluşturmak.

Topluluk adına en büyük hedefiniz nedir?
Çanakkale’deki öğrencilerin etraflarında 
insan dışında doğadaki diğer canlılarla 
ilgili fikir sahibi olmaları.
Topluluğa öğrencilerden gelen talep 
nasıl?
Beklediğimiz seviyede, şu ana kadar 

100’e yakın ön kayıt var.
Topluluk olarak başınıza 
gelen ilginç bir olay var mı?
Evet var. Bir arkadaşımız 
yarasa yiyebilir miyim diye sordu, tabi ki 
de biz de yiyemeyeceğini anlattık.
Neden sizin topluluğunuzu seçsin öğren-
ciler?
Doğaya merakı olan kişilerin gelebileceği 
uygun bir yer bu yüzden bizi seçebilirler.

 T eknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi-
nin tüm bilim dallarında etkili olduğunu, 
tıp eğitimini de etkilediğini ve tekno-
lojinin tıp eğitiminde etkin bir şekilde 
kullanıldığını belirten Histoloji ve Emb-
riyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Aysel Güven Bağla, ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
bünyesinde hizmete giren Sanal Eğitim 
Laboratuvarı’nın öğrenciye çok ciddi 
katkıları olduğunu vurguladı.    

Tıp Eğitiminde Dijital Materyal Kulla-
nımı Arttı 

Prof. Dr. Aysel Güven Bağla, son yıllarda 
tıp eğitiminde dijital materyallerin kulla-
nılması ve bunun önemi ile ilgili pek çok 
çalışma yapıldığını belirterek; “Özellikle 
anatomi, histoloji ve embriyoloji, patoloji 
gibi görsel konular içeren dallarda dijital 
materyaller eğitim-öğretim ortamlarında 
sıkça kullanılmaktadır. Yeni teknolojiler 
bizlere gerek canlı gerekse cansız ma-
teryalde, çok daha yüksek çözünürlüklü 
ve gerçek zamanlı inceleme olanakları 
sunmaktadır. Histoloji, patoloji gibi ders-
lerinin uygulamalarında dijital görüntüler 
kullanılmakta, kullanıcı, bilgisayarın 
faresi ile görüntü üzerinde hareket ederek 
doku kesiti üzerinde  istediği alana 
ulaşabilmekte, istenilen alanın kademeli 
olarak büyütülmesini veya küçültülmesini 
sağlayabilmektedir. Görüntü üzerinden 
tartışma ve görüş alışverişi yapılmasına 
ve direkt görüntü üzerinden soru sorul-

masına imkan vermektedir. Ayrıca, kendi 
başına öğrenime daha çok imkân sağla-
makta, ders saatleri ve yer ile sınırlanma-
maktadır” dedi.

Sanal Eğitim Laboratuvarı İle Eğitim 
Kalitesi Gelişecek

Tıp fakülteleri dışında, diş hekimliği, 
biyoloji, veterinerlik, moleküler biyoloji 
ve sağlık bilimleri gibi alanlarda dijital 
materyallerin eğitim-öğretim ortamların-
da sıkça kullanıldığını dile getiren Prof. 
Dr. Aysel Güven Bağla, Sanal Eğitim 
Laboratuvarının eğitimimizin kalitesini 
yükselteceğini vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sanal Eğitim Labora-
tuvarımız sadece histoloji ve patoloji 
anabilim dalları uygulamalarında değil, 
diğer anabilim dallarının; anatomi, 
mikrobiyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi 
çeşitli temel bilimlerin eğitiminde de 
sanal gerçeklik uygulamalarında kullanı-
labilmesi nedeniyle önemlidir. Bu eğitim 
kalitemizi yükselttiği gibi diğer fakültele-
re göre bir ayrıcalık oluşturacaktır. Ayrıca 
anlaşılması zor olan bazı anatomik yapı-
lar ile vücutta gerçekleşen biyokimyasal 
ve fizyolojik olayların öğrenciler tarafın-
dan daha kolay öğrenilmesi sağlanabi-
lirken, klinik tıp bilimleri eğitiminde ise 
teorik eğitimlerin yanında bazı muayene 
işlemlerinde ve küçük girişimlerde de 
yararlanılabilir, nadir görülen hastalıklar 
ve cerrahi uygulamalar gösterilebilir.” 

Öğrenciler Anlaşılması Zor Konuları 
Daha Kolay Kavrayacak

Bu laboratuvarın öğrenciler için anlaşıl-
ması zor konulara sahip derslerin, daha 
kolay kavranabilmesi, eğitim-öğretimin 
daha verimli ve ulaşılabilir kılınabilmesi-
ni sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Aysel 
Güven Bağla; “Sanal Eğitim Laboratuvarı 
ayrıca teorik ve uygulama sınavlarının, 
eğitim ve ölçme değerlendirmenin daha 
uygun şekilde yapılabilmesine katkı 

sağlayacaktır. Fakülte-
deki mezuniyet öncesi 
eğitim sürecine olan katkıları yanı sıra 
fakülteden mezuniyet sonrası eğitimi 
kolaylaştıracak ve bu eğitimi ulaşılabilir 
kılacaktır. Sürekli mesleki gelişime ve 
eğitimin akreditasyonuna katkıda buluna-
caktır. Üniversitemizde birçok bölümün 
kullanımına açık olacağından Tıp Fakül-
tesi dışında diğer fakültelerin de kullana-
bileceği, eğitim kalitesini geliştirecek ve 
eğitimi keyifli hale getirecektir” dedi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nde 
Sanal Eğitim Laboratuvarı Hizmete Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan Sanal Eğitim Laboratuvarı hizmet vermeye 
başladı. Sanal Eğitim Laboratuvarı sayesinde tıp öğrencileri almış oldukları teorik tıp eğitimlerini sanal bir ortamda 
pratik yaparak güçlendirme ve geliştirme imkânı bulacak. 

Topluluk Tanıtımları Yapıldı

Motor Topluluğu olarak geçen 
yıl bir markayı Çanakkale’ye 
getirdik. Bir üniversite top-
luluğundan böyle büyük bir gelişim 
beklenmiyordu. 

Doğa ve Ekolojik Araştırmalar 
Topluluğu’ndan bir arkada-
şımız yarasa yiyebilir miyim 
diye sormuştu, tabi ki de ona yiyeme-
yeceğini söyledik. 

Dağcılık Topluluğu’na yeni ka-
tılan bir arkadaşımız tırmanışa 
gittiğimizde gerçekten dağa 
tırmanacak mıyız diye sormuştu. 

İlginç      
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 1 08 devlet üniversitesinin akademisyenlerinin dahil 
edildiği Akademik Performans Raporuna göre İletişim 
Fakülteleri arasında ÇOMÜ İletişim Fakültesi akade-
misyenleri çalışmaları ile birinci sırada yer alarak birçok 
köklü iletişim fakültesinin önüne geçti.  
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, elde edilen başarının 
mutluluk verici olduğunu belirterek; “108 devlet üniver-
sitesi arasında 55 iletişim fakültesi var. Bu çalışmada ise 
31 iletişim fakültesi yer alıyor. Fakültemizde 12 öğretim 
üyesi bir aradayız. Sayıca diğer iletişim fakültelerine 
baktığımız zaman akademik personel olarak biraz azız. 
Buna rağmen elde edilen performans bizleri mutlu 
ediyor. Bu başarının bir başka anlamı da fakültemizde 
akademisyenlerin el ele vererek güzel şeyleri başarabil-
diğini ve başarılabileceğini göstermesidir. Zannediyo-
rum destek çıkıldığında çok daha güzel şeyler yapılabi-
lecektir. Hedefimiz fakültemizi daha ileriye götürecek 
projeler yapılması. Bizlere düşen, bu konuda çalışan 
akademisyen arkadaşlarımızı desteklemek, katkılar 
sağlamaktır” dedi. Büyük bir iş yüküne rağmen İletişim 
Fakültesi’nin böyle bir başarı elde etmiş olmasının çok 
ciddi ve sonuna kadar hak edilmiş bir başarı olduğunun 

altını çizen Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. Bu başarı bize sayısal çokluğun her zaman 
başarının göstergesi olmadığını gösterdi. Bu anlam-
da nitelik belirleyici diye düşünüyorum. İş yükümüz 
fazla ancak bu iş yüküne rağmen nitelikli bir çalışma 
yapılıyor ki bu başarılı soncu alıyoruz. Ayrıca destek 
çok önemli. Dekanımızdan ve üst yönetimimizden tüm 
desteği alıyoruz. Bu teşvikin ayrıca ikinci bir kez teşvik 
yarattığını da eklemek istiyorum. Önümüzdeki yıl için 
daha iyisini yapabilmek adına hepimizde başka türlü bir 
motivasyon oluşmasını sağladı. İnanıyorum ki birinciliği 
önümüzdeki yıl da koruyacağız.”

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Birol Akgül, 
ekip halinde uyumlu bir çalışma ve iyi 
koordinasyon ile başarıya ulaşılabil-
diğini belirterek, “Bu bağlamda başta 
Dekanım Prof. Dr. İsmail Tarhan’ı ve 
tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 
Fakülte olarak bundan sonraki çalış-
malarımızla da birinciliğe daima aday 
olacağız” dedi.

Üniversitemiz
İletişimde Birinci Oldu
Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan ilk ve tek bağımsız araştırma laboratuvarı Üni-
Ar’ın yaptığı çalışma kapsamında iletişim alanında üniversitemiz İletişim Fakültesi birinci oldu. 

H er ay ücretsiz olarak ÇOMÜ Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen prog-
ram ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Halit 
Kuşçu’nun konuşması ile başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Er-
dem’in de katıldığı konferansa Mustafa Özbağ’ın konuşması ile devam etti. 
Konferansta Muhyiddin Ibni Arabi’nin Fusûsu’l Hikem’inden bazı bölümler 
okunarak açıklamaları yapıldı. Programın sonunda Muhyiddin Ibni Ara-
bi’nin öğretileri ile Mevlana Celaleddin Rumi’nin öğretilerinin benzerliği 
hakkında konuşuldu. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu her cuma saat 20.30’da 
Aynalı Çarşı’nın yanında bulunan Eski Müze Binası’nda halka açık Mesne-
vi’den okumalar ve semazen gösterileri gerçekleştiriyor.

Fusûsu’l-Hikem Okumaları Yapıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu’nun dü-
zenlediği Muhyiddin Ibni Arabi’nin Fusûsu’l Hikem Okumaları 63. Ay Şerhi 
Programı gerçekleştirildi.

25 yaşında genç bir üniversiteyiz. Pırıl pırıl 
parlayan bir yüzümüz var. Ufku doğru kilitlenmiş 
gözlerimizin ışığı parlıyor. 50 bin genç öğrenci-
mizle birlikte hızlı adımlarla yürüyoruz. Ayağımızı 
tökezletenlerden kurtulmuşuz.  

25 yaşında 50 bin gencimizi geleceğe hazırlayan 
kadrolarımız, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi 
olacak beyinlere yol göstericilik yapıyor. En başta 
iyi, ahlaklı, dürüst insan olmayı öğretiyoruz. Bilgi 
duvarlarını vatan sevgisiyle örüyoruz.  

25 yaşında kadın dostu bir üniversite hedefimiz 
var. Eğitim öğretim ve her alanda kadınlarımızı 
daha iyi yerlerde görmek, onların işlerini sağlıklı 
ve mutlu şekilde yapması için pozitif ayrımcılığın 
olanaklarını sunuyoruz.  

25 yaşında bir üniversite olarak Türkiye’ye ve 
dünyaya akademisyenler yetiştiriyoruz. ÇOMÜ’lü 
olmanın gururunu ve bilimde söz sahibi olmanın 
onurunu yaşıyoruz. İçimizden çıkan her cevher, 
yeni cevherlerin çıkması için bir ışık bizim için. 

25 yaşında bir üniversite olarak, Çanakkale’nin 
en değerli kurumu olduğumuzun farkındayız. 
Ama bunu bir koz, bir silah, bir tehdit olarak 
hiçbir zaman görmek ya da bunları yaşatmak 
istemiyoruz. Şehitler diyarının, bu tarihi kutsal 
toprakların bekçisi bir üniversiteyiz.  

Evet 25 yaşında genç bir üniversite olarak bize 
yakışanlar bunlar. Bunun içinde bize yakışan 
değerlerimizle adımızın anılması en büyük he-
defimiz. Bu her birimizin sorumluluğu. Lütfen bu 
sorumluluğumuzun farkında olalım. ÇOMÜ’nün 
parlayın yıldızını gölgeleyen her türlü olumsuz-
luktan uzak durmaya, pozitif düşünmeye, enerji-
mizi daha verimli kullanmaya gayret edelim.  

ÇOMÜ’nün her alanda moralinin yüksek olması 
için çalışalım. 50 bin öğrencimiz iyi ki bu üni-
versitedeyim desin. Ve boğazımızdan geçen her 
lokma helal hoş olsun. Sağlık sıhhat bulalım. 

25 yaşında 
bize yakışanlar! 
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 F akülteye Dekan olarak atanan Prof. 
Dr. Hürmüz Koç, kapatılan BESYO’nun 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğ-
lu’ndan görevi devraldı.

Fakültede düzenlenen devir teslim töre-
nine ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, 
Prof. Dr. Mustafa Görün, Genel Sekreter 
Sami Yılmaz ile dekanlar ve ÇOMÜ’lü 
idareciler katıldılar. 

Kapatılan BESYO’nun Müdürü Necati 
Cerrahoğlu, devir teslim töreninde yaptığı 
konuşmada “Zaman gerçekten çok hızlı 
geçiyor. Sayın Rektörümüzün, adaylık 
sürecinde hangi projeleri önersek diye 
beyin fırtınası yaptığımız zamanları 
hatırlıyorum. Bu anlarda ben de BES-
YO’nun fakülteleşmesini talep etmiştim 
çünkü Türkiye genelinde böyle bir süreç 
başlamıştı. Şu an Türkiye’nin seçkin 
BESYO’larından 10 tanesi fakülte oldu. 
Daha önce de birkaç girişimimiz olmuştu, 
sağolsun Rektör hocamızın gayretleriyle 
eksikler tamamlandı ve bugüne ulaştık. 
Dekan olarak Hürmüz hocamız değerlen-
dirildi. Rektör Bey’e bu konuda teşekkür 
ediyorum. Genç, dinamik, çalışkan ve 
Türkiye genelinde ismi spor bilimlerinde 
anılan bir hocamız” şeklinde konuştu.
Üniversitenin olağanüstü günler yaşa-
dığına değinen Cerrahoğlu “Üniversite-
miz olağanüstü günler yaşadı. 25 yıllık 
üniversitenin kuruluşundan bugüne en 
sıkıntılı dönemi Yücel hocamızın döne-
miydi. Çok şükür kazasız belasız bugün-
lere geldik. İnsanlar makamlara gelir. 

Daha önemlisi makamı teslim ederken 
utanacak, arkasında soruşturma konusu 
gibi bir şey bırakmadan teslim etmesi en 
büyük huzurdur. Bana bu fırsatı verenlere 
teşekkür ediyorum” diyerek devir teslim 
törenine gelen ÇOMÜ’lü idareci ve aka-
demisyenlere teşekkür etti. 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hürmüz Koç ise “Ülkemizin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cum-
hurbaşkanı olmasaydım Eğitim Bakanı 
olurdum demiş. Eğitim kurumlarının 
ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. 
Bugün de böyle önemli bir eğitim kuru-
munun görevini teslim alıyorum. Bunun 
ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve 
bu önemli görevi bana layık gördüğünüz 
için sizlere teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

28 Haziran 2017 tarihinde ÇOMÜ’de gö-
reve başladığımda mesai arkadaşlarımla 
bir yol haritası çizdik. Haritamızda okulu-
muzda yapılması gerekenler ne ise bir sı-
ralamaya soktuk. Birçoğunu hayata geçir-
dik. Doktora programının da bir an önce 
hayata geçmesini istiyoruz. Zannediyo-
rum Mayıs ayında bununla ilgili YÖK’e 
müracaat edeceğiz. Eğitim kurumlarının 
yönetiminin zorluğunu hepimiz biliyoruz. 
Özellikle de BESYO’nun yönetiminin 
zorluğu daha fazladır. Çünkü, BESYO’da 
hem uygulamalı olarak hem teorik olarak 
derslerimiz mevcuttur. Onun için biz 
hem bu iç ve dış dinamiklerde zorluk 
çekiyoruz. Bu zorluğu bu zamana kadar 
başarıyla yöneten Yüksekokul Müdürü-

müz Necati hocamıza teşekkür ediyoruz. 
Necati hocam, bugün görevi devrediyor. 
Ancak geri kalan ömrüne onursal müdür 
olarak devam edecek. Çünkü kapatılan 
BESYO’nun son müdürüydü.” 

Fakültemizin Türkiye’nin Önde 
Gelen Dünyada Saygın Bir Fakül-
te Olması İçin Çalışacağız 

Koç, fakültenin sosyal alandaki faaliyet-
leri başta olmak üzere sportif anlamda 
Türkiye’nin önde gelen ve dünyada say-
gın bir fakülte olması için çalışacaklarını 
kaydederek sözlerini noktaladı. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise “BES-
YO’nun spor alt yapısını son üç yılda, 
epey çaba sarf ederek güçlendirdik. Niha-
yetinde Spor Bilimleri Fakültesi olması 
bu işin taçlandırılması oldu. Üniversi-
temizin bir Spor Bilimleri Fakültesine 
sahip olması gerçekten övünç duyulacak 
bir husustur” diyerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“ÇOMÜ’de son üç yıldır hep iyi şeylere 
tanık oluyoruz, beraber keyifleniyoruz, 
beraber mutlu oluyoruz ve daha çok 
çalışma azmi yakalıyoruz. Üstelik bu, 
üniversite tarihimizin ve bir açıdan da 
ülke tarihimizin en zor dönemlerinden 
birisinde yapılıyor olabilmesini asla 
unutmamak lazım. Bütün bu zorlukla-
ra rağmen bizler beraber çalıştığımız 
arkadaşlarla bütün yıpratma, engelleme, 
çelme takma faaliyetlerine beraber göğüs 
gererek Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’ni güzel bir noktaya getirdik. 

Bu Ülkenin 
Hızını Yavaşlatmaya Çalışanlarla 
Mücadelemiz Sürecek

FETÖ benzeri ülke düşmanı, ilerleme 
düşmanı, bu milletin düşmanı yapılarla 
ilişki kurmuş yapıları temizlerken şunun 
da farkındayız: Biz değerli bir coğrafya-
dayız, değerli bir vatana sahibiz. Karşımı-
za bu yapılar yine çıkacak. Çanakkale’de 
de çıkacak, ülkenin önüne de çıkacak. 
Bizim bunlarla uğraşmak konusunda bir 
yorgunluğumuz yok. Bu ülkenin hızını 
yavaşlatmaya çalışanlarla, bu ülkenin 
bilimsel ilerlemesini yavaşlatmaya 
çalışanlarla, sportif ilerlemesinin hızını 
kesmeye çalışanlarla bizim mücadelemiz 
hep devam edecek. Biz bunu bilerek bu 
yola çıktık. Bizi yavaşlatmaya çalışacak 
olanlar şunu gayet iyi biliyorlar; karşıla-
rında bunlarla mücadeleyi iyi bilen, iyi 
beceren bir ekip var ÇOMÜ’de. Necati 
hoca FETÖ yönetimiyle açıkça kavga 
etmiş arkadaşlarımızdan bir tanesidir. 
Benim rektörlüğüm döneminde de bu 
kavganın içerisinde yer almıştır. Bugüne 
kadar BESYO içerisinde neler yapıldıysa 
bir yerlerinde bulunmuştur. Bir kurumun 
son müdürü veya başkanı olarak ayrıca-
lıklı bir nokta koymuştur. BESYO’nun 
son müdürü olarak anılacaktır. Kendisine 
verdiği katkılardan ötürü çok teşekkür 
ediyoruz.”

Tören, karşılıklı çiçek takdiminin ardın-
dan pasta kesimiyle sona erdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Olan BESYO’da Devir Teslim Töreni 
16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fa-
külte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması” hakkındaki karar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 
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 M oleküler Biyoloji ve Genetik Toplulu-
ğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tuğba 
Tümer ve öğrencileri tarafından 1-3 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen kongreye 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Er-
dem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüsnü Baysal, Fen Bilimleri Enstitü-
sü Müdürü Prof. Dr. Levent Genç’in yanı 
sıra birçok üniversiteden akademisyen 
ve öğrenciler katıldı. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem gençlerle bir 
arada olmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirirken “2018 Troya Yılı’nın ilk 
etkinliklerinden biri olması nedeniyle bu 
program önemli. Moleküler Biyoloji ve 
Genetik bölümü alanında güncel konu-
larda uzman hocalarımızı dinleme fırsatı 
bulacağız. Bölümümüz 2013 yılında 
kurulmuş genç bir bölüm. İlk mezunlarını 
bu yıl verecek. Bu vesileyle ilk mezun 
olacak öğrencilerimizi kutluyor, yolla-
rının açık olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. GENÇOMÜ Topluluk Başkanı 
Zeynep Özlem Cinar, “Bu Kongrenin 

birincisi gerçekleştirdik, önümüzdeki 
yıllarda devamının geleceğini umuyoruz. 
Türkiye genelinde başarılı hocalar ba-
şarılı projeleri burada sunuyorlar. Bizim 
bölümümüz yüksek puanlarla öğrenci 
alan bir bölüm, hocalarımız kendi alanla-
rında uzmanlaşmış hocalar. TÜBİTAK’ta 
görev alan hocalarımız var. Bu kongre 
ile bölümümüz tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetler ile bölümün ve üniversitemizin 
tanınırlığını amaçlıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İstan-
bul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nermin Gözükırmızı, Bitki Transoponları 
başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. 
2 gün boyunca devam 
eden kongre, 2018 
Troia Yılı sebebiyle 
Troia Antik Kenti’ne 
düzenlenen gezi ile 
sona erdi.

GENÇOMÜ Öğrenci 
Kongresi Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Bi-
yoloji ve Genetik Topluluğu bünyesinde düzenlenen GENÇOMÜ Öğrenci Kongresi’nin 
açılışı Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

Ç OMÜ Turizm Fa-
kültesi’nde altıncısı 
gerçekleşen bu etkin-
lik sayesinde turizm 
sektörünün temsilci-
leri ve öğrencilerin 
bir araya gelmesiyle 
birbirlerini daha 
iyi tanıyacakları-
nı  ve bu bağlamda 
özellikle yaz turizm 
sezonu için hazırlık 
yapmış olacaklarını belirten Turizm Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal,  “Bu 
etkinlikle staj imkanı yakalayan öğrencileri-
miz  kendilerine mesleki donanım açısından 
büyük bir fırsat ve tecrübe kazandıracaklar” 
dedi. Turizm Topluluğu Başkanı Zeynep 
Ulaşkın ve Deniz Güven Yahya etkinlik ve 
topluluk hakkında bilgi verirken, kariyer 
günlerinin öğrenciler üzerinde olumlu etki-

lerine değindiler.
ÇOMÜ Turizm Alanında Başa-
rılı Bir Üniversite
Etkinliğe katılan Ortunç Hotel 
İnsan Kaynakları Müdürü 
Rüştü Gürol Onikiler, 4 yıldır 
katıldıkları bu etkinlikte öğren-
cilerin ilgisinin yoğun olduğu-
nu , bu şekilde devam etmesini 
istediğini belirtti ve “Ortunç 
Hotel olarak üniversitenizden 
çok memnunuz Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi turizm alanında 
başarılı bir üniversite. Öğrenci sayısı arttık-
ça turizme 
de büyük 
katkıları ola-
caktır” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Topluluğu ta-
rafından organize edilen kariyer günlerinin altıncısı ÇOMÜ 
Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Sektör ve öğrenci ile 
etkileşimin amaçlandığı etkinlik firmaların ve öğrenci toplu-
luklarının katılımı ile renklendi.

Turizm Fakültesi 6. Kariyer Günleri
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 S iyasal Bilgiler Fakültesi toplantı salo-
nunda gerçekleşen akademik kurul toplan-
tısında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından açılış konuşmasını 
Dekan Prof. Dr. Hüseyin Erkul yaptı. Prof. 
Dr. Erkul, 22 öğretim elemanı ve aktif 
olarak devam eden 1132 öğrencisi bulunan 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin, akademik ve 
idari kadro durumları, akademik çalışma-
ları, projeleri, yeni açılan yüksek lisans, 
doktora programları ile planlanan çalışma-
lar hakkında bilgiler verdi.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi 
Sayısıyla Övünen Bir Üniversite Olma-
mız Gerekiyor

Siyasal Bilgiler Fakültesinin çok güçlenen 
ve isminin hakkını vermeye başlayan bir 
fakülte haline geldiğinin atını çizen Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer konuşmasında şunları 
aktardı:
“Türkiye’de yüksek lisans ve doktora 
programlarının gücünün arttırılması çok 
önemli. Türkiye’nin yükseköğretimde 
kalite çalışmalarında da yüksek lisans 

ve doktora öğrenci 
sayısının ve mezun 
sayısının arttırılması 
gibi çok önemli bir 
unsur var. Bu bağlam-
da Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
olarak, yüksek lisans 
ve doktora öğrenci sayısıyla övünen bir 
üniversite olmamız gerekiyor. Bu yüzden 
yeni açılan programları çok önemsediğimi 
ve desteklediğimi belirtmek isterim.

ÇOMÜ, Türkiye’nin en iyi ilk 35 Üni-
versitesi Arasında

Üniversiteleri pek çok göstergeye göre 
değerlendiren University Ranking by 
Academic Performance (URAP) Araştırma 
Laboratuvarı sıralamasında ÇOMÜ, top-
lam puan değerlendirmelerinde 34. sırada 
yer aldı. Türkiye’nin en çok tercih edilen 
üniversite ve en iyi üniversite başlıklarıyla, 
öğrenciler arasında yapılan anketlere göre 
son 3 yılda sürekli basamak atlayarak daha 
iyiye gidiyoruz. Yani huzur ortamına kavu-

şan, değişen ve gelişen üniversitemiz öğ-
renciler arasında da hissediliyor. Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bu huzur 
ortamını koruma mücadelesiyle beraber 
bu iyi niyetli çalışmalar devam ederse, 
ÇOMÜ 5 yıl sonra Türkiye’nin en iyi ilk 
15 üniversitesi arasında yer alabilecek bir 
üniversite olacak. Çünkü bu üniversitenin 
başaramamak için hiçbir mazereti yok.
Yine Türkiye’de üniversite ve yükseköğ-
retim üzerine araştırmalar yapan ilk ve tek 
bağımsız araştırma laboratuvarı ÜniAr’ın 
yaptığı çalışma kapsamında iletişim 
alanında üniversitemiz İletişim Fakültesi 
birinci oldu. Bence bu en iyiler hep devam 
edecek. YÖK’ün yeni başlattığı doktora 
burslarında ise bu sene 6 farklı alanda, top-
lam 12 doktora öğrencimize burs sağlandı. 

Bunlar kaliteyi gösteren rakamlar olarak 
üniversitemizin iyiye gittiğini gösteriyor.”
Prof. Dr. Acer bütün bu güzel gelişmelerin 
ve ilerleyişin devam etmesi için akademis-
yenlerden beklentilerinin büyük olduğunu 
vurgulayarak; “Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’ndeki akademisyenlerimizden beklenti-
miz, yaptığınız çalışmalarda, yazacağınız 
makalelerde daha uluslararası düşünmeniz, 
uluslararası camiada daha fazla yer alma-
nız” dedi.

Akademik kurul 
toplantısı, dilek ve 
temennilerin alınması 
ile son buldu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik 
Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Ku-
rul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, 
Dekan Prof. Dr. Hüseyin Erkul, akademik 
ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

 V ali Yardımcısı Turan Yılmaz’ın yanı sıra etkin-
liğe katkı sunacak ve koordinasyonda görev alacak 
kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıya; 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kıllıoğlu, Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hürmüz 
Koç ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülçin Gö-
zaydın, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Sinan Gökdemir, Basın Yayın ve Halkla İlişki-
ler Koordinatörü Uzm. Suphi Tüfekçi de katıldı. 

GTP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Armağan 
Aydeğer ve Ahmet Çelik, bisiklet turu güzergâhı-
na, bisiklet fuarına ve yapılacak hazırlıklara dair 
bilgiler aktarırken, işbirliği yapılması planlanan 
konuları kurum temsilcileriyle 
paylaştı. 113 tarihi ve turistik 
noktanın yer aldığı Troya 
ve Gelibolu parkurlarından 
oluşan 122 kilometrelik Tür-
kiye’nin en yüksek katılımlı 
bisiklet festivaline 5000 bisik-
letlinin katılması bekleniyor. 

Kale Çanakkale Bisiklet Festivali Koordinasyon Toplantısı
“Troya’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde Sürüyoruz” sloganıyla 24-25 Mart 2018 
tarihlerinde gerçekleştirilecek “Kale Çanakkale Bisiklet Festivali” için Truva 
Otel’de koordinasyon toplantısı düzenlendi.
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 T ıp Fakültesi’nde gerçekleşen akade-
mik kurul toplantısında Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasının ardından 
Prof. Dr. Tamer Demir, Tıp Fakültesinin 
kuruluşundan itibaren gelişimini anlatarak, 
kısa vadede yapılan çalışmalar ve gelecek 
planları hakkında bilgiler verdi. Dekan 
Demir, amaçlarının daha iyi bir eğitim or-
tamı, mutlu ve umutlu bir eğitim kadrosu, 
güçlü bir kurumsal kimlik, daha çok tercih 
edilen, daha kaliteli ve akredite olmuş say-
gın bir kurum olmak olduğunu söyleyerek; 
“Bu amaç için büyük bir çaba ve özveri ile 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise 
konuşmasında, göreve geldikleri gün-
den itibaren yaptıkları çalışmaların artık 

meyve verdiğini vurgulayarak; “Üniversi-
temiz Türkiye’nin en kaliteli üniversiteleri 
arasında 34. sıraya, öğrenci memnuniyet 
sıralamasında 18. sıraya çıktı. Çok sayıda 
öğretim üyemiz yaptıkları bilimsel çalış-
malar ile birincilikler aldı. Öğrencilerimiz 
katıldıkları yarışmalardan birinciliklerle 
döndüler. Öğretim üyelerimiz yaptıkları 
AB projelerle ile toplam 841.773 Euro 
desteklendi. Türkiye’de, ürettiği temiz 
enerjiyi kullanacak ilk üniversite ÇOMÜ 
olacak. ÇOMÜ artık bina yapmanın öte-
sinde bilimsel çalışmalar ile elde ettiği ba-
şarılar ve hayata geçirdiği büyük projeler 
ile adından söz ettirir bir üniversite haline 
geldi. Bu bağlamda bizim gündemimiz her 
zaman  daha fazla bilimsel üretim olmalı” 
dedi. 

Tüm bu gelişmelere hız katmak için 
uluslararasılaşmanın üniversiteler için çok 
önemli bir basamak olduğunun altını çizen 
Rektör Acer sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’de Balkan ülkeleri ile ortak 
yüksek lisans programı açacak ilk üniver-
site olacağız. Önümüzdeki yıllarda Balkan 
coğrafyası hakkında en kapsamlı çalışma-
lar yapan üniversite yine üniversitemiz 
olacak. ÇOMÜ TÖMER, Türkiye’de 
Balkan coğrafyasına uzaktan eğitim veren 
tek kurum. Amacımız üniversitemizin 
uluslararası standartlarda bilim üreten, 
uluslarasılaşmış bir kurum haline gelme-
sini ve dahası bu standartların da üstüne 
çıkmasını sağlamak.” Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin her alanda kaliteli 
olma yürüyüşünün ciddi anlamda ilerledi-

ğini ifade eden Rektör Acer, buna destek 
vermek, bu idealle çalışmak gerektiğini 
bu bağlamda öğretim üyelerinden tek 
beklentilerinin daha fazla bilim üretmek 
olduğunu vurguladı. 

Akademik kurul toplantısı; emekliye 
ayrılan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Handan Işın Özışık Karaman’a Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’in plaket takdimi ve 
idari personel Musa Ceylan’a Dekan Prof. 
Dr. Tamer Demir’in 
plaket takdimi yapıl-
dıktan sonra dilek ve 
temennilerin alınması ile 
son buldu.

Tıp Fakültesi Akademik Kurul 
Toplantısı Gerçekleşti

Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Dekan Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, akade-
mik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

TÜB 12. Alt Kurul Toplantısı
Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Yapıldı

 T ÜB 12. Alt Kurul Toplantısı’na, birli-
ğin dönem başkanlığını yürüten Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Trakya 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti 
İçli, Namık Kemal Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal’ın yanı 
sıra alt çalışma gruplarına mensup akade-
mik ve idari personel katıldı.
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 
kapsamındaki dört üniversitenin ger-
çekleştirmiş oldukları çalışmaların son 
derece güzel, sağlıklı ve iyi yönde ilerle-
diğini belirten Prof. Dr. Süha Özden,  bu 

çalışmaların birçok kurumun dikkatini 
çektiğini, bu tür birlikteliklerin içinde 
TÜB’ün çok verimli ve nitelikli çalış-
malara imza attığının altını çizdi. Rektör 
Yardımcısı Özden, bu birlikteliğin çok 
uzun yıllar çok daha sağlıklı bir şekilde 
bugünden çok daha ileriye taşıyacaklarını 
belirterek; “Özellikle bulunduğumuz coğ-
rafyanın kalkınmasına ve bu coğrafyayı 
tercih eden üniversite öğrencilerinin TÜB 
varlığını hissetmelerine çalışacağız. 12. 
Alt kurul toplantısının başarılı geçmesini 
temenni ediyorum” dedi. 

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversite-
si’nin ev sahipliğine teşek-
kür ederek,  TÜB’ün artık 
kurumsallaştığını ve birlikte 
güzel işlere imza atıldığını dile getirdi. 

Birliğin temellerinin 2012 yılında atıldı-
ğını belirten Trakya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, 12. 
Alt Kurul Toplantısında çıkacak kararla-
rın hayırlara vesile olmasını söyledi.  
Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Gülnur Eti İçli, Alt kurul toplan-
tısına MEYOK alt gurubunun eklenmiş 
olmasının faydalı olduğunu belirterek 
toplantının verimli geçmesini temenni 

etti. 
TÜB Genel Sekreteri Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu ise 12. Alt Kurul Toplantısının 
gündemine ilişkin açıklamalar yaptığı 
konuşmasında, alt kurul gruplarının 
çalışmalarını yürüteceği maddelerle ilgili 
bilgiler verdi. Konuşmaların ardından alt 
çalışma gruplarının gündem maddelerini 
değerlendirmeleri sonucu oluşturulan ra-
porlar ve etkinlik takvimi, bir sonraki üst 
kurul toplantısı için imzaya hazırlandı.
Toplantı karşılıklı hediye takdiminin 
ardından sona erdi. 

Trakya Bölgesindeki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri yakından takip 
ederek bölgedeki gelişmişliği ve birlik üyesi üniversiteler arasındaki etkileşi-
mi arttırmak için çalışmalar yapan TÜB’ün 12. Alt Kurul Toplantısı Üniver-
sitemiz ev sahipliğinde Dardanos Tesislerinde yapıldı.
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 S unucu tarafından açılışın gerçekleştirildiği kon-
ferans Ece Çiftçi’nin konuşması ile devam etti.
Başarının yalnızca sayısal  dersler ile doğru 
orantılı ilerlemediğini belirten Çiftçi, hayatından 
örneklerle kendi başarı hikayesini katılımcılarla 
paylaştı: “Urfa’da başlayan serüvenimiz yurt-
dışında da devam ediyor. En son Hindistan’da 
çalışmalarımızı yaptık. New York Üniversitesi’ne 
konuşmacı olarak davet edildim. Bu süreçte de 
yavaş yavaş sivil alanlarda kırılmalara şahit ol-
duk. Önceden bir elin verdiğini başkası duymazdı 
ama artık insanlar bir elin verdiğini başkasının da 
duymasını istiyordu ki katılım ve yardımlaşma 
artsın. Bu anlamda da bizim hikayemiz basında 
yer almaya başladı. Geçen sene G20 Zirvesi’nden 
önce toplanan genç kadınlardan oluşan bir alt 
komiteye seçildim. 2017 Haziran ayından itibaren 
de genç kadınların temsiliyeti ve onların yaşadığı 
problemler üzerine söylemlerin yöneticiliğini 
yaptım. Bunun ilk adımı da G20 Zirvesi’nin alt 
komitesiydi. Her yıl bir ülkeden bir kişi seçiliyor. 
Ben de Türkiye’yi temsilen Almanya’ya gittim. 
Orada 20 delegeyle birlikte 18-23 yaş aralığındaki 
kadınların yaşadıkları sıkıntılar hakkında konuş-

tuk. Orada 1 haftalık eğitimden sonra bir rapor 
hazırladık. İş birliğinin temel taşlarını da orada 
işlemeye başladık.
Türkiye’de 65 ilde 9 farklı ülkede 350 gönüllü 
ile gerçekleştiren uluslararası olmayı amaçlayan 
bir örgütüz. Bir taraftan 7-13 yaş arası çocukla-
rın yeteneklerini keşfetmeye çalışmalarını yar-
dım etmeye çalışırken diğer yandan 18-25 yaş 
grubunda iş hayatına atılmadan önce yaşadıkları 
topluma duyarlı olmalarını istiyoruz.

Türkiye gönüllülük alanında %5 yani son-
larda bağış alanında ise 135 ülkeden 132.
sıradayız

Bunun temel sebebi gönüllülüğü profesyonel 
hayatımıza adapte edemiyor oluşumuz. Bu yüzden 
de biz de üniversite öğrencileri ile birlikte bu 
süreci devam ettiriyoruz. Biz çocuklara resim 
çizmenin de, spor yapmanın da, dans etmenin de 
matematik kadar Türkçe kadar önemli olduğunu 
anlatmaya alışıyoruz. Üniversiteye kadar akade-
mik kaygısı olduğu için ne yazık ki biz üniversite-
de sosyalleşmeye başlıyoruz. Biz yeteneklerimizi 

daha önce fark etsek bunun üzerinde uzmanlaşsak 
zorla okuduğumuz bölümler, pazartesi sendrom-
ları son bulur. Bizim yaptığımız şey bunu taşraya 
indirebilmek. ”

Konferansın ardından soru cevap bölümüne geçil-
di. Daha sonra gönüllülerin ve çocukların işaret 
diliyle çeviri yaptıkları video izlenerek konferans 
sona erdi.

Bir Sosyal Girişimcilik Hikayesi
Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu (EÇET) bünyesinde Sosyalben 
Vakfı sorumluları, öğrenciler ve Prof. Dr. Ebru Aktar Acar ile bir-
likte Bir Sosyal Girişimcilik Konferansı gerçekleştirildi. Konferan-
sa Sosyalben Vakfı Kurucu Başkanı Ece Çiftçi konuk oldu.

Sultan II. Abdülhamit Han’ı konu alan 
USTA isimli tiyatro oyunu Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ 
Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle 
buluştu. 

 A bdülhamid Han’ın vefatı-
nın 100. Yılı olması nedeniy-
le bu oyunu hazırladıklarını 
söyleyen usta oyuncu Ahmet 
Yenilmez oyun sonunda, 
“Sultan II. Abdülhamid Han, 
ülkemize Yıldız Saray’ında 
ilk tiyatro salonunu açmış, 
yurt dışından tiyatro oyun-
ları, aktör ve aktrisler davet 
etmiş bir devlet adamımız-

dır. Bir oyunun aynı sezon içerisinde 
100 farklı noktada sahnelenmesi bir ilk 
olacak” diye konuştu.
Abdülhamid Han’ın sanatçı yönünden 

bahseden Yenilmez, kendisinin tiyatro 
yazdığını ve ‘Commedia dell’Arte’nin 
çıkarmış olduğu dergiye kapak olduğunu; 
hayatı, sokağı, aileleri, varlığı, yokluğu, 
hastalığı, her şeyi hayatında hissederek 
bizzat tecrübe etmiş bir insan olduğunu 
dile getirdi. 

Yenilmez, bugün hala faaliyette olan 
müesseselerin çoğunun 2. Abdülhamid 
döneminde açıldığına dikkati çekerek, 
“Dünyanın ilk hayvan hastanesi bu 
topraklarda açılıyor. 916 okul açıyor, 74 
tanesi kız okulu, sene 1903. Şimdi bu 
açıdan baktığınız zaman, tahta geldiği 
dönemde ise okuma yazma bilen, devlette 
çalıştıracak memur bulamıyor ve en 

önemlisi 300 milyon altın borç devra-
lıyor. Hiçbir şey üretemiyorsunuz, Batı 
sanayi devrimini geçirmiş, üretiyor ve 
siz çivi bile üretemiyorsunuz. Şimdi bu 
ustalık değil de nedir? Hem iyi bir maran-
goz ustası olması adına hem de bir devlet 
adamlığı kimliğinden dolayı oyunumuzun 
isminin ‘Usta’ olmasını uygun gördük” 
ifadelerini kullandı.

İl protokolünün de 
katıldığı, usta oyuncu 
Ahmet Yenilmez ve 
ekibinin oynadığı tek 
perdelik oyun seyirci-
den büyük ilgi gördü.

Vefatının 100. Yılında “USTA” Oyunu ile Anıldı
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 B irim Koordinatörleri toplantısını bu 
kez eğitim toplantısı şeklinde hazırla-
dıklarını belirten Birim Koordinatörü 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nurullah Bolat; “Üniversitemizde 
engelliler ile ilgili birçok olanak sağlandı 
ancak olanakların ortaya çıkması yeterli 
değil, bu olanakların bir şekilde arkadaş-
larımız tarafından kullanılması gerekiyor. 
O sebeple engelli arkadaşlarımızla birebir 
iletişime geçen birim koordinatörlerinin 
bu konularda bilgi sahibi olması çok 
önemli” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Birim Komisyon 
Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, üniversite 
olarak bu konuda farkındalık yaratmanın 

ve topluma da doğru 
mesajlar vermenin 
gerekliliğini vurguladığı 
konuşmasında;  “Engel-
li öğrenci sayımız 50 
civarında, birçoğumu-
zun dikkatinden kaçan, 
akla gelmeyen durumlar 
engelli öğrencilerimiz için bir soruna dö-
nüşebiliyor. Bu noktada üniversitemizde 
birçok proje ve fiziksel koşullara yönelik 
iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bizler 
yönetim olarak sorunları çözmek adına 
ÇOMÜ Rektörlüğüne düşen görevlerin 
takipçisiyiz. Bizim göremediğimiz veya 
anlayamadığımız eksiklikler varsa onları 
da bizlerle paylaşıp bize yardımcı olun ki 

daha ileri gidelim. Engelli öğrencilerin 
hepsine ulaşabilmek, ihtiyaçlarını ve ta-
leplerini en üst düzeyde karşılayabilmek, 
bu amaçla projeler yapmak çok önemli. 
Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşek-
kür ederim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından birim 
üyeleri; Sağlık Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Sevda Vurur, Spor Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Gülçin Gözaydın, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Tutku Ak ve Uzman Psikolog Serdar 
Topal, engelli kavramı, iletişim becerileri, 
engelliler ile ilgili genel 
fiziksel gereklilikler ve 
yeterlilikler, üniversite-
mizde engelliler için spor 
olanakları gibi konular 
hakkında sunumlar ger-
çekleştirdiler.

Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi, Birim 
Koordinatörleri Toplantısı Gerçekleşti
Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi, birim koor-
dinatörleri toplantısı Mühendislik Fakültesi 
Turgut Özal Konferans Salonunda, Rektör 
Yardımcısı ve Birim Komisyon Başkanı Prof. 
Dr. Süha Özden’in katılımıyla gerçekleşti.

 Ö ğrenciler tarafından ilgi gören etkinlik, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühen-
disliği öğrencisi ve Bilgisayar Topluluğu 
Başkanı Şamil Güven’in konuşması ile 
başladı. Güven, teknoloji sayesinde hızla 
değişen ve yenileşen günümüz dünyasını 
takip etmeyi ve gelişmeleri yakından 

incelemeyi hedeflediklerini belirterek, 
“Bu zamanda olduğu gibi bundan sonraki 
zamanlarda da seminerler, konferanslar 
düzenleyip üniversite öğrencilerine ve 
Çanakkale halkına teknolojinin önemini 
anlatarak herkesi bilinçlendirebilmeyi ve 
teknolojiyi doğru kullanabilme hususun-
da yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan özel 
bir şirketin Teknoloji ve Kanal Yönetimi 
Müdürü; Elif Ebru Belligün, teknolojinin 
hayatımızdaki yerinden, öneminden ve 
sosyal medya kullanımından bahsetti. 
Ardından Hakkı Alkan, Sinan Koç ve 
Göksel Güren etkinlikte mobil dönüşüm 
üzerine bir konuşma gerçekleştirdiler. 

Konuşmaların ardın-
dan plaket takdimi 
yapılan etkinlikte, 
soru-cevap bölümü 
ile çekilişler yapılarak 
talihlilere armağanları 
verildi.

Troya Kültür Merkezi’nde Mobil 
Dönüşüm Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Toplulu-
ğu’nun düzenlediği Mobil Dönüşüm Etkinliği, Troya Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirildi.
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Aklınıza hemen Ayşe Kulin’in kitabı geldi değil 
mi, elbette yazarın popülist yaklaşımla saçma 
bir açıdan yaklaştığına ya da asla Halil İbrahim 
İzgi’nin Cüda’sı kadar can içre olamadığına de-
ğinmeyeceğim. Dikkatinize arz etmek istediğim 
nokta, sevdalinka nedir ve neler anlatır. 
Boşnak halk şarkılarına sevdalinka denir. Tarih-
çiler bu müzik türünün doğuşunu Osmanlı’nın 
Bosna’yı fethinin 50 yıl sonrasında gerçekleşip, 
19. yüzyıl sonlarına dek devam ettiğini aktarır-
lar. 

Sevdalinkalar, Boşnak halk kültürü içinde ciddi 
önem arz eder. Boşnakların dünyada kendilerini 
belki börekten sonra en iyi ifade ettiği bir bay-
rak bir flamadır adeta. İçinde İslam’ın değerle-
rinin yanı sıra Osmanlı döneminin nüanslarını 
da ihtiva eden bu aşk şarkılarının melodisiyle 
Boşnaklar dünyada eşsiz bir müzik türü var 
etmişlerdir. Hemen hemen tümünde bir acı bir 
yangı vardır, hafiften yanıktır sevdalinka. İçinde 
bir tutam kara sevda vardır. 

Gidenler bilir belki, Sarajevo’da Sevdah Kuca 
diye bir mekan vardır. Osmanlı döneminden 
kalma bir han ve avludur. Şimdilerde içinde 
günboyu sevdalinkalar çalar, bazen de bu müziği 
icra eden sanatçılar canlı müzik yaparlar bu-
rada. Bu kültürün unutulmaması adına bayrak 
bir mekandır Sevdah Kuca. Yolunuz eğer günün 
birinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 
Başçarşı’ya düşerse bir kahve içecek vaktinizi 
Sevdah Kuca’ya ayırın ve kahvenizi yudumlarken 
sevdalinka dinlemenin ayrıcalığını edinin. Küçük 
bir tüyo daha; cevizli baklavası on numaradır…
Yazıyı kaleme aldığım dakikalarda Himzo Polo-
vina’dan Emina adlı sevdalinkasını dinliyorum. 
Geçen hafta TRT’de final yapan Alija dizisinde 
mırıldanmışlardı. Bu sevdalinkanın hikayesi de 
ilginçtir. Mostar’da Aleksa Santic isimli bir Sırp 
şair yaşar 19. yüzyılda.  Bosna’nın Osmanlı’dan 
kopup Avusturya Macaristan işgaline uğradığı 
zamanlarda Anadolu’ya kaçan – göçen Boşnak-
lara seslendiği “Burada Kalın” bir şiiri de vardır 
Santic’in. Mostar’lı Aleksa’nın bir Müslüman 
kıza Emina’ya yazdığı şiir onlarca yıldır sevdalin-
ka olarak söylenir. Şair Santic öldükten sonra da 
bir dörtlük eklenir bu güzel sevdalinkaya. 
Kulaklarınızın pasını silecek birkaç güzel sevda-
linka tavsiyesiyle bitireyim:

Beba Selimovic – Ne asikuj Mujo 
Himzo Polovina - Zaplakala stara majka 
Nada Mamula – Cudna ja da od Mostara grada
Zaim Imamovic – U stambolu na Bosforu
Ksenia Cicvaric – Sejdefu majku budase
Zehra Deovic – Ja prosetah carsijom
Nedeljko Bilkic – Lijepi li su Mostarski ducani
Radmila Dimic – Stade se cvijece rosom kititi

Sevdalinka

 K ampın açılış gününe Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yar-
dımcısı Prof Dr. Süha Özden, BESADER’in kurucusu 
Yunus Torpil, BESADER Başkanı Semih Şenkardeş-
ler, ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü 
Doç. Dr Aşkın Koyuncu ve Çanakkale İl Temsilcisi ve 
Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi’nin yanı sıra sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve Balkan ülkelerinden ge-
lerek Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim gören misafir 
öğrenciler katıldı. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, yaptığı açılış konuşma-
sında, “ÇOMÜ’nün Balkanlara daha fazla katkı sunan 
bir bilim kurumu olması için Balkan üniversiteleri 
ile işbirliğini yoğunlaştırdığını ifade ederek Osmanlı 
Devleti Balkanlar’da varlık göstermemiş adeta oranın 
bir parçası haline gelmiş. Bunu Balkan coğrafyasının 
hemen hemen her şehrinde hissedebiliyoruz. Bal-
kanlar’da yaptığımız tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı 
işbirliği neticesinde ÇOMÜ, Balkanlarda tanınan bir 
üniversite haline geldi ve üniversitemizin varlığının 
bölgeye yapacağı katkının Balkanlardaki tarihsel bağla-
rımızı güçlendirdiğine inanıyorum’’ diyerek Balkanlar-
dan gelen öğrenci sayısının artışına da dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Balkanlar-
dan gelip Türkiye’de eğitim gören gençlerle bir araya 
gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Balkan-
ların Türkiye için sıradan bir coğrafya olmadığını , bu 
ülkelerle gönül birlikteliği bulunduğunu dile getirdi. 
Osmanlı tarihinde Balkanların önemine değinen 
Çavuşoğlu, ‘’Tıpkı Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da Balkanlar-
dan gelen kardeşlerimiz çok büyük emek sarf etmiştir. 
Rahatlıkla ve gurur duyarak söylebilirim ki Türkiye de 
bir Balkan ülkesidir. Türkiye Balkanlardır, Balkanlar 
Türkiye’dir’’ dedi. 

Açılış programının sonunda Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer,Çavuşoğlu’na bir plaket takdim etti ve öğrenciler-
le hatıra fotoğrafı çektirdi. Kampın diğer günlerinde de 
öğrencileri bilgilendirmek, kaynaştırmak ve sorunlara 
birlikte aynı sahada çözümler üret-
mek amaçlı konferanslar düzenlendi. 
Konferanslarda bilgi edinen Bal-
kanlı Öğrenciler sportif faaliyetler, 
konser ve kına gecesiyle devam 
eden kamptan memnun ve mutlu bir 
şekilde ayrıldılar.

Balkan Öğrencileri 
Kış Kampında

Balkan Müslümanlarla Yardımlaşma Dayanışma Gençlik ve Spor Derneği’nin 
(BESADER) düzenlediği BESADER 10. Kış Kampı Ankara’da gerçekleşti. 
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 K adın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Jinekolojik On-
koloji Cerrahisi Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. H. 
Öztürk Şahin hastane bünyesin-
deki Jinekolojik Onkoloji Cer-
rahi Polikliniğimiz Çarşamba 
günleri hasta kabulüne başladı-
ğını ifade ederek “Jinekolojik 
Onkoloji; Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı içerisin-
de bulunan Jinekolojik kadın 
kanserlerinin tanısı, tedavisi, 
ameliyatı ve ameliyat sonrası 
takiplerini yürüten bir bilim 
dalıdır. Başlıca tedavi ettiğimiz 
hastalıklar arasında rahim ağzı 

ve rahim kanser türleri, yumur-
talık, kadın tüplerinde görülen 
kanserler ve kadın dış genital 
organlarında görülen kanser-
lerdir. Bu hastalıkların hepsini 
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 
Bilim Dalı altında inceleyip 
tedavi ve teşhisleri konusunda 
hastalarımıza hizmet vermekte-
yiz” dedi. 

Bölümde verilen hizmetlere 
dair bilgiler aktaran Şahin 
“Hastalarımızı (Radyoterapi) 
ışın tedavisi ya da (Kemote-
rapi) kimyasal tedavi ve ilaç 
tedavisine, hastanemiz bünye-

sinde kurduğumuz komisyon 
kararı ile buralara yönlendiri-
yoruz. Bunun dışında yapılan 
rahim ağzı (SMEAR) testinde 
anormallik saptanmış, menopoz 
sonrası tekrar vajinal kanaması 
başlayan ya da menopoz öncesi 
dönemde düzensiz kanama 
şikayeti olan hastalar, yapı-
lan Ultrason, Tomografi, MR 
görüntülemelerinde yumurta-
lıklarında kist yada kiste benze 
bir kitle saplanan hastalarımıza 
polikliniğimizde tedavi olma 
imkanını sunuyoruz” şeklinde 
konuştu. Yrd. Doç. Dr. H. Öz-
türk Şahin Jinekolojik Onkoloji 

Cerrahisinin son yıllarda yan 
dal eğitimi veren bir branş 
olduğunu belirterek “Türki-
ye’de sayılı uzmana sahip olan 
bölümümüzde hizmet veren 
öğretim üyeleri genelde büyük 
şehirleri tercih edip oralarda 
hizmet vermekteler bu da başka 
illerde bulunan hastaların il 
dışına çıkmalarını ve tedavi-
lerine orada devam etmelerini 
gerektirmektedir” diyerek 
Çanakkale’de bulunan hastala-
rın il dışına çıkmalarına gerek 
kalmadan tedavi olma imkanı 
sunacaklarını sözlerine ekledi.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Polikliniği 
Hizmet Vermeye Başladı

ÇOMÜ Sağlık 
Uygulama ve 
Araştırma 
Hastanesi’nde, 
Çanakkale’de 
bir ilk olarak 
hizmet verme-
ye başlayan 
Jinekolojik 
Onkoloji 
Cerrahisi Po-
likliniği hasta 
kabulüne 
başladı.

A K Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan 
Gider, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ek-
rem Karadağ, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. 
Dr. Ayhan Oral, Çanakkale Protokolü, 
akademisyenler ve öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleştirilen törenin açılış konuş-
masını Rektör Prof. Dr. Yücel Acer yaptı. 
Acer konuşmasında üniversitelerin 
bir eğitim-öğretim kurumu olmasının 
yanında bir araştırma kurumu olduğunu 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu anlamda şu an çatısı altında bulun-
duğumuz ve üniversitemizin merkez 
laboratuvarlarının bulunduğu bina, üni-
versitemizin en merkezi unsurlarından bir 
tanesidir. Ama şunu özellikle vurgulamak 
isterim yaklaşık üç yıl önce bu göreve 
geldiğimde aslında üniversitemiz için, 
ülkemiz için, bilimsel araştırma için çok 

temel bir şey ifade eden bu bina, bir nevi 
altın bir binaydı. Bu laboratuvarlarda 
yılda yapılan analiz sayısı 60-70 iken şu 
an 2000’den fazla analiz yapılıyor. Şimdi 
Çanakkale gibi Türkiye’nin en büyük 
tarım şehirlerinden bir tanesinde toprak 
analizlerinin yoğun ve düzgün bir şekilde 
yapıldığı bir merkez haline gelmek, 
sadece üç yıl sonrasında, üniversitemiz 
laboratuvarlarının geldiği noktayı göster-
mesi açısından çok çarpıcı bir husustur. 
Şüphesiz ki bu burada kalmayacak. Bu 
laboratuvarlarımız ülkemizin ihtiyacı 
anlamında ilerlemeye devam edecek. 
AK Parti Çanakkale Milletvekili Sayın 
Ayhan Gider Çanakkale’de bu camianın, 
bu faaliyet alanının önemini, detaylarını, 
kişilerini hepimizden daha detaylı bilen 
bir şahsiyet. Dolayısıyla onun destekleri 
ve katkıları bu anlamda bizim için çok 

önemli. Umuyorum yolumuz açık olacak 
ve bu ilerleme çalışmaları devam edecek. 
Bu anlamda törene teşrif ettiğiniz için 
hepinize üniversitemiz adına teşekkür 
ediyorum saygı ve sevgiyle selamlıyo-
rum.”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan 
Gider ise yaptığı konuşmada üniversi-
telerin evrensel bir kurum olduğunu ve 
yerele hitap eden bir yönünün olduğunu, 
bu işlevi yerine getirdiği sürece büyük bir 
üniversite olunduğu ifade ederek, “Bun-
dan dolayı da diğer kurumlardan farklı bir 
yere sahip, farklı bir kıyafete ve cübbeye 
sahip. Bunlar kolay kazanımlar değil. 
Toprak tahlili çok yavaş ilerleyen bir 
konu. Aynı ovanın içinde bile çok daha 
farklı noktalarda çok daha farklı örnekler 
alabiliyorsunuz. Dolayısıyla her nokta-

nın, her ürüne göre ayrı analizini yapıp, 
ayrı sonuçlandırmak ve buna göre bir 
tavsiye yapmak zorundayız. Bu anlamda 
Ziraat Fakültesi hocalarımıza ve Tarım 
İl Müdürlüğü personel arkadaşlarımıza 
ayrıca teşekkür ediyorum. İnanıyorum 
ki bu laboratuvar çok daha verimli, çok 
daha teknik, tarımın gelişmesi adına işlev 
görecektir. 

Bu anlamda katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür 
ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardın-
dan Toprak Analiz 
Laboratuvarı’nın 
kurdele kesim töreni 
gerçekleştirildi.

ÇOBİLTUM’da  
Toprak Analiz 

Laboratuvarı Açıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Uygulama Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde kurulan 
Toprak Analiz Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 



14

“Şu fâni dünya saadetleri içinde hiçbir şey, aziz Türk 
çocuklarına Türk dilini öğretmek 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 savunucusu olarak 
uydurmacılık ve tasfiyecilik akımlarına karşı ömrü-
nün 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 
gaflettir. Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de 
târihi vardır. Bu milletin ataları, asırlarca o kelimelerle 
doymuş, 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, yüceltmek 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 soktuğumuz her yabancı sözcükte, tüm 
gün Türkçe konuşan, annesinden Türkçe ninniler dinle-
yerek büyüyen bizlerin de büyük vebal altında olduğu-
muza dikkat çekmek isterim. 

Günümüzde işgaller büyük ölçüde 
dil ve kültür işgali şeklinde ger-
çekleşiyor. Hiç kuşkum yok ki dış mihraklarca 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…
Melike Kural

Nihad Sâmi Banarlı – Türkçenin Sırları

Serra Yılmaz’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan 
Cebimdeki Yabancı son dönemde vizyonda göze 
çarpan yerli filmler arasında. 

İtalyan sinemasının Türk asıllı yönetmenlerin-
den Ferzan Özpetek’in yapımcılığını üstlendiği 
film, 2016 yılında vizyona giren bir İtalyan filmi 
Perfetti Sconosciuti’nin uyarlaması aynı zamanda. 
Başrolde, Belçim Bilgin, Çağlar Çorumlu, Şeb-
nem Bozoklu, Buğra Gülsoy, Serkan Altunorak, 
Leyla Lydia Tuğutlu ve Şükrü Özyıldız yer alır-
ken görüntü yönetmeni de yine Ferzan Özpetek’in 
daha önceden de birlikte çalıştığı başarılı bir 
sinematografi açısı sağlayan Gianfilippo Corticelli. 
Film, izleyicisine oyunculuk, karakterler, renkler 
ve uyum açısından başarılı bir uyarlama izleme 
olanağı sunuyor. 

Öte yandan günümüz ilişkilerinin saklı gerçekle-
rini de 96 dakikalık bir süreçte tüm çarpıcılığı ile 
gözler önüne seriyor. 3 çiftin ve 1 arkadaşlarının 
bir akşam yemeğinde evde toplanması ile başlayan 
Cebimdeki Yabancı’nın tüm aksiyonu yenen o 
akşam yemeği boyunca yaşanıyor. 

Birbirini aldatan eşler, saklanan sırlar, söylenen 
yalanlar bir yandan şaşırtırken diğer yandan 
aslında pek çoğumuzun yaşamımızda tanık olduğu 
örnekleri beyazperdede bizlere tekrar yansıtıyor. 
Çok yakın olduğumuz arkadaşlarımızın, dostlarımızın, 
canımız dediğimiz insanların aslında o kadar da can 

olmadıkları ve belki de olamadıklarını görürken, olsalar 
acaba nasıl olurdu kısmı ise cebimizdeki yabancı olan 
cep telefonlarında gizli. Her şeyimiz ama her şeyimiz, 
karakterimiz, yalanlarımız, ikiyüzlülüğümüz, insanlı-

ğımız, kendimize bile itiraf edemediklerimiz 
onun içinde. Yani aslında çok da yabancımız 
değil, bir de günümüzde elimiz kolumuz 
olmuşken hiç değil… 

Özellikle Türk toplumu olarak pek çok 
konuda olduğu gibi uyarlamalara karşı bakış 
açımız da biraz acımasız. Özgün işlerin sayısı 
azaldıkça “Kardeşim niye senaryoyu çalıyor-
sunuz”culuk da arttı malesef. İyi de kardeşim 
birileri yazmasa, söylemese sen o işin orijinali 
olduğunu bilmeyeceksin bile belki, neden bu 
yaygara? Önce bir izle, ondan sonra karşılaş-

tır, sonra ister eleştir, istersen göklere çıkar. 

Şu zamana değin pek çok uyarlama izleme 
şansı yakaladık, orijinalini aratmayan esere 
rastlamak ise her zaman mümkün olmadı. 

Ama  İtalyan sineması ile bu kadar içli dışlı bir 
yönetmen olarak Ferzan Özpetek’in bu konuda 
ustaca bir iş ortaya çıkardığını söylemeliyim. 
Böyle toplumsal bir mesaj içeren ironik bir 
filmin uyarlamasının yapılması ise toplumun 
öznelinde bireyi silkelemek için hassas bir ça-
lışma şekli. Serra Yılmaz’ın bu ilk yönetmenlik 
deneyimi ise pek tatlı.

Sonuç olarak Cebimdeki Yabancı’yı da Perfetti 
Sconosciuti’yi de izleyin izlettirin efendim. Kendinize 
ve ilişkilerinize bir ayna tutun.

İkili İlişkilerde Saklı Gerçekler: 
Cebimdeki Yabancı
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Müzik Gündem’in Konuğu: Pınar SOYKAN 
Müzik Piyasasında hangi şarkılar ön 
planda, en çok konuşulan isimler kim-
ler? Her cuma 14.10’da ÇOMÜ Radyo 
Ton’da Atiye Şahin’le Müzik Gündem 
programında sanatçılarla gerçekleştirdiği-
miz sıcacık sohbetleri bu köşede sizlerle 
paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Pınar 
Soykan konuğumuz oldu.

Atiye Şahin: Nasıl gidiyor tanıtımlar?

Pınar Soykan: Valla şahane gidiyor her 
şey çok güzel, çok güzel geri dönüşler 
alıyorum mutlu oldum. Açıkçası bu kadar 
beklemeye değmiş. Önceden biraz daha 
farklıydı tarzımız, şimdi iyice bir pop 
versiyona döndük. 

Yakışmış fakat siz de slov parçalarda 
bizi alıp götürüyorsunuz, çok yakışıyor 
sesinize.

Evet,  ben de çok seviyorum slov okuma-
yı. Farklı geliyor bana, duyguları farklı 
geliyor, daha rahat hissediyorum kendimi. 
Ama tabii ki bu ‘’Mesela’’ şarkısı hem 
hareketli hem de insanın içini hafiften 
buruyor gibi değil mi?

Kesinlikle... Ben zaten klibi izledim, 
sanki yaşadım, karşıdaki insana duygu 
geçiyor bence.

Evet, zaten hayatımızın içinde de olan 
şeyler bunlar; aldatılma, ne yazık ki. Hem 
erkek hem kadın tarafından. Hani dedik 
ki bunu dile getirelim.

Çok güzel olmuş, keza Toylan Kaya 
remixi de öyle. Toylan Kaya’nın düzen-
lemelerinde Yokum’u da çaldık, güzel 
bir hatırlatma oldu.

Çok iyi olmuş. Toylan sağ olsun, titizlik-
le çalışıyor. Biz birlikte karar veriyoruz 
çoğu projemize. “Mesela” projesi de öyle 
oldu. Aslında bu şarkı bana çok önceden 

gelmişti ama nakaratı çok farklıydı, başka 
bir nakarat vardı. Sonra biz Toylan’la 
oturduk dedik ki, ya bu böyle olsa daha 
çok içimize sinecek. Sağ olsun Melda 
Gürbey de bizi kırmadı ve hemen muh-
teşem bir nakarat yaptı. Böylece şarkı 
ortaya çıktı. 

Bize de o duygu geçti zaten, çok sağlam 
bir şarkı oldu, remix versiyonu da çok 
başarılı olmuş. 

Teşekkür ederim.

Peki siz sanatçılar bir 
şarkı, bir proje ortaya 
koyduğunuzda bir dahaki proje de 
oluyor. Sizin de hazırda beklettiğiniz 
bir projeniz var mı?

Tabi ki. Şarkıyı yaparken bile, aranjesi 
bittiği anda hemen ikinci şarkıyı arıyor-
sunuz. Böyle bir şey oluyor, işte klibi 
canlandırıyorsunuz gözünüzde. Hani 
diyorsunuz ki slov mu yapayım, hareketli 
mi yapayım, hafif tempoda mı yapayım? 
Yani hep bir arayış içinde oluyorsunuz. 
Ben zaten şu an o aşamadayım, şu an 
bana şarkı geliyor, sürekli dinliyorum. 

Peki sizi Çanakkale’de görebilecek 
miyiz? Konser projeleri ne durumda?

Ne zaman isterseniz, başımla beraber. 
Üniversite olarak da her zaman beni 
gönülden çağırabilirsiniz. Her zaman 
sizin için kapım açık. Evet şu an yavaş 
yavaş projelerimiz belirlenmeye başladı 
ama ben bana yakışanı, bana uyanı tercih 
etmeyi istiyorum. İlk önce şarkının bir ta-
dını çıkarayım ardından konserler olacak.

Teşekkür ederiz bizi kırmadınız, konuk 
oldunuz. Yeni şarkınızda başarılar dili-
yoruz. Bir dahaki şarkıyı da dört gözle 
bekliyoruz.

ÇOMÜ Genç Kızılay Topluluğu ile Çanakkale 
Türk Kızılay Şubesi birlikteliğinde kan bağışı 
etkinliği düzenlendi.

ÇOMÜ Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi 
(ÖSEM), Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), İlahiyat 
Fakültesi bünyelerinde belirli zamanlarda yapılan 
etkinlik ile kan bağışının önemi esas alınarak 
bağışa teşvik amaçlanıyor. 3 gün boyunca devam 
eden etkinlik ile 240 üniteye yakın kan, yirmiye 
yakın kök hücre bağışının toplandığını ifade 
eden Topluluk Başkan Yardımcısı Nurcan Kadir, 
kan vermenin bazı şartları olduğuna değindi. 
18 yaşını doldurmak, 3 ay içinde kan vermemiş 
olmak, 24 saat içerisinde alkol almamış olmak, 

kulak ve burun deldirmesinin üzerinden bir yıl 
geçmiş olmasının temel şartlar arasında olduğu 
kan bağışında toplanan kanlar genellikle Bursa 
Devlet Hastanelerinde toplanarak diğer hastane-
lere dağıtılıyor.

Kızılay’ın sadece kan bağış 
birimi olmayıp bir sosyal 
sorumluluk topluluğu olduğunu 
belirten Kadir, deprem bölge-
leri ve huzurevleri ziyaretleri 
gerçekleştirdiklerini de sözleri-
ne ekledi.

ÇOMÜ’de Kan Bağışı Yapıldı
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