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ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi Spor Salonu Açıldı

Biga Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Binasının Temeli Atıldı

Türk Düşüncesinde 
Yerlilik ve Millilik 
Sempozyumu öncesi 
Türkiye Yazarlar Bir-
liği Vakfı Başkanı D. 
Mehmet Doğan için 
Fahri Doktora 
Tevcih Töreni 
düzenlendi.

Üniversitemiz 17. 
Ulusal Hemşirelik 
Öğrencileri Kong-
resi’ne Ev Sahipliği 
Yaptı

Türkiye Üniversiteler 
Taekwondo Şampiyo-
nası ÇOMÜ’de Yapıldı

ÇOMÜ Öğrenci 
Konseyi Öğrenci 
Buluşmalarına 
Devam Ediyor

Kızılay Topluluğu’n-
dan Yardım Kam-
panyasıAnafartalar Yerleşkesi Spor 

Salonu açılışına katılan 
AK Parti Grup Başkan 
Vekili ve Çanakkale Mil-
letvekili Av. Bülent Turan, 
Çanakkale’nin bir marka 
kent olduğunu vurguladığı 
konuşmasında ÇOMÜ’nün 
bu markayı tamamlayan 
önemli bir unsur olduğunun 
altını çizdi.

Bülent Turan: 
“ÇOMÜ Bir 
Marka”

 Ç anakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Ana-
fartalar Yerleşkesi Spor 
Salonu açılışı gerçekleş-
ti. Açılış törenine; Vali 
Orhan Tavlı, AK Parti 
Grup Başkan Vekili ve 
Çanakkale Milletvekili 

Av. Bülent Turan, Rek-
tör Prof. Dr. Yücel Acer, 
il protokolü il kurum ve 
kuruluşların müdürleri, 
rektör yardımcıları, 
dekanlar, akademik ve 
idari personel katıldı. 

  “ Değişen Dünyada Hemşi-
relik”, “Evrensel Farklılıklar ve 
Benzerlikler” konu başlıkları 
ile bu yıl 17.si Üniversitemiz 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
17. Ulusal Hemşirelik Öğ-
rencileri Kongresi, 50 farklı 
üniversiteden, beş farklı sağlık 
kuruluşundan 700 kişi, top-
lam 850 katılımcı ile gerçek-
leşti.

 T ürkiye Üniversiteler 
Taekwondo Şampiyonası, 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sa-
hipliğinde 09-11 Nisan 2018 
tarihleri arasında Çanakka-
le’de gerçekleştirildi.

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Kızılay Top-
luluğu tarafından “Kardeşimin 
Okuluna Yardım Ediyorum” 
kampanyası ile ihtiyacı olan 
okullara çeşitli yardımlar topla-
nıyor.

 Ç anakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Biga 
Uygulamalı Bi-
limler Fakültesi 
binasının teme-
li, Biga Ağaköy 
Yerleşkesi’nde 
düzenlenen 
törenle atıldı.

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) işbirliği ve T.C. Başbakanlık 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’nin desteğiyle “Türk Düşüncesinde Yer-
lilik ve Millilik” konusu Türkiye’de ilk kez ilmi olarak ele alındı. 6 oturumdan oluşan ve iki gün süren Türk Dü-
şüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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Antik Malzeme Ve Teknoloji Eğitim 
Semineri Açılış Programı Gerçekleşti

Antik Malzeme ve Teknoloji Eğitim Semineri açılış 
programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bi-
lim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’n-
de (ÇOBİLTUM) gerçekleşti.

ÇOMÜ, Yükseköğretim ve Eğitim Fuarlarında Tanıtıldı

 Ç OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. Ekin Kozal, Sanat 
Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Tuna Şare Ağ-
türk ve ÇOBİLTUM Arkeometri Laboratuvarı 
Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ümit 
Güder tarafından hazırlanan seminerin açılış 
programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden,  Laboratuvar Müdürü Doç. Dr. Ayhan 
Oral, akademik personel, davetliler ve öğren-
ciler katıldı.

Arkeolojik kazılarda bulunan seramik, taş ve 
madenden (demir cevheri) üretilen buluntula-
rın, ham madde kaynaklarının tespit edilmesi 
ve üretim teknolojilerinin incelenmesi için 
kullanılan arkeometrik yöntemler üzerine li-
sans öğrencilerine eğitim vermeyi amaçlayan 
seminer; TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim 
Etkinliklerini Destekleme Programı tarafın-
dan desteklendi.

Yurtiçinden ve yurtdışından eğitmen olarak 
10 akademisyen,  ÇOMÜ ve Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinin Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümlerinden 28 lisans öğrencisinin 
yer aldığı seminerin açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. Süha Özden, arkeometrinin son 30 
yılda tüm dünyada yerini bulan çok önemli 
bir konu olduğunu belirterek;

“Geniş ölçekte baktığımızda yapılan çalış-
malara tarihlendirme diyebiliriz. Yer bilim-
leriyle, arkeolojiyle uğraşan bilim insanları 
için en önemli konu tarihlendirmedir. Bir 
şeyi yorumlayıp ifade ederken zamana karşı 
ölçeklendirmek çok önemlidir. Bu anlamda 
arkeologların, buluntuları tarihlendirirken ya 

da isimlendirirken, dönemine göre tanımlar-
ken ve sınıflarken, arkeometri adı altında bir 
ölçeklendirme sisteminin olması hepimiz için 
çok kıymetli. Üniversitemiz adına emeği ge-
çen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz seminer, 
arkeoloji bilim dalında birçok disiplinin 
bir arada çalışmasının bir ürünüdür” diyen 
Almanya RUB-Bochum Ruhr Üniversitesi 
Arkeoloji Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ünsal Yalçın, şunları aktardı;

“Yaşadığımız topraklar ve özellikle Çanakka-
le ili geçmişin izlerini taşımaktadır. Arkeoloji 
bilimi ise bu izleri araştırır. 20. yüzyılın ikinci 
yarısında daha bilimsel yöntemlerin arkeolo-
jide uygulanması anlamına gelen arkeometri 
yeni bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Bu 
seminer, özellikle ülkemizde yeni gelişen ve 
gün geçtikçe gerekliliği anlaşılan bu bilim 
dalının gündeme getirilmesi açısından çok 
önem taşımaktadır.”

Ülkemizde arkeolojinin Osmanlı dönemine 
kadar uzandığını ifade eden Prof. Dr. Ünsal 
konuşmasında, arkeolojiyi, arkeolojinin tarihi 
ve çalışma şeklini ve arkeometriyi anlatarak, 
bu alanların diğer bilimlerden farkına değin-
di.

Konuşmaların sonunda 
yapılan çalışmalarda emeği 
geçenlere ve katılımcılara 
hediye takdiminde bulu-
nuldu.

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
İstanbul’da ve Antalya’da düzenlenen eği-
tim ve kariyer ile yükseköğretim ve eğitim 
fuarlarında tanıtıldı. 

Vakıf, devlet ve yurtdışı üniversitelerini, 
yurtdışı dil okullarını, yurtdışı eğitim da-
nışmanlıklarını, eğitim yayıncılarını, insan 
kaynakları uzmanlarını, sektör temsilcile-
rini ve iş dünyasının önde gelen şirketleri-
ni bir araya getiren ve öğrencilerle buluş-
turan fuarlarda; üniversitemizin fiziki ve 
sosyal imkânları, bölüm ve programların 

puan ve kontenjan bilgileri, ÇOMÜ’ye ve 
Çanakkale’ye dair bilgiler, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personeli 
Tuncay Ak ve görevli öğrenciler tarafın-
dan öğrenci ve velilerine aktarıldı. 

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen İstanbul Eğitim ve Kariyer 
Fuarı’na 334 okuldan 28 bin öğrenci, An-
talya Cam Piramit Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 18. Yükseköğretim ve Eğitim 
Fuarı’na ise 212 okuldan 17 bin öğrenci 
katıldı.
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17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 

Kapanış Seremonisiyle Tamamlandı
“Değişen Dünyada Hemşirelik”, “Evrensel Farklılıklar ve Benzerlikler” konu başlıkları ile bu yıl 17.si Üniversitemiz ev 
sahipliğinde gerçekleşen 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 50 farklı üniversiteden, beş farklı sağlık kurulu-
şundan 700 kişi, toplam 850 katılımcı ile gerçekleşti. 

 2  gün süren kongrenin kapanış seremonisine,  kongre-
nin Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Yücel Acer katıldı. 

“Daha öğrenciyken böyle bir çalışma ortamına girmek, 
yaptığınız çalışmaları farklı bir üniversitede sunmak 
büyük bir iş. Bu durum ilerde sizlerin çok daha başarılı 
olacağınızın göstergesi” diyerek başladığı konuşmasında 
Rektör Acer; sağlık alanının çok değerli bir alan olduğu-
nu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü. 

“Bilim insan hayatına katkısı olduğu ölçüde değerlidir. 
Bilim sayesinde insan hayatına kolaylık getiren, insana 
katkı sunan keşifler olması önemlidir. Ancak başka bir-
çok alanda keşfedilen bilimsel gelişmeler insana dolaylı 
etkide bulunurken sağlık alanında keşfedilen şeyler insa-
na doğrudan etki eden şeylerdir. Bu anlamda çalıştığınız 
alan çok değerli bir alan. Sizler böyle değerli bir alanda 

çalışmayı tercih ettiğiniz için bilimsel çalışmalardan 
büyük bir hizmet göreceksiniz.” 

Üniversitemiz, Adına Layık Bir Şekilde İlerlemesine 
Devam Ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hakkında da bil-
giler veren Prof. Dr. Acer, “Üniversitemiz geçen yıl 25. 
yılını kutladı. Yani çeyrek asrı geride bıraktı. Üniversi-
temiz, 25 yılda çok büyük ilerlemeler gösterdi. Bugün 
artık Türkiye’nin en kaliteli üniversiteleri arasında yer 
alıyor. Bu başarı şüphesiz ki üniversitemizde çalışan 
bütün hocalarımıza ve çalışanlarımıza aittir. Üniversi-
temiz, adına layık bir şekilde ilerlemesine hızla devam 
ediyor” dedi.

Toplumsal Meziyetlerimizin Bir Özetidir

Rektör Acer, Çanakkale Savaşının tıpkı Kurtuluş Savaşı 
gibi toplumsal meziyetlerimizin bir özeti olduğunu belir-
terek Çanakkale Savaşı’nın, Çanakkale’nin tarihteki ye-
rinin, öneminin farkında olmak gerektiğinin altını çizdi. 

Sağlık Yüksekokulu’nun yaptığı faaliyetlerle adından 
söz ettiren bir birim olduğunu söyleyen ve bu bağlamda 
Sağlık Yüksekokulu Müdürüne, Müdür Yardımcılarına 
ve hocalarına teşekkür eden Rektör Acer’e verdiği katkı-
lardan dolayı günün anısına Sağlık Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi tarafından plaket takdim 
edildi. Kapanış seremonisi, Rektör Acer’in sözel bildiri 
ödüllerini takdim etmesi ve kongre sonuç bildirisinin 
sunulması ile son buldu.
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Bakanlık Destekli “Uluslararası Fuarcılık 

Çalıştayı”na ÇOMÜ’den Katılım
Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Ankara’da gerçekleştirilen “Ulusla-
rarası Fuarcılık Çalıştayı”na, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Çavuşoğlu 
davetli konuşmacı olarak katıldı.

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu ÇOMÜ’de Gerçekleşecek

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 
tarafından 08-12 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek olan 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu 
III. Bilim Kurulu toplantısı Sürekli Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirildi. Düzenleme Kuru-
lu Başkanlığı’nı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk İpek’in ve Bilim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Naci Birol Muter’in yaptığı toplantıda 
sempozyum süreci ve takvimi, maliye bilim insanları listesinin güncellenmesi ve panel konusu 
görüşüldü ve sözlü sunum için gönderilen tebliğlerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantı sonra-
sında bilim kurulu üyeleri ile Çanakkale Şehitliği ziyareti gerçekleştirildi.

 A çılışını Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın 
yaptığı çalıştaya çeşitli üniversitelerden, 
belediyelerden, oda ve sektör temsilcile-
rinden 150’nin üzerinde yetkili katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Yurti-
çinde fuarlara katılan tüm sektörlerimizi 
destekliyoruz. Türkiye’deki 25 fuara 
destek veriyoruz. Bunun sayısını 50’ye 
çıkarmak istiyoruz” diyerek bu çalıştayla 

birlikte Türkiye’deki fuarcılığın yol hari-
tasını çıkarmak ve gelecekle ilgili yol kat 
etmek istediklerini ifade etti. Zeybekci, 
fuarcılığın çok fazla dönüşüm geçirdiğini 
söyleyerek “Türkiye kadar avantajlı bir 
nokta yok. Coğrafi anlamda tüketim alış-
kanlıklarını belirlemede çok önemli bir 
yerde rol alıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise iş 
adamlarının cesareti ve girişimciliği sa-
yesinde bütün dünyaya ticaret anlamında 

ulaşıldığını söyleyerek “Turizmde önemli 
fuarlara katılıyoruz. Turizmde spesifik 
alanlara da yönelmemiz lazım. Bunlardan 
bir tanesi sağlık turizmidir. İyi eğitilmiş 
sağlık elemanlarımız ve iyi hizmet veren 
hastanelerimize yurtdışından hastalar 
geliyor. Spor turizminde de önemli bir 
stratejimizin olması lazım” dedi.

İki gün süren çalıştayda, Ekonomi Bakanı 
Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez’in 
moderatörlüğünde ÇOMÜ Gökçeada 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdü-
rü Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Çavuşoğlu, 
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin 
Parıltı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı’nın 
katılımıyla “Akademisyenlerin Gözüyle 
Fuarlar” konulu panel gerçekleştirildi. 
Fuarcılığın akademik yönden ele alındığı 
panelde, güncel sorunlara yönelik çözüm 
önerileri tartışıldı.
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 E ğitim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, ÇO-
BİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, Kaleseramik 
AR-GE Merkez Direktörü Kağan Kayacı, Kaleseramik 
çalışanları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleşti.          

ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral,  Çanakkale 
Seramik Kale Grubu ile eğitim programları yapmayı 
planladıklarını, bu etkinliğin de bu programın ilk ayağı 
olduğunu dile getirerek, eğitim programını verecek 
olan Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Turan’ın 
kısa özgeçmişini aktardı. “Taramalı Elektron Mik-
roskobu ve Kimyasal Analiz Eğitiminin” Türkiye’nin 
önde gelen kuruluşları tarafından alındığının bilgisini 
veren Doç. Dr. Oral,  bu anlamda eğitimin çok önemli 
olduğunun altını çizerek “Elimizdeki ekipmanlar ile 
neler yapılabileceği ve bunların nasıl kullanılacağı yani 
o cihazın nimetlerinden nasıl yararlanacağı konusunun 
bilinmesi, hem kendi kurumumuzda hem de paydaş ku-
rumumuzda AR-GE’nin niteliğini artıracak. Bunun için 
bu eğitimleri çok önemsiyoruz.  Eğitimlerimiz farklı 
cihazların kullanımı ile ilgili devam edecek. Yaptığımız 
çalışmalarda bize her zaman destek olan ÇOMÜ yöne-
timine de çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Üç ay önce kamu sanayi işbirliği kapsamında başlayan 
sürecin ilk ayağının bu eğitimle başladığını belirten 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden eğitimin çok 
önemli olduğuna vurgu yaptı ve “Üniversite yönetimi 
olarak ÇOBİLTUM’un çok iyi yerlere gelmesini istiyo-
ruz, bunun için çalışıyoruz. ÇOBİLTUM, akreditasyon 

çalışmalarında da son aşamaya geldi. Bu da çok önemli 
bir nokta. Amacımız hem ulusal hem de uluslararası 
alanda açık araştırma imkanlarını hocalarımıza, öğ-
rencilerimize sunmak. Bu kapsamda bu eğitim de çok 
önemli bir yer tutuyor” dedi. 

Bu etkinliklere üç ay önce Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri ile başlama 
kararı aldıklarını ve bugün bu salonda birlikte olmaktan 
çok mutlu olduğunu bildiren Kaleseramik AR-GE Mer-
kez Direktörü Kağan Kayacı ÇOMÜ’ye çok teşekkür 
etti.

Açılış programının sonunda Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden günün anısına konuk Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Servet Turan’a hediye takdiminde bulundu.  

Eğitim programı;  Elektron Mikroskoplarına Neden 
İhtiyaç Duyarız?, Elektronların Üretimi ve Özellikleri, 
Elektron- Katı Etkileşimi ve Sonuçları, Elektron Mik-
roskobunun Parçaları ve İşlevleri, Elektron Mikroskobu 
Görüntü Dedektörleri ve Kullanım Alanları, Mikroskop 
Kullanımı Ayarları ve Parametreleri Uygulamalar, Kim-
yasal Analiz Teknikleri Uygulamalar, Kristalografi ve 
Numune Hazırlama Teknikleri, En 
iyi Mikroskobu Kullanım Statejileri 
ve Parametreleri, İleri Düzey Yar-
dımcı Teknikleri (FIB- EBSO-TEM 
vb), Öğrendiklerimizin Test Edilme-
si, Lab. Uygulamaları konuları ile 
üç gün boyunca devam etti. 

23 NİSAN 2018 
Sayı : 60

AR-GE’nin Niteliğini Artıracak 
Eğitimler ÇOBİLTUM’da Yapıldı
Taramalı Elektron Mikroskobu ve Kimyasal Analiz Eğitim Programı ÇOBİL-
TUM (Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) seminer salonunda 
yapıldı.

Üniversitemize yakışan bir sempozyum.. 

Güzele ne giyse yakışır ya, bizim üniversitemizde 
öyle aslında. Ne yapsak ne etsek yakışıyor Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi’ne. Çünkü ‘bir devrin 
battığı’ dünyaya büyük bir ders veren toprakların 
üzerinde üniversitemiz. İşte bu anlamda geçen hafta 
gerçekleşen YERLİLİK ve MİLLİLİK sempozyumu 
üniversitemize öylesine yakıştı ki. Türkiye’de ilk 
defa bu alanda araştıran, tartışan, yazan, çizen bilim 
insanlarımız ÇOMÜ’nün ev sahipliğinde bir araya 
geldi. Türkiye’nin manevi başkentinde yerlilik ve 
millilik kavramlarının serüveni ve geleceği üzerine 
konuşuldu.  

‘Yerli malı’ haftalarında sınıflarımızda büyük bir 
heyecanla yaşadığımız eski günler gibi, yerlilik ve 
millilik konusunda ortaya çıkan fikirler bizi heyecan 
verdi geçen hafta. Kampüs FM’de de bu sempoz-
yumla ilgili iki proğram yaptık. Sempozyum önce-
sinde Fen Edebiyat Fakültesinden  Dç. Dr. Ferudun 
Hakan Özkan ve kapanış günü Ankara Üniversite-
sinin çok değerli hocalarından Prof. Dr. Kurtuluş 
Kayalı’yı konuk ettik Ortak Akıl programımızda. 
Şunu söyleyebilirim; çok zevk aldığımız su gibi akan 
iki program oldu.  

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, herşeyin 
ortalığa döküldüğü zaman diliminde yaşıyoruz. Ama, 
globalleşen dünya düzeninde yerlilik ve millilik hep 
gözardı edilen ve hatta yok edilmeye çalışılan de-
ğerler. İşte böyle bir zaman sürecinde bu iki kavramı 
irdelemek ve buna göre düşünceler tohumlamak ve 
de geliştirmek bizce çok önemli. Varolan değerleri-
mize sahip çıkmak ve onları geliştirmek. O değerler 
üzerinden geleceğe yürümek. Değerlerimizi geleceğe 
taşımak.. Bizi biz yapan değerler üzerinde yükselen 
bir ülke olmak çok önemli.  

Bu vesileyle başta Rektörümüz Prof. Dr. Yücel 
Acer’e ve bu organizasyonda emeği geçen hocaları-
mıza çok teşekkür ediyoruz. Yerlilik ve Millilik gibi 
iki önemli kavramda söz sahibi bilim insanlarının 
ÇOMÜ’de misafir edilmesi çok önemliydi. Yine sem-
pozyum paydaşlarımız Türkiye Yazarlar Birliği ve 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Kültür Merkezi’ne de teşükkürlerimizi sunuyoruz. 
Gerçekten ÇOMÜ’ye yakışan bir sempozyum oldu. 
Devamının geleceğine de inanıyoruz. 
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Özel konuklarla önemli konuların 
konuşulduğu Kampüs Özel’de 11 Ni-
san Dünya Parkinson Günü sebebiyle 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana-
bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Çam, Kampüs FM Birim 
Sorumlusu Sercan Değirmenci’nin 
konuğu oldu. 
Sercan Değirmenci: Parkinson nedir, kimlerde, ne 
sıklıkla görülür? Dilerseniz önce bununla başlayarak 
hastalığı tanıyalım.

Dr. Mustafa Çam: Parkinson, halk arasında titreme has-
talığı olarak bilinir. Genellikle 60-70’li yaşlardan sonra 
beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla gelişen 
bir hastalıktır. Bu hasara bağlı olarak yürüme bozukluğu, 
ellerde titreme, dengede duramama, hafıza kaybı gibi 
bulgular da vardır. 

Parkinson olduğunun farkına varabiliyor mu hasta-
larımız?

Günümüzdeki çalışmalar Parkinson’un bilinen motor 
bulguları dediğimiz titreme, yürüme bozukluğu gibi 
bulgularından önceki durumlarını ortaya çıkarmıştır. 
Koku bozuklukları, hafıza bozuklukları, unutkanlıklar, 
romatizmal belirtiler, deri bozuklukları, eklem bozukları 
bunlar motor bulgularından önce görülebilir. Bu yüzden 
başlangıçta farklı birimlere gidebiliyorlar.

Hastalık nereden kaynaklı 
olarak gelişir?

Beyindeki hareketi koordi-
ne eden bazal gangliyonlar 
dediğimiz bir merkezimiz 
var. Bu Substantia Nigra 
olarak ifade ediliyor. Bura-
da dopamin üreten hücreler 
var. Bu hücreler bir şekilde 
ölüyor. Bu durum %40-60 
kayba ulaştıktan sonra bu 
Parkinson’un motor bulgulu 
dediğimiz titreme, hareket 
bozukluğu gibi bulgular or-
taya çıkıyor. Ama bu kayıp 
dopamin üreten hücrelerin 
kaybı 4 veya 6 yıl önce baş-
lıyor. 4-6 yıl çok belirgin 
bir bulgu olmayabiliyor. 

Titreme ve hareketlerde 
yavaşlama konusuna bir 
daha geçelim dilerseniz. 
Bunu biraz daha açabilir 
miyiz? 

Titreme tek elde başlar. 

Uykuyla kaybolur, tipik bir titremedir.  

En çok kol eklemlerinde mi titreme oluyor yoksa elde 
mi? 

En çok tek elde görülüyor. Bir elde başlıyor daha sonra 
diğer ele de sıçrayabiliyor İki elde de olsa bir tarafta 
daha baskın oluyor. 

Karşımıza çokça çıkan bir tanım var, “rijidite” ne 
demektir? 

Rijidite katılı diyebiliriz. Vücudumuzu kasan ve gevşe-
ten birbirine zıt çalışan kaslarımız var. Bunların arasın-
daki koordinasyonun kaybolmasıyla ortaya çıkan katılık 
durumudur.

Peki biz bunu romatizmayla karıştırabiliyor muyuz?

Evet, yani bu sertlik ağrıya yol açabiliyor. Kontraktür 
dediğimiz eklem deformatilerine yol açabiliyor. Bu yüz-
den hastalar yanlışlıkla Romatoloji’ye gidebiliyorlar.

Parkinson hastalığı yaşa bakmaksızın görülebilir mi? 
El ve dirsek kırıkları gibi eklem kırıklarını Parkin-
son hastalığı tetikler mi?

Öyle düşünmek doğru olmaz. Bu hastalık beyin hasarı 
ile ilgili bir hastalıktır. Belki tetikleyebilir ama asıl ne-
den beyindeki hücre yetersizliğidir. Tedavide ilaçlara 
direnç geliştiğinde uygun hastalara DBS gibi cerrahi 
tedaviler verilebilir.

İleriki dönemlerde bu hastalıkta ne gibi kötüleşmeler 
oluyor?

Sinsi bir şekilde ilerliyor. Titremeyle başlayıp yürüme 
güçlüğü, hareketlerde yavaşlama daha sonra dengede 
duramama gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Hastalar 
giderek yatağa ya da tekerlekli iskemleye bağımlı hale 
gelebiliyorlar. Yine ilerleyen dönemlerde Demans bulgu-
su dediğimiz hastalarda unutkanlık, günlük işleri yapa-
mama gibi işlevlere geçebiliyor.

İnsanlar başkalarına bağımlı hale geliyorlar tabi bu 
da hastalığın bir diğer dezavantajı.

Sonuçta  hastalığın durumuna bağlı depresyon durumu 
ortaya çıkabiliyor. Günlük yaşamda kısıtlanan hastalar 
yaşamdan kopabiliyor. Bunun yanında motor bulgu de-
diğimiz titreme, hareketlerde yavaşlama gibi bir de bu 
hastalığın non-motor dediğimiz bir yanı var. Yani dep-
resyon dediğimiz psikiyatrik yıkımın olduğu bir dönem 
de oluyor.

Bu hastalıkta hafıza kaybı, davranış bozuklulukları 
gibi davranışlar da ortaya çıkabiliyor mu?

Bu beyindeki yıkıma bağlıdır. İlerleyen süreçlerde baş-
ka merkezlerinde hasarına bağlı olarak halk arasında 
bunama denilen olay ortaya çıkabiliyor. Alzheimer gibi 
Parkinson hastalığına bağlı bunama ortaya çıkabiliyor. 
Ama bu daha farklı bir durumdur. Küçük bir hatırlatma 
ile akıllarına gelebilir.

Çanakkale’de Parkinson hastalığına yönelik sayısal 
verimiz var mı? 

Net bir veriye hakim olmamakla birlikte tahminen %1-2 
civarında olduğunu düşünüyorum.

Peki bu durum illere göre değişiklik 
gösteriyor mu?

Çevresel etkenler söz konusu olabilir. 
Tabi onun için ayrıca sosyo-demogra-
fik çalışma yapılması gerekir.

Tedavi olarak hangi aşamalar izle-
niyor? 

Malesef kesin bir tedavisi yok. Semp-
tomatik tedavi veriyoruz. Titreme 
varsa titremeye yönelik, katılık varsa 
katılığa yönelik tedaviler veriyoruz. 
Yani yerine koyma tedavisi diyebiliriz.

11 Nisan 
Dünya Parkinson Günü 
Kampüs Özel’de Konuşuldu
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 Ç anakkale Savaşları denince aklımıza 
hep 18 Mart gelir. 18 Mart müttefik deniz 
güçlerinin Çanakkale Boğazı’nı deniz 
yoluyla geçemeyeceklerini anladıkları 
gündür. Bu başarısız girişim 24-25 Nisan 
Kara Savaşları’nı gündeme getirir.  İtilaf 
devletlerince başlatılan aylarca süren 
“Gelibolu Harekatı” kara ve deniz gücü-
nün işbirliğine rağmen Türk savunması 
karşısında başarıya ulaşamamıştır.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 103. 
Yılında üniversitemiz Atatürk ve Çanak-
kale Savaşları Araştırma Merkezi Müdür 
Yardımcısı Öğretim Görevlisi Barış Bor-
lat’la konuştuk.  

ÇOMÜ Gazete: Çanakkale Kara 
Muharebeleri öncesinde Türk tarafının 
savunma için yaptığı bir hazırlığı var 
mıydı, bu bölgede Kara Muharebeleri 
öncesi hangi birliklerimiz bulunuyor-
du?  

Barış Borlat: Türk tarafı Boğaz Muhare-
beleri’nde olduğu gibi Kara Muharebeleri 
için de hazırlıklarını yapmıştı. Sadece 
Gelibolu Yarımadası’nın savunulması 
için Alman Islah Heyeti Başkanı Liman 
Von Sanders komutanlığında 25 Mart 
1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası’n-
daki birliklerden; 9. Tümen,  7. ve 19. 
Tümen’lerden oluşan 3.Kolordu; 11. ve 5. 
Tümenler, Jandarma Alayları ve 64’üncü 
Piyade Alayı’ndan 5. Ordu’yu kurup bu 
bölgeye konuşlandırmıştı. Halil Sami Bey 
komutasında bulunan 9. Tümen’in 26. 
Alayı Seddülbahir’de; 27. Alayı Arıburnu 
ve Kabatepe civarında; 25. Alay ise ih-
tiyat yani destek birliği olarak yerini al-
mıştı. Bölgeyi savunan 5. Ordu’nun genel 
ihtiyatı olarak da Yarbay Mustafa Kemal 
Bey (Atatürk) komutasında 19. Tümen 
Bigalı Köyü ve çevresinde 57, 72, ve 77. 
Alaylarıyla birlikte savunma için hazır 
bekletiliyordu. Boğazın girişinin Anado-
lu yakası savunma için düzenlenmiş ve 
buraya 3. ve 11. Tümen’in bünyesinde 
bulunduğu 15. Kolordu yerleştirilmişti. 
Nitekim 25-27 Nisan 1915 tarihlerinde bu 
bölgede cereyan eden Fransızlarla müca-
dele ettiğimiz Kumkale Muharebeleri’nde 
bu birlikler üstün bir mücadele örneği 
sergilemiştir. 

25 Nisan 1915’te başlayan Kara Muha-
rebeleri için Müttefik güçlerin hazırlık-
ları ne olmuştur?

Uygulanacak olan yeni planın ana hatları 
şu şekildeydi: Yarımadanın ucunda bulu-
nan Seddülbahir bölgesindeki  beş adet 
koy; Kuzeyindeki Arıburnu ve Kabatepe 
arasında yer alan sahiller çıkarma için 
birinci önceliği teşkil ediyordu. Ayrıca 
Saros Körfezi’nde ve Anadolu Yakası’nda 
bulunan Beşige Koyu’nda bölgede konuş-

lu Türk birliklerini şaşırtma amaçlı çıkar-
malar düşünülmekteydi. Bir de Anadolu 
Yakası’ndaki Türk birliklerini burada 
tutacak stratejik bir çıkarma planlanmıştı. 
Bu çıkarma için ise boğazın hemen gi-
rişinde bulunan ve Boğaz Muharebeleri 
sırasında tahrip edilen Kumkale ve civarı 
belirlenmişti.

İşte bütün bu planı icra edebilmek için 
Müttefikler asker toplama işlemlerini 
hızlandırmış ve Ian Hamilton komutasın-
da yeni bir ordu hazırlamaya başlamıştı. 
Bu ordu “Akdeniz Seferî Kuvvetler 
Komutanlığı”  adıyla belirlenmişti. An-
zak Kolordusu, 29’uncu İngiliz Tümeni, 
Kraliyet Deniz Piyade Tümeni, Hint 
Tugayı ve 1.Fransız Tugayı’ndan oluşan 
75.000 kişilik bu büyük ve aynı zamanda 
oldukça kozmopolit olan bu ordu az önce 
bahsettiğim planı 
gerçekleştirmek 
için Çanakkale 
önlerinde hazırlan-
maya başlamıştı. 
25 Nisan 1915 tari-
hinde ise belirlenen 
plan dâhilinde 
hareket ederek ilk 
gün içerisinde stra-
tejik noktaları ele 
geçirerek cepheyi 
hızlı bir şekilde kat 
ederek İstanbul’a 
ulaşmayı planlı-
yordu. 

Peki Hocam 25 
Nisan 1915 günü tam olarak bölgede 
neler yaşandı?

Şimdi 25 Nisan 1915’i değerlendirirken 
aslında ikiye ayırsak daha sağlıklı analiz 
edebiliriz. Tabi bu 6 Ağustos sonrası yeni 
bir muharebe alanının açılmasıyla üçe 
ayrılıyor ama 25 Nisan 1915 günü bizim 
için önem derecesi yüksek olan Seddül-
bahir ve Arıburnu bölgeleridir. Arıbur-
nu’nda yapılacak çıkarma için görevlen-
dirilen General Birdwood komutasındaki 
Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerden 
oluşan Anzak Kolordusu sabah saat 4.30 
civarında karaya ayak bastı. Plana göre 
Kabatepe civarına çıkması gereken ilk 
çıkarma hattı filikaların gece akıntının 
etkisiyle kuzeye sapması ve çıkarma ka-
filesinin başındaki subayların bunu fark 
edemeyerek Haintepe siluetini Kabatepe 
diye düşünmesi çıkarmaya daha ilk saat-
lerinde yepyeni bir durum kazandırmıştı. 
Burada müttefikler için önemli olan iki 
husus vardı; baskın ve sürat yani askerler 
filikalardan sessiz bir şekilde inecek ve 
hızlı bir şekilde kıyı başını tutup ilk hat 
yükseltileri ele geçirecekti. Arakadan 
gelen diğer çıkarma dalgalarıyla birlikte 
bölgede konuşlu Türk birliklerini geri 

püskürterek Arıburnu’nun en stratejik ve 
en yüksek noktası olan Conkbayırı-Koca-
çimen Tepe hattını ele geçireceklerdi. Fa-
kat daha ilk baştan ters giden işler, bölge-
de konuşlu Türk 27. Alay’ı ve 19. Tümen 
Komutanı ile birlikte cephe hattına gelen 
57. Alay’ın savunmada gösterdiği büyük 
kahramanlık ve fedakârlık örneği ile müt-
tefikler için iyice karmaşık hale geldi. 

Diğer bir bölge olan Seddülbahir’de ise 
çıkarma biraz daha geç başlamıştı. Müt-
tefik donanmanın ateş gücünden yarar-
lanan ilk hattaki askerler bombardıman 
sonrasında belirlenen noktalarda karaya 
çıkmışlardı. Morto, Ertuğrul, Tekke, İkiz 
ve Pınariçi koylarında başlayan müttefik 
çıkarması karşısında bölgede savunma 
düzeni alan Yarbay Hafız Kadri Bey 
komutasındaki 26.Alay da büyük bir 

savunma harbi etmiştir. 
Özellikle Morto ve İkiz 
Koyu arasını savunmayla 
görevli Binbaşı Mahmut 
Sabri’nin komuta ettiği 
3.Tabur bu bölgeye çıkan 
İngiliz birliklerine karşı 
büyük bir kahramanlık 
göstermiştir. Bunun ya-
nında gene bu bölgede 
aldığı kararla Türk tarafı 
için stratejik bir noktayı 
hedef alan Yusuf Kenan 
Bey de 25 Nisan 1915 
gününün kahramanları 
arasındadır. Müttefikler 
gene bu bölgede ilk gün 
ulaşmak istedikleri Al-

çıtepe yükseltisine savaşın sonuna kadar 
ulaşamamışlardı. 

Bu iki bölgenin yanında bir de Kumka-
le’den bahsetmek gerekirse bu bölgeye 
yapılan bir Fransız çıkarması mevcuttu. 
Bu çıkarma tamamen stratejik bir hedef 
yanıltmaydı aslında. Buraya çıkan Fran-
sızların amacı burayı ele geçirmekten 
ziyade bu bölgedeki Türk birliklerini 
burada oyalamak ve Seddülbahiri taciz 
eden Türk topçusunun ateşini üzerlerine 
çekerek Seddülbahir’e çıkan İngilizleri 
rahatlatmaktı. Nitekim öncesinde 
planlanan harekâtta başarılı olan neredey-
se tek taktik bu olmuştur. Karaya çıkan 
Fransız birlikleri iki gün boyunca burada-
ki Türk piyadesini ve topçusunu oyalamış 
ve 28 Nisan 1915 tarihinde Morto Ko-
yu’na çekilmişti.

25 Nisan günü Yarbay Mustafa Kemal 
Bey’in [ATATÜRK] muharebeye etkisi 
ne olmuştur?

25 Nisan 1915 günü, muharebeler açısın-
dan birçok kırılma anına sahne olmuş-
tur. Müttefiklerin Arıburnu’nda yanlış 
bölgeye çıkması, AE-2 Denizaltısı’nın 

Boğaz’ı geçmesi, Yusuf Kenan Bey’in 
aldığı inisiyatif bu kırılma noktalarından 
bazıları aslında. Fakat en önemli kırıl-
ma anı ise 19. Tümen Komutanı Yarbay 
Mustafa Kemal Bey’in inisiyatif kullanıp 
Bigalı Köyü civarında bulunan komutası 
altındaki 57. Alay’ı beraberine alarak 
Conkbayırı’na ulaşması ve burada Balıkçı 
Damları’ndan geri çekilen Türk birlikleri-
ne rastlamasıdır. Mustafa Kemal rastladı-
ğı birlikteki askerlere emir vererek tekrar 
savunma düzeni aldırmış ve hızlanan 
Anzak ilerleyişini durdurmuştur. Bunun 
neticesinde beraberinde getirdiği 57.Ala-
yı muharebeye sokmuştur ve 27.Alay’ın 
en zor anında desteği sağlamıştır. Ayrıca 
bu andan itibaren sadece kendi tümenini 
değil bölgede bulunan diğer unsurları da 
komuta etmiş ve müttefik hücumlarını 
boşa çıkarmıştır. Balkan Muharebeleri 
sırasında da bu bölgede görev yaptığı 
için bölgeyi çok iyi tanıması komuta 
ettiği askerlerin sevk ve idaresinde aynı 
zamanda muhtemel düşman hareketlerini 
hesaplamasında önemli bir faktör olmuş-
tur. Çanakkale Muharebeleri sırasında 
Yarbay Mustafa Kemal Bey, askeri ruhen 
de besleyerek maneviyatın diri kalma-
sını sağlamıştır. Tabi sadece bu ilk gün 
değil akabinde vuku bulan Arıburnu ve 
Anafartalar Muharebeleri’nde Mustafa 
Kemal kendi asker kişiliğini kanıtlamış-
tır. Diğer yandan M. Kemal Atatürk’ün 
Osmanlı kamuoyunda tanınmasının en 
önemli süreci olacaktır. Nitekim bu dö-
nemde Mehmet Emin Yurdakul “Ordunun 
Destanı” başlıklı şiirindeki dizelerinin 
birinde “Ey Mustafa Kemallerin Yurdu!” 
diye seslenişte bulunmuş; Harp Mecmua-
sı’nın Aralık 1915 sayısında fotoğrafıyla 
birlikte “Anafartalar Grubu Kumandanı 
Miralay Mustafa Kemal” diye nitelenmiş-
ti. XVI. Kolordu Komutanlığı görevine 
başlamak için Edirne’ye gittiğinde ise 
Kurmay Başkanı İzzetin Çalışlar’ın giri-
şimiyle kentte büyük bir tören düzenlen-
mişti. Bu törende sokaklara zafer takları 
kurulmuş ve “Arıburnu ve Anafartalar 
Kahramanı Mustafa Kemal, çok yaşa” 
yazılı afişler asılmıştı. Bunların yanı sıra 
Mustafa Kemal’in Çanakkale’de kazan-
dığı zaferin ordu ve halk arasında yayıl-
masını gösteren en çarpıcı kanıt, henüz 
1917’de Urfa’da yaptırılan anıt idi. Vali 
konağı önüne yaptırılan anıta Çanakkale 
Şehitleri Âbidesi ismi verilmiş ve dört 
yüzünden bir tarafı Mustafa Kemal Paşa 
Caddesi olarak adlandırılmıştır ki, söz 
konusu anıt Mustafa Kemal’in adını taşı-
yan Türkiye’deki ilk anıt/kitabe niteliğini 
taşımaktadır. Daha birçok örnek sırala-
yabileceğimiz bu durum da bize Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Çanakkale’deki askeri 
başarısının Türkiye Devleti’nin kurul-
masına giden süreçte ne kadar büyük bir 
öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nın 103. Yılı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ), Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) işbirliği ve T.C. 
Başbakanlık Atatürk Kültür Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Ata-
türk Kültür Merkezi’nin deste-
ğiyle Türk Düşüncesinde Yerlilik 
ve Millilik Sempozyumu ÇOMÜ 
Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 
 S empozyum için Çanakkale’ye gelen konuk 
katılımcılar, açılış töreni öncesi Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’i makamında ziyaret ettiler. 

Sempozyumun açılış törenine Çanakkale Vali 
Yardımcısı Cezmi Batuk, ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan 
Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile ÇOMÜ’lü 
idareci, akademisyen ve öğrenciler katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi bölümü Öğretim Üyesi Sedat Çılgın ile 
müzisyenler Ezgi Gizem Erdoğan ve Ahmet Ko-
tan türkü dinletisi sundular. 

ÇOMÜ tanıtım filminin sunumunun ardından Ata-
türk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Âdem 
Uzun, bir konuşma yaptı. Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı olarak böylesine kıymetli bir etkinliğe 
destek vermekten dolayı kendimizi bahtiyar his-
sediyoruz diyen Uzun; “Kurumumuz dün olduğu 
gibi bugün de kültür mirasımızın nesilden nesile 
aktarılmasına vesile olmak için her türlü çalışma-
ya destek vermeye devam edecektir. Değerlerin 
hızlı bir şekilde tüketildiği çağda doğruları hay-
kırmak, yanlışları söylemek ve iyi olanda ısrar 
etmek zor iş olsa da bu tavrımız ve fikirlerimizden 
ödün vermemeliyiz. Tarihten ibret alarak inşallah 
ülkemizi güzel, aydın yarınlara taşımak için çalış-
mak, üretmek ve bir arada yaşama kültürümüzü 
geliştirmek durumundayız” sözlerinden sonra, 
sempozyumun düzenlenmesine katkı sunanlara 
teşekkür etti. 

Fikirlerin Önünün Açılması ve Topluma Akta-
rılması, Bu Tür Sempozyumlarla Mümkün

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise üniver-
sitelerin içinde bulundukları toplulukların öncüsü 
durumunda olmaları gerektiğine dikkat çekerek; 
“Üniversiteler sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, 
sanatta ve teknolojide en yeni fikir ve ifade ediş 
biçimlerinin aktarıldığı merkez olmak durumun-
dalar. Bu fonksiyonları yerine getirebilmek için 
en önemli araçlardan birisi kuşkusuz; belli alanda 
çalışan akademisyenleri, düşünürleri bir araya 
getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağla-

maktır. Bu vesileyle fikrin önü açılabilir ve toplu-
ma aktarılabilir” dedi. 

Çanakkale, Türkiye İçin Önemli ve ÇOMÜ de 
Büyük Bir Değer

Bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden 
Rektör Acer, “ÇOMÜ olarak bilimsel faaliyetlere 
ve sempozyumlara büyük bir önem veriyoruz. 
Bugüne kadar birçok sempozyuma ev sahipliği 
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda 
bilimsel işbirliği yaptığımız üniversiteler oldu, 
olmaya devam ediyor. Bu anlamda Çanakkale’nin 
bir şehir olarak Türkiye’nin çok önemli bir me-
kanı olduğunu ve ÇOMÜ’nün büyük bir değere 
sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

Yerlilik Yerellikle Karıştırılmamalı

“1923’te kurduğumuz yeni Cumhuriyetin güç-
lenip, arzuladığımız derecede bağımsız hareket 
edebilmesine dair umutların yeşerdiği bir dönem-
den geçiyoruz. Kuruluşundan bugüne belki ilk 
defa bu derecede, kendi ayakları üzerinde duran 
bir ülke olarak bu heyecanı son dönemlerde hisse-
diyoruz. Yerlilik ve Millilik, Türk siyasi tarihinde 
uzak kavramlar değildir. Bu kavramların yepyeni 
bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu kavramlar Sayın Cumhurbaşkanı-
mız tarafından yeniden ifade edilmeye başlandı. 
Ancak yerliliğinin yerellikle karıştırıldığı yanlış 
yorumlamaların olduğu bir dönemi de beraber 
yaşıyoruz. Bunun için bu bağlamda 2 gün bo-
yunca sempozyumda düşünürler görüşlerini ifade 
edecekler.” 

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan ise Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin desteği ve Türkiye Yazarlar Birliği ve 
ÇOMÜ ortaklığı ile “Türk Düşüncesinde Yerlilik 
ve Millilik” konusunun Türkiye’de ilk kez ilmi 
olarak ele alınacağını vurgulayarak bu yıl kırkıncı 
yılını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği ve faali-
yetleri hakkında bilgiler verdi. 

Yerlilik ve Millilik Konusunun Ülkemizin 
Sembol Şehri Çanakkale’de Ele Alınıyor Oluşu 
Önemli

Yerlilik ve milliliğin uzun yıllardır konuşulduğu-
nu belirten Prof. Dr. Arıcan konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Çok farklı boyutlarda ele alınan konu 
hakkında uzmanlar, entelektüeller, hocalar bu-
radalar. Özellikle son yıllarda modernleşmenin, 
küreselleşmenin iliklerimize kadar hissedildiği, 
ekonomik, askeri ortamlar, dijital, sosyal medya 
mecralarında yoğun bir şekilde etkisi altında kal-
dığımız böyle bir dünyada yerlilik ve milliliğin 
nasıl olması gerektiği ve ne olduğunu konuşmak 
çok anlamlı.  Ayrıca ülkemizin yerli ve milli ol-
masının belki de sembol şehri Çanakkale’de yer-
lilik ve millilik konusunu ele alıyor olmamızın da 
ayrıca anlamlı olduğunu eklemek istiyorum. Bu 
konuda tabii Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in çok 
önemli bir duruşu oldu. Bu bağlamda sempozyu-
mun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından Türkiye Yazarlar Birliği 
Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan için düzenlenen 
Fahri Doktora Tevcih törenine geçildi. 

Doğan’ın özgeçmişini, doktora unvanı hakkında 
bilgiyi ve ilgili senato kararını ÇOMÜ Fen Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferudun Hakan Özkan 
okudu. 

Fahri Doktora takdiminin ardından söz alan Tür-
kiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet 
Doğan ödülü memnuniyetle kabul ettiğini ifade 
ederek; “Bugün heyecan verici bir gün. Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi bana fahri doktora tevcih etti, 
bundan büyük mutluluk duydum, ama Çanakka-
le’de bana böyle bir payenin tevcih edilmesi ben-
de aynı ölçüde heyecan ve hassasiyet uyandırdı” 
dedi.

Çanakkale Hafızamızda Silinmez Bir Yere Sa-
hip

“Bizim çocukluğumuzda Çanakkale gazileri ara-

Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu ve 
D. Mehmet Doğan’a Fahri Doktora Tevcih Töreni Gerçekleştirildi
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Yerlilik ve Millilik Konusunun Ülkemizin 
Sembol Şehri Çanakkale’de Ele Alınıyor Oluşu 
Önemli

Yerlilik ve milliliğin uzun yıllardır konuşulduğu-
nu belirten Prof. Dr. Arıcan konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Çok farklı boyutlarda ele alınan konu 
hakkında uzmanlar, entelektüeller, hocalar bu-
radalar. Özellikle son yıllarda modernleşmenin, 
küreselleşmenin iliklerimize kadar hissedildiği, 
ekonomik, askeri ortamlar, dijital, sosyal medya 
mecralarında yoğun bir şekilde etkisi altında kal-
dığımız böyle bir dünyada yerlilik ve milliliğin 
nasıl olması gerektiği ve ne olduğunu konuşmak 
çok anlamlı.  Ayrıca ülkemizin yerli ve milli ol-
masının belki de sembol şehri Çanakkale’de yer-
lilik ve millilik konusunu ele alıyor olmamızın da 
ayrıca anlamlı olduğunu eklemek istiyorum. Bu 
konuda tabii Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in çok 
önemli bir duruşu oldu. Bu bağlamda sempozyu-
mun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından Türkiye Yazarlar Birliği 
Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan için düzenlenen 
Fahri Doktora Tevcih törenine geçildi. 

Doğan’ın özgeçmişini, doktora unvanı hakkında 
bilgiyi ve ilgili senato kararını ÇOMÜ Fen Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferudun Hakan Özkan 
okudu. 

Fahri Doktora takdiminin ardından söz alan Tür-
kiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet 
Doğan ödülü memnuniyetle kabul ettiğini ifade 
ederek; “Bugün heyecan verici bir gün. Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi bana fahri doktora tevcih etti, 
bundan büyük mutluluk duydum, ama Çanakka-
le’de bana böyle bir payenin tevcih edilmesi ben-
de aynı ölçüde heyecan ve hassasiyet uyandırdı” 
dedi.

Çanakkale Hafızamızda Silinmez Bir Yere Sa-
hip

“Bizim çocukluğumuzda Çanakkale gazileri ara-

mızdaydı. O yüzden küçük yaşlarda ilk öğrendi-
ğim yer isimleri arasında Ankara ve İstanbul’un 
yanı sıra Çanakkale de vardı. Osmanlı Devleti’nin 
son kendini ifade ediş şekli olan Çanakkale Sa-
vaşı ile ilgili birinci elden çok hatıralar dinledim” 
diyen Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Do-
ğan, Çanakkale’nin hafızalardan silinmeyen bir 
yere sahip olduğunu ekledi.  

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Meh-
met Doğan, hiç kimsenin tek başına değerli olma-
dığını söyleyerek yapılan işlerde yalnız olmadı-
ğını vurguladı ve yerlilik kavramı sanıldığından 
daha yeni olduğunu dile getirerek şunları söyledi: 

Yerlilik Kavramı Sanıldığından Daha Yeni 

Yerli malı kavramı hayli eski, 1930’lara kadar 
dayanıyor. Ülkemizde yapılan filmler son döneme 
kadar yerli film olarak adlandırılıyordu. Yerli ima-
lat tamlaması sanayi alanında kullanılmaya devam 
ediyor. Yerlilik kavramının edebiyatta, sanatta, 
düşünceye teşmiliyse çok yeni. 

Yerli kelimesi elbette eski ancak bundan türetil-
miş yerlilik kavramıysa sanıldığından daha yeni. 
Mesela Divanu Lugati’t Türk’te yerdaş veya 
yirdaş şeklinde -li ekiyle değil de -daş ekiyle 
kullanılmış. Halen dolaşımda olan hiçbir sözlükte 
yerlilik kavramı düşünce ve edebiyat alanını kap-
sayacak şekilde tarif edilmemiştir. 

Siyaset alanında son yıllarda millilikle birlikte 
sıklıkla kullanılan ve hatta modalaşan yerlilik ke-
limesiyle edebiyat ve düşünce alanındaki yerlilik 
kavramı mahiyeti itibarıyla hayli farklı zeminlere 
sahip.”

Tören hediye takdimiyle sona ererken, Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer sempozyum katılımcılarıyla 
öğle yemeğinde bir araya geldi. 

Yemeğin ardından sempozyum için Çanakkale’de 
bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri 
Rektör Acer’i makamında ziyaret ettiler. 

Sempozyumun ilk oturumunda Kavramsal Çer-
çeve; Yerlilik, Yerellik,  Millilik ve Küreselleşme 
ikinci oturumunda ise Türk Sağı ve İslamcılığın 
Yerlilik ve Millilik Meselesi konuları konuşuldu. 

Sempozyumun ikinci gününde ise sırasıyla Türk 
Solunun Yerlilik ve Millilik Meselesi, Türk Dü-
şüncesinde Yerlilik ve Milli-
lik Meselesi, Edebiyatta Ye-
rellik, Yerlilik ve Millilik ve 
Maarifte Yerlilik ve Millilik 
konuları tartışıldı. 

Sempozyumun sonunda 
katılımcılar için Çanakkale 
Şehitliği ve Gelibolu Yarıma-
dası gezisi düzenlendi.

Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu ve 
D. Mehmet Doğan’a Fahri Doktora Tevcih Töreni Gerçekleştirildi
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 S aygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardın-
dan program, İlahiyat Fakültesi’nden Öğr. Gör. Mehmet 
Kara’nın Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Açılış 
konuşmaları sırasıyla; Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, AK 
Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. 
Bülent Turan ve Vali Orhan Tavlı tarafından yapıldı.

Üniversitemizde Bütün Sporların Altyapısının Oluş-
ması İçin Çalıştık, Çalışmaya Devam Ediyoruz

“Üniversitemizde okuyan gençlerimizin yapmak istedik-
leri her türlü sporu yapabilecekleri bir alt yapı oluştur-
maya çalıştık, çalışıyoruz” diyen Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer; “Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladı-
ğı gibi, üniversitelerdeki gençlerimizin en çok ilgilendiği 
alanlardan birisinin spor olması gerekir. Dijital çağın, 
gençlerimizi hatta çocuklarımızı esir aldığı bu dönemde 
önemli çıkış yollarından birisi gençlerimizin ve çocukla-
rımızın daha çok spor yapmasını sağlamaktır” dedi.

Rektör Acer; Türkiye’de yıllarca spor alt yapısının ol-
madığını, yüzme yapmak isteyen gençlerin yüzme ha-
vuzları bulamadığını, her mevsim spor yapmak isteyen 
gençlerin kapalı spor salonları bulamadığını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi ülkemizde bambaşka 
bir ortam görüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz spor altyapısı 
hızla oluşuyor, oluşması için bizler de elimizden geleni 
yapıyoruz. Göreve başladığım günden bu yana, Üni-
versitemizde bütün sporların altyapısının oluşması için 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitemizde 
okuyan gençlerimizin yapmak istedikleri her türlü sporu 
yapabilecekleri bir üniversite oluşturmaya çalışıyoruz. 
Son üç yıl içerisinde üniversitemizde neredeyse hiç açık 
spor alanı yokken bunları oluşturuyoruz. Açık spor alan-
larına kapalı spor alanları ekliyoruz. Artık üniversite-
mizde yenilenmiş, daha aktif kullanılan bir yüzme ha-
vuzumuz var. Artık üniversitemizde geleneksel okçuluk 
yapılabilecek bir okçuluk alanımız var. Artık üniversi-
temizde kapalı alanda halter, boks, fitness yapılabilecek 
salonlar var.”

Uluslararası Standartlarda Bir Spor Salonu

Anafartalar Spor Salonu’nun bütün saha sporlarının ya-
pılabileceği, 500 seyirci kapasiteli ve tamamen uluslara-
rası standartlara uygun olarak inşa edildiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Acer; “Bu salon, zeminden 16,5 metre yüksek-
likte, oldukça ferah bir spor salonu olarak tasarlandı ve 

inşa edildi. Aynı anda dört takımın kullanabileceği so-
yunma, giyinme odaları, hakem odaları, bayan ve erkek 
hoca odaları, antrenman salonu, idari odalar ve sağlık 
odası bulunmaktadır. Toplam 2300 metrekare alana inşa 
edilmiş bir spor salonudur.

Spor Sahalarımız Tüm Çanakkale’ye Hizmet Ver-
mektedir

Spor sahalarımız sadece Üniversitemiz çalışanlarına ve 
öğrencilerimize değil bütün Çanakkalelilere ve Çanak-
kale’de bulunan herkese açıktır. Oluşturduğumuz im-
kânlar sadece üniversitemize değil Çanakkale’ye katılan 
değerlerdir. Çanakkalelileri bu imkânlardan yararlanma-
ya davet ediyorum.

Bütün bunların olmasında bizlere büyük katkılar ve-
renlere müteşekkiriz. Desteğini bizlerden esirgemeyen 
Sayın Valimize, Sayın Bülent Turan’a teşekkürlerimizi 
arz ediyorum. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Mil-
letvekili Sayın Ayhan Gider’e, çalışanlarımıza ve bütün 
Çanakkale’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ÇOMÜ Bir Marka

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili 
Av. Bülent Turan, Çanakkale’nin bir marka kent olduğu-
nu vurguladığı konuşmasında ÇOMÜ’nün bu markayı 
tamamlayan önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.

500 bin nüfuslu Çanakkale’de, ÇOMÜ’nün ayrı bir mar-
ka değeri olduğunu belirten Av. Turan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Çanakkale’miz marka bir kent. Bu kentin 
marka olmasını sağlayan alt başlıkları var. Çanakkale bir 
marka ise alın şehitliği, Truva’yı, boğazı bu marka eksik 
olur. Son dönemde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

de bu marka değerini tamamlayan bir alt başlık oldu. 
500 bin nüfuslu Çanakkale’de 50 bin öğrenci kapasitesi 
olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ayrı bir 
marka olduğu gördük. Üniversitemizin artık sadece Ça-
nakkale’nin ve Türkiye’nin değil dünyanın farklı nokta-
larında yapılan toplantılarda olması ile adından söz etti-
ren bir marka. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in de özverili 
çalışmaları ile yapılan ve yapılması planlanan bilimsel 
çalışmalar, ar-ge çalışmaları ile adını birçok platformda 
duyduğumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi artık 
bir tabela üniversitesi olmadığını göstermiştir. Daha çok 
yakınlarda açılan Üniversite hastanemiz, beş yıldızlı otel 
konseptinde ve kalitesinde bir tesis oldu. Açılışını yap-
tığımız bu tesis ise üniversiteli gençlerimize, Çanakkale 
halkına hizmet verecek olan özel bir spor salonu.”

Vali Orhan Tavlı, Anafartalar Kampüsü’nün 1970 yılın-
dan beri Çanakkale şehir merkezinde hizmet verdiğini 
belirterek; kampüsün tüm yapılarının yeniden inşa edil-
mesi ile daha sağlıklı bir görünüme kavuşacağını, eği-
timden, sağlığa, sanattan, spora Çanakkale’ye çok büyük 
hizmetler sunulduğunun altını çizdi. Ülkemizde spor 
konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını dile getiren 
Vali Tavlı, 21 yy. için belirlenen vizyon doğrultusunda 
bilimsel çalışmalar ile spor faaliyetleri ile üniversitelerin 
çok büyük roller üstleneceğini sözlerine ekledi ve açılışı 
yapılan Anafartalar Yerleşkesi Spor Salonu’nun Ça-
nakkale’ye kazandırılmasını sağlayan başta Çanakkale 
Milletvekili Av. Bülent Turan’a, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.  

Protokol konuşmalarının sonrasında Anafartalar Yerleş-
kesi Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi ve spor sa-
lonu gezildi. Ardından hava atışının, AK Parti Grup Baş-
kan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan 
tarafından yapıldığı basketbol gösteri maçı izlendi. Maç 
sonunda günün anısına hazırlanan kupa, takım kaptanına 
takdim edildi. Açılış programı, ikramlarla sona erdi.

ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi Spor Salonu Açıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Spor Salonu açılışı gerçekleşti. Açılış törenine; Vali Orhan 
Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, il protoko-
lü il kurum ve kuruluşların müdürleri, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasının temeli, Biga 
Ağaköy Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle atıldı.

 T örene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanak-
kale Milletvekili Ayhan Gider, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, İl Jandarma Komuta-
nı Kd. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 
İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, Biga Kaymakamı 
Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Soykan, Biga MYO 
Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur, Milli Eğitim Müdürü Er-
kan Bilen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan 
Doğan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Biga 
İlçe Başkanı Ahmet Tekin, oda başkanları, daire amirle-
ri, akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, törenin açılış 
konuşmasında fakülte hakkında bilgiler vererek şunları 
söyledi:

“Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bankacılık ve Finans 
Bölümlerinin bulunduğu fakültemizde toplam 560 öğ-
renci öğrenim görüyor. Bankacılık ve Finans Bölümünde 
2019 güz yarıyılından itibaren ikinci öğretim açılacak 
ve 60 öğrenci daha alınacak. Fakülte binasının 2019 yılı 
sonunda tamamlanması planlanıyor. Böylece Ağaköy 
Yerleşkesi’nde iki fakülte ve inşaatı devam yüksekokul 
binası ile nitelikli bir üniversite ortamı yaratılmış ola-
cak.”

Fakülte Olduktan Sadece 4 Ay Sonra, Binasının Te-
melini Atıyoruz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer ise Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekoku-
lu’nun Aralık 2017’de fakülte olmasının ardından sadece 
4 ay sonrasında fakülte binasının temelini atıyor olmak-
tan mutluluk duyduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Şu an Üniversitemizin merkez Terzioğlu Yerleşkesi 
dışındaki en büyük ikinci yerleşkesinde bulunuyoruz. 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) 
5768, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde 551, Biga 
Meslek Yüksekokulu’nda 2363 olmak üzere toplam 
8682 öğrenci bulunuyor. Şimdi Biga İİBF’de 7 profesör, 
14 doçent, 32 dr. öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 26 
araştırma görevlisi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakülte-
si’nde 1 doçent, 5 dr. öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 
2 araştırma görevlisi, Biga MYO’da 1 doçent, 6. dr. 
öğretim üyesi, 29 öğretim görevlisi olmak üzere bu yer-
leşkede 128 öğretim elemanı bulunmakta.

Burada, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi binası, 
entelektüel girişimcilik binası, kütüphane binası, kapalı 
spor salonu ve yabancı diller öğretimi binası bulunmak-
tadır. Bunlardan kütüphane binası ve yabancı diller öğre-
timi binası Bigalıların desteği ile yapılmıştır.”

Biga Ağaköy Yerleşkesi Artık İhmal Edilen Bir Yer 
Değil, En Fazla Önem Verilen Unsurlarımızdan Biri

Rektör Prof. Dr. Acer, Biga Ağaköy Yerleşkesi için ya-
pılan çalışmalardan bahsederek;  bu yerleşke artık ihmal 
edilen bir yer değil, Üniversitemizin en fazla önem ve-
rilen unsurlarından birisi haline gelmiş durumda dedi ve 
ekledi:

“Son 3 yılda bu yerleşkeye, bir misafirhane, bir cami ve 
iki okul binası yapılmakta. İki okul binasını, harcanan 
çabalar neticesinde devlet kaynakları ile yapmaktayız. 
Bir yandan bu yerleşkeye hak ettiği daha geniş sosyal 
tesisleri yapabilmek için kolları sıvadık ve gerekli yasal 
altyapıyı oluşturduk. Buradaki ilk binamız olan Biga 
İİBF binasının iç kısımlarında bu yaz tadilatlar yapmayı 
planladık. Öte yandan, bu yerleşkenin yerleşke içi pey-
zaj çalışmalarını başlattık, planlamalarımız sonuçlanmak 
üzere. Bir başka deyişle artık bu yerleşke, ihmal edilen 
bir yer değil, Üniversitemizin en fazla önem verilen un-
surlarından birisi haline gelmiş durumda. 

Temelini atmakta olduğunuz bu binanın hikâyesinin en 
güzel yanı, ilgili hocalarımızla beraber harcadığımız 
çabalarımız sonucunda, 2011 yılında kurulmuş olan 
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun, 06 Aralık 
2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
kararla, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştü-
rülmüş olması ve daha 4 aylık bu Fakültemizin, fakülte 

binasının inşa ediliyor olmasıdır. Bu noktada, Yükseköğ-
retim Kurulu’na ve Hükümetimize şükranlarımızı arz 
ediyoruz.”

Prof. Dr. Acer, “Bina inşaatının, 21.08.2017 tarihinde 
sözleşmesi imzalanarak 22.08.2017 tarihinde işin yer 
teslimi yapılmıştır. İşin süresi 480 gün olup sözleşme 
bedeli 7.217.000,00 TL’dir. Ödenek, Üniversite bütçe-
sinden karşılanmıştır” diyerek yapılan fakülte binası 
hakkında teknik detayları aktardı ve destek olan herkese 
teşekkür etti:

“Bu bina, yaklaşık 6300 m2 alana inşa edilecek, 4 kattan 
oluşacak ve yönetim birimleri, sınıflar, bilgisayar labo-
ratuvarı, konferans salonu ve öğrenciler için kafeterya 
alanlarını kapsayan, toplam 6273 m2 kapalı alana sahip 
bir Fakülte binası olacaktır. Desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen Sayın Valimiz Orhan Tavlı Beyefendi’ye, 
Milletvekillerimiz Sayın Bülent Turan ve Sayın Ayhan 
Gider beyefendilere, Bigalılara Üniversitemiz adına 
şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Valim ve AK Parti 
Çanakkale Milletvekili Sayın Ayhan Gider’e törenimizi 
onurlandırdıkları için ve yakın destekleri için ayrıca 
şükranlarımızı arz ediyorum.

Biga Özlediği Üniversiteye Kavuşacak

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga’da 
9 bin öğrenci, 150’ye yakın öğretmen olduğunu dile 
getirerek; “Bugün Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
binasının temelini atıyoruz. Bu ikinci fakültedir. Üçüncü 
fakültenin devamında da gelecek olan bir üniversitedir. 
Bu temel ile Biga Üniversitesi’nin de temelini atmaya 
yaklaştığımıza inanıyorum. İnşallah en kısa sürede Biga, 
özlediği üniversiteye kavuşacaktır. Kurulacak olan üni-
versite de aynı şekilde kimlikli öğrenciler yetiştirecek. 
BİİBF’nin öğrenci ve öğretmen kalitesi var. Burada 
Biga’nın, Çanakkale’nin tüm ilçeleri ile birlikte engin 
hoşgörüsü ve insanların özel hayatına müdahale etmeden 
hep birlikte yaşama kültürüne borçluyuz. İnanıyorum ki 
Biga, yeni açılacak üniversitesi ve diğer yatırımları ile 
birlikte yarınlara mutlu yürüyecektir” dedi.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Biga’nın Potan-
siyeline Değer Katacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin başarısını her 
geçen yıl yukarıya doğru taşıdığını vurgulayan Çanak-
kale Valisi Orhan Tavlı “2011 yılında yüksekokul statü-
süyle kurulan, geçtiğimiz yıl fakülte statüsüne dönüştü-
rülen Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin temelini 
bugün atıyoruz. Biga’mızın şehrimiz için farklı bir yeri 
var. Biga’nın üretim, ihracat ve yatırım potansiyeli çok 
yüksek. Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin de bu 
bağlamda Biga’mızın potansiyeline değer katacağını dü-
şünüyorum. Bugün sadece fakültenin temelini atmıyor, 
aynı zamanda da Biga’mızın geleceği, gelişimi ve Biga 
Üniversitesi’nin kurulması yönünde adımlar attığımızı 
düşünüyorum” dedi.

Biga Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu’nun yaptığı duanın 
ardından, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin temel 
atma töreni, protokol mensuplarının katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binasının Temeli Atıldı
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95’in Nisan’ı. Bahar hızını tam manasıyla almamıştı 
Bosna’da. Çünkü 3 yıldır çocuklar, kadınlar, savunma-
sız masumlar kadar yüzünü bahara dönen çiçeklerde 
ölüyordu sonu bir türlü gelmeyen saldırılardan. Dino 
Merlin “Bosna’ma bahar geldi” şarkısını söyleyemi-
yordu, bahar yoktu ortalarda. 
Sarajevo’dan Travnik’e giderken yol üzerinde bir köy, 
ismi Ahmici. Yanlış bilmiyorsam Ahmetçik manasın-
da. 16 Nisan sabahı, sabah ezanı okunduğunda yoğun 
bir Hırvat saldırısına maruz kalıyor. “48 Saat Kül ve 
Duman” parolasıyla hiçbir silahı olmayan masum 
Boşnaklardan 116’sı katlediliyor köyde. 
Kundaktaki bebeğinden, 90 yaşındaki savunmasız ih-
tiyarına çoluk çocuk masumlar katledilirken, “gidenler 
bilir” Ahmici anayolun hemen kenarındadır, yardım 
çığlıklarına hiçbir yanıt gelmez. Oysa 400 metre ötede 
BM Barış Gücü askerleri vardır, ama katliam görmez-
den gelinir. Hiçbir yardım gelmez barışı tesisle görevli 
Birleşmiş Milletler gücünden. 
Nadira, Zulejha, Hajrija, Fahrudin, Munib, Muharem, 
Sadika, Nezira, Nermin, Enver, Fehim, Galib, Nusret, 
Latifa, Fadıl, Mustafa şehit olanlardan sadece birkaçı. 
43’ü kadın. 
Üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen, cesetleri 
bulunmayanlar var hala! Bulunanların bazısı yüzlerce 
km ötede ormanlık alana atılmış halde… Dayanılası 
bir acı değil!
Çok kez ziyaret ettim Ahmici’yi ama bir defasında 
köyün imamı Mahir Husic, yaşanılanları beraberimde 
ziyaret ettiğim gruba anlatırken; katliamı yapanlar-
dan bazılarının hala köyde yaşadığını aktardığında 
tüylerimiz diken diken olmuştu… Hatta, içimizden 
bir arkadaşım “peki hala nasıl burada onlarla birlik-
te yaşayabiliyorsunuz” sorusunu yöneltmişti Mahir 
Efendi’ye! Onun kadar biz de yutkunmuştuk bu soru 
karşısında…

***

15 Temmuz alçak darbe girişiminin hemen sonrası, İs-
kele Meydanı’nda demokrasi nöbetlerindeydik. Herkes 
Türk bayrağıyla akmışken meydana, bense Bosna’nın 
da kalbinin Türkiye’yle attığını haykırırcasına Bosna 
Hersek bayrağını taşıyorum. Yanıma koşa koşa, 
kalabalığı yara yara bir genç geldi. Heybetli, belli ki 
sporcu da… Boşnakça, “Abi ben otobüsle İzmir’den 
İstanbul’a gidiyordum. Otobüsten gördüm Bosna bay-
rağını. Bosna Hersek’in Ahmici köyünde yaşıyorum. 
İsmim Sakıb. Bosna’mın bayrağını görünce hemen 
koştum. Çok mutlu oldum” dedi. Bende Boşnak oldu-
ğumu, Bosna’yı çok sevdiğimi söyledim ve otobüsünü 
kaçırmamasını için vedalaştım gençle.  
Ertesi yıl yine Ahmici’yi ziyaret ettim, bu defa bir öğ-
renci grubuyla. 45’li yaşlarda bir kadın, Türk olduğu-
muzu anlayınca adeta yalvarırcasına bizi evine kahve 
içmeye davet etti. Davetini kırmadık ve 7-8 kişilik bir 
grupla kadının evinin bahçesindeki verandaya oturduk. 
Evinden, Allah ne verdiyse lokumlar, meyveler ikram 
etti bir yandan da kahvelerimizi hazırladı. Kahveyi 
yaparken bir yandan bizimle konuşurken, kadının ge-
çen yıl demokrasi nöbetinde elimdeki Bosna bayrağını 
görünce yanıma koşarak gelen gencin (Sakıb Ahmic) 
annesi olduğunu öğrendim…

***

Mahir Hoca ne cevap mı vermişti, onu mu yazmamı-
şım?
Günün birinde Bosna’ya giderseniz yanıtı yine kendi-
sinden alın…

 T ürkiye Üniversite Sporları Federas-
yonu (TÜSF) tarafından Naim Süley-
manoğlu Spor Salonu’nda gerçekleş-
tirilen taekwondo müsabakalarına 60 
üniversiteden 450 sporcu katıldı.

Müsabakaların açılış ve madalya 
töreni, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa 
Görün, Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu yöneticileri ve davetlile-
rin katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
ardından açılış törenine geçildi.

Törende bir konuşma yapan ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, üni-
versite okudum diyebilmek için her 
öğrencinin mutlaka bir spor dalıyla 
ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek 
sporun önemine değindi.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ise 
müsabakaların TÜSF ve Türkiye 
Taekwondo Federasyonu işbirliğince 

yapıldığını ifade ederek “Prestijli 
müsabakalar sonucunda başarılı olan 
gençler ülkemizi Avrupa Şampiyo-
nası’nda ve Dünya Yaz Oyunları’nda 
temsil edecekler. Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’e ev sahipliğinden ötürü 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hürmüz Koç, günün anısına ha-
zırlan plaketi Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’e takdim etti. Program, madalya 
seremonisi ile sona erdi.

Türkiye Üniversiteler Taekwondo 
Şampiyonası ÇOMÜ’de Yapıldı

Türkiye Üniversiteler Taekwondo Şampiyo-
nası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) ev sahipliğinde 09-11 Nisan 2018 ta-
rihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirildi.

 Y enice Meslek Yüksekokulu Gıda 
İşleme Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. 
Seda Özdikmenli Tepeli Hollanda 
Başkonsolosluğu Matra İnsan Hakları 
programı çerçevesinde fonlanan ve 
Dr. Aslı E. Mert’ in yürütücü olduğu 
Koç Üniversitesi Kadın araştırmaları 
Merkezi (KOÇ-KAM) bünyesinde ger-
çekleşen Geleceğin Rol Model Lider 
Kadınları Projesi’ne aday olarak kabul 
edildi. Projede kendi sektörlerinde 
geleceğin lideri olmayı hedefleyen 
10 farklı sektörde 100 genç kadın 
genel ve sektörel liderlik konularında 
eğitimlerden yararlanacak.

Öğr. Gör. Dr. Seda Özdikmenli Tepeli 
eğitim ve mentörlük sürecine 10 kişi-
lik  akademi grubu içerisinde bir yıl 
boyunca devam edecek. Projenin ilk 
etkinliği, 18 Nisan’da Koç Üniversitesi 

Rumelifeneri Kampüsü’nde “Liderlik 
Pozisyonlarında Kadınlar: Bariyerleri 
Aşmak” isimli panel ile gerçekleşti-
rildi. Proje Yürütücüsü Aslı Mert’in 
moderatör olduğu ve açılış konuşma-
sının KOÇ-KAM Direktörü Profesör 
Bertil Oder tarafından yapıldığı söyleşi 
formatındaki panele, Özyeğin Üni-
versitesi Rektörü Profesör Esra Genç-
türk, KAGİDER Başkan Yardımcısı ve 
Toplumsal Etki Strateji Grup Başkanı 
Emine Perviz Erdem, TAV Havali-
manları Holding Başkan Yardımcısı 
ve CFO’su Burcu Geriş ve EY (Ernst 
Young) Türkiye Kurumsal Finansman 
Şirket Ortağı, YKKD Yönetim Kurulu 
Üyesi, Girişimci Kadın Liderler Prog-
ram Lideri Demet Özdemir konuşmacı 
olarak katıldı.

ÇOMÜ’lü Akademisyen Geleceğin Rol 
Model Lider Kadınları Projesi’ne Aday

Ahmici
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Özel konuklarla önemli 
konuların konuşuldu-
ğu Kampüs Özel’de 
1-7 Nisan Kanser Haf-
tası sebebiyle ÇOMÜ 
Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
İç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı’ndan Onkoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Yalçın 
Çırak, Kampüs FM Bi-
rim Sorumlusu Sercan 
Değirmenci’nin konuğu 
oldu. 

Sercan Değirmenci: Dilerseniz 
öncelikle Tıbbi Onkoloji’nin tanı-
mından başlayalım hocam.

Doç. Dr. Yalçın Çırak: Onkoloji, tümörlerin tanı, teda-
visi ve takipleri ile ilgilenen  bir bilim dalı. Onkolojinin 
birkaç alt dalı var; cerrahi onkoloji, radyasyon onkolojisi 
gibi. Benim de branşım olan tıbbi onkoloji (medikal on-
koloji), daha çok ilaçlarla kanseri tedavi etmeye çalışan 
bilim dalıdır. 

Kanser nedir, tedavisi mümkün müdür?

Kanseri bir cümleyle özetlemek istersek kontrolsüz 
hücre çoğalması diyebiliriz. Ama iş bu kadar basit  değil 
aslında. Çünkü kanser diyebilmemiz için kontrolsüz 
hücre çoğalmasının yanında metastaz dediğimiz yayılma 
ve diğer organlara sıçrama özelliğinin de olması gerekli. 
Vücudumuzdaki hücreler programlı bir şekilde  zamanı 
geldiğinde ömürlerini tamamlarlar ve ölürler. 

Biz bu programlı hücre ölümüne apoptozis diyoruz. 
Kanser hastalarında bu mekanizma bozuluyor. Bunun 
sonucunda kontrolsüz çoğalan bir hücre kitlesi var ve 
bunlar bazı özellikleri değişerek metastaz (sıçrama) 
özelliği kazanıyorlar ve dört dörtlük bir kanser tablosuy-
la karşılaşmış oluyoruz. 

Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi kanserde de 
çok önemli. Kanserin belirtileri nelerdir, ufacık bir 
öksürük bile kanserin belirtisi olabilir mi?

Kanserin belirtileri bulunduğu organa göre değişir. Ör-
neğin akciğer kanseri olanlarda gördüğümüz sık belirti 
öksürüktür. Geçmeyen, uzayan öksürükler ve kanlı bal-
gam gibi belirtileri vardır. Bulunduğu organa özgü belir-
tilerin yanı sıra bir çok kanserde kanserlerde sık görülen 
genel belirtiler de vardır. Bunlar; açıklayamadığımız kilo 
kaybı, halsizlik, gece terlemeleri… 

Bunları genel belirtiler gibi değerlendirebiliriz. Kan-
serlerin yerleşim yeri bazen erken bulgu vermesine ve 
erken tanı koymamıza sebep olurken bazen de ileri ev-
relere gelinceye kadar hiç bulgu vermeyip gecikmemize 
yol açabiliyor. Örneğin pankreas kanalını tıkayan nohut 
büyüklüğünde bir tümör sarılığa yol açarak erken tanı 
koymamızı sağlayabiliyor. Bazen içi boş bir organda 
boşluğa doğru büyüyen bir tümör şikayet oluşturmadan 

çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle kanserle-
rin erken teşhisi için uluslararası ve ulusal kılavuzlarla 
belirlenmiş tarama programlarının uygulanması çok 
önemli.

Ülkemizde en çok görülen kanser çeşidi akciğer kan-
seri mi?

Evet ülkemizde ve dünyada en çok görülen akciğer 
kanseridir. Erkeklerde birinci sırayı akciğer kanseri 
ikinci sırayı da prostat kanseri alıyor, kadınlarda ise 
meme kanseri birinci sırayı alıyor. 

Sizce bizim kanser hastalarımız yeterince tıbbi hiz-
met alabiliyorlar mı?

Birçok ülkeyle kıyaslarsak iyi yerdeyiz. Sanırım en bü-
yük problemimiz ilaçlara ulaşmakla ilgili. Teknolojik 
altyapı daha sonra geliyor. Kanser tedavisinde son yıllar-
da kulanıma giren hedefe yönelik tedaviler ve immüno-
terapiler son derece popüler ve pahalı ilaçlar. 

Bu ilaçların ülkemizde sosyal güvenlik kurumunun geri 
ödeme kapsamına alınmaları ve  kulanıma girmesi geliş-
miş ülkelere kıyasla  bir iki yıl gecikebiliyor. Yani bizim 
hastamız ilaçlara dünya ile aynı anda ulaşamayabiliyor.  
Tabi bu ilaçların hayat kurtaran ilaçlar gibi anlaşılması 
da doğru değil.metastaz yapmış çoğu kanser hastasında 
günümüzde hastalığı yok etmek (kür sağlamak) malesef 
mümkün değil. Bu popüler ilaçlar da çoğu zaman sağ 
kalım süresini uzatıyor.

Kemoterapi nedir?

Yıllardır kullandığımız kemoterapi kanser hücresinin 
yanında sağlıklı dokulara da zarar veriyor. Dolayısıyla 
kemoterapi bir zehir aslında. Bu yüzden kemoterapi 
dozları, süresi profesyonel kişiler tarafından ciddiye 
alınarak yapılması gereken bir tedavi. Toplumda kemo-
terapinin zararlı olduğu konusunda genel bir kanı var. 
Bu tam olarak doğru değil. 

Kemoterapiden 1 hafta sonra hastanın kan değerleri dü-
şecek, bulantıları kusmaları olacak ama 2 hafta sonrasın-
da kendini daha iyi hissedecek. Dolayısı ile kemoterapi 
sonrası hastaları nelerin beklediğini ve olabilecek komp-
likasyonları biliyoruz ve buna göre tedbirlerimizi alıyo-

ruz..Kemoterapiden çok yarar gören 
hastalarımız var. Bazen kemotera-
piyle tamamen yok olan kanserler  
gözlemleyebiliyoruz.. Bu nedenlerle 
kemoterapi zararlıdır tabiri çok yan-
lış, bunu değiştirmemiz lazım. 

Toplumumuzda şöyle bir kanı 
var, kansere bıçak değdirilmez 
deniyor. Bu konuda bizi aydınlatır 
mısınız?

Hastanın tanısını koymadan tedavi 
yapamazsınız, tanıyı koymak içinde 
biyopsi gerekir. Doku tipini bilme-
den tedavi etmek mümkün değil, 
doku tipini bilmek için de ya bir 
iğne batıracaksınız ya da bıçakla 
almamız gerekli.

Bitkilerle kanser tedavisi hakkın-
da neler söylemek istersiniz?

Bu konuyu tamamen yanlış yorum-
luyoruz. Bitkilerle ilgili henüz bir 
kanıt yok, hangi dozda verilecek, ne 

kadar süre verilecek, nasıl bir etki alacaksınız? 

Çoğu zaman bunlar hastalara zarar da veriyor. Bu neden-
le bitkilerle tedaviyi belki şöyle düşünebiliriz. Modern 
kanıtı olan tıbbi tedavilerin yetersiz kaldığı, sonuca ula-
şamadığı zaman kullanılabilir.

Akıllı ilaçlar diye tarif edilen yeni tedavi yöntemleri 
var. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz?

Bunlar yaygınlaşmaya başladı. Üniversite hastanemizde 
onkoloji bilim dalında bu ilaçların bir çoğunu biz de 
kullanıyoruz. Bunların avantajları çok daha az yan etki-
lerinin olması. Sağ kalımları uzatıyorlar. Bu ilaçlar direk 
kanser hücresini hedefleyip o hücreyi etkileyen ilaçlar. 
Artık kanserin geleceği bu hedefli tedavilerde görünü-
yor. Kemoterapi devri kapanmak üzere.

Kanser hastasının bir de psikolojik boyutu var. Ailesi 
ve  çevresinin hastaya nasıl davranması gerekiyor?

Günlük poliklinik aktivitelerimizde gerçekten bizi en 
çok yıpratan kanser hastalarının ruhsal durumunun 
yanında ailelerinde de ruhsal durumları. Tükenmişlik 
görüyoruz, bu da bize yansıyor ve biz onkologlar da 
tükeniyoruz. Yani sonucunun ölümcül olabileceğini 
bilen bir insanın ruh halinin iyi olmasını beklemek ger-
çekten zor. 

Deneyimlerimden ve öğrendiklerimden yola çıkarak  
hastaya dürüst olmanın  ve hastalığını gizlememenin 
önemli olduğunu söyleyebilirim.Hastanın tedaviye ve 
hekimine güvenmesi gerekiyor. Tedavisinin şart olduğu-
nu, tedavi olmaz ise ölümle sonuçlanabileceğini hastaya 
anlatmak gerekiyor. 

Çünkü hastalar, hastalığın ciddi-
yetini anlamadığı zaman tedaviler 
ağır gelip bırakabiliyorlar. Karşı-
lıklı güven duygusunun oluştuğu 
hasta hekim ilişkisinde işler daha 
iyi gidiyor, hem de tedaviye 
olumlu  katkı sağlıyor. Takip et-
tiğimiz literatür bilgiler de bunu 
destekliyor.

1-7 Nisan Kanser Haftası Kampüs Özel’de Konuşuldu
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Burak Özçivit ve Kerem Bürsin ikilisinin başrolünü 
paylaştığı Can Feda 6 Nisan 2018’de vizyona giren ya-
pımlar arasındaydı. İkilinin hayran kitlesini göz önünde 
bulundurduğumuzda uzunca bir zamandır beklenen bir 
film olduğu da bir gerçek. Senaryosunu Zafer Külünk’ün 
yazdığı filmin yönetmenliğini ise Çağatay Tosun 
üstleniyor. 

Genellikle romantik yapımlarda görmeye alışkın olduğu-
muz Burak Özçivit, Can Feda filminde Yüzbaşı Alpars-
lan olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yine karizmasından 
ödün vermemek konusunda kararlı (!) bir rol üstleniyor. 
Yüzbaşı Alparslan komutasındaki 6 kişilik atmaca 
timi, tuzakların ortasında bir mücadele verir. Yer yer bu 
mücadele sivil halkın da eklenmesi ile daha zorlu bir 
hâl alacaktır. Sıkışıp kalan tim, Yüzbaşı Pilot Onur’un 
(Kerem Bürsin) sayesinde kurtulur. Bu kez de pilotun 
hayatı tehlikeye girer. Uçağı düşmek üzereyken paraşüt-
le atlar ve yaralı bir hâlde uzunca bir süre saklanmanın 
yollarını arar. Bu esnada hayatını kurtardığı bir yaban-
cının yardımı ile onların evine sığınır. Burada yarası ile 
ilgilenen Doktor Seher ile aralarında duygusal bir bağ 
oluşur (duygusal bağ diyebiliyorum, çünkü ne tam ola-
rak bir yakınlaşma mevcut ne de bir ilişki, netlik yok). 
Yüzbaşı Alparslan ise eski dostu Onur’u bulmak için her 
yolu dener. Düşman kuvvetler harıl harıl Yüzbaşı Pilot 
Onur’u tam da bulmuşken, imdada Alparslan yetişir ve 
bu 8 kişilik ekip sayısız düşman ordusu ile büyük bir 
çatışmanın içine girer.

Film öyküsü bu şekilde özetlenebilecekken, detayları 
yorumlamakta da fayda var. Her ne kadar yapıcı eleştiri-
yi yeğlesem de bu filmde yapıcı olunabilecek hiçbir yan 
bulamadığımı içtenlikle belirtmeliyim. Burak Özçivit’le 
başlayalım. Sevgili Özçivit, Yüzbaşı Alparslan rolü sana 
büyük gelmiş, ne yazık ki o rolün kıyafetini hakkıyla 
taşıyamamışsın. Belki de sorun sende değil, ruhu eksik 

kalan senaryodadır, kim bilir. Filmin ilk yarım saati 
çatışma esnasında geçen, “İyi misin Can, iyiyim komu-
tanım. Komutanım iyi misiniz, iyi misiniz? İyi misin 
Halil? İyi misin, iyi misiniz?” türevindeki replikler ile 
süslenmiş.  Bu da bir noktada izleyiciyi filme bağlaya-
cak o ilk dakikalar açısından yorucu bir örnek sunuyor. 
Bu türden vatan millet filmleri kolay filmler değil. Ya-
şanan acıları, çekilen sıkıntıları halka göstermek için 

çok iyi bir 2 saatlik süreç var elinizde. Ama iş, o 2 saati 
silahla, mermiyle, patlamayla, iki çocuk resmiyle, sev-
giliye yazılan gözü yaşlı mektubu göstermekle bitmiyor. 
Maalesef bu işler artık o kadar kolay değil. 

Böylesine bir savaş-aksiyon filmini içerik kadar kurgu 
ile de zenginleştirmek mümkün, fakat Can Feda kurgu 
açısından da sınıfta kalıyor. Çatışmalar, görüntüler temiz 
bir renk sunarken, aksiyonun net verilemeyişi ile filmde 
başından beri süregelen inandırıcılık olgusu iyice umut-
larımızı yitirmemize sebep oluyor.

Yüzbaşı Pilot Onur’a gelirsek Yüzbaşı Alparslan’a oran-
la daha iyi bir rol çizdiğini söyleyebiliriz. Doktor Se-
her’e (Melike İpek Yalova) olan ilgisi de filme biraz da 
olsa tat katıyor. Filmin bir diğer rengi de timin yollarda 
yürürken arada bir aralarındaki esprili konuşmaları... 

Sözün özü, bir çeşit “Dağ” filmi denemesini izlediğimiz 
Can Feda başarısız bir deneme. “Vatan Millet Sakarya” 
duygusunu sadece yüksek bütçe ve repliklerle donatmak 
yeterli olmuyor. Biraz daha ruh, tat, inandırıcılık ve daha 
iyi oyunculuk gerekli, belki de biraz daha yaşanmışlık...

Vatan Millet Sakarya “Çanakkale”: Can Feda

 Ç OMÜ Kızılay Topluluğu Başkanı Mesut Kaman, 
“Kardeşimin Okulu Projesi ilk olarak 2017 yılının 
ortalarında basit bir fikirle başladı. Birkaç tane ihti-
yaç sahibi okula kırtasiye ürünlerini ulaştırmak fikri 
ile yola çıktık. Hedefimiz; durumu daha iyi olan 
okullarda okuyan çocuklardan “kardeşimin okuluna 
yardım ediyorum” sloganıyla destek toplamaktı. 
Onlara Kızılaycılığın temel ilkesi olan yardımse-
verlik ve hoşgörü gibi duyguları aşılamak istedik ve büyük 
ölçekte başarılı olduk” dedi. 

Kaman, bu okulların kırtasiye ürünleri dışında daha önemli 
ihtiyaçlarının kütüphane olduğunu, odalarının ve raflarının 
bulunduğu fakat kitaplarının olmadığını ve bu yüzden kitap 
toplama kampanyası düzenlediklerini belirtti. Kardeşimin 
Okulu için yaklaşık 1000 kitap toplayan Kızılay Topluluğu bu 
kitaplarla kardeş okullarda kütüphane oluşturuyorlar.

“Sponsor  yardımıyla 40 litre boya bağış aldık, üyelerimizle 
okullara gideceğiz, okullarımızı boyayacağız” diyen Topluluk 

Başkanı Mesut Kaman, sözlerine şöyle devam etti:  “Projeye  
bizi çok duygulandıran bir olaydan dolayı bir aşama daha ek-
ledik. Çocukların Çanakkale’yi hiç tanımadıklarını ve duyma-
dıklarını öğrendik. Çocuklarımızın Çanakkale’nin zenginlikle-
rinden bihaber olması bizi çok üzdü. Onlar 
için Çanakkale gezisi ve şehitlik ziyareti 
yapmayı planladık ve aşama olarak kayda 
geçirdik.”

Kızılay Topluluğu Başkanı Mesut Kaman 
topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. 
Muhammet Erat’a topluluğa verdiği destek-
ten dolayı teşekkür ettiği belirtti.

Kızılay Topluluğu’ndan Yardım Kampanyası
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kızılay Topluluğu 
tarafından “Kardeşimin Okuluna Yardım Ediyorum” kampanya-
sı ile ihtiyacı olan okullara çeşitli yardımlar toplanıyor.
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Her hafta ünlü isimlerle yeni albümleri hakkında kısa 
sohbetler gerçekleştiren Müzik Gündem’in bu haftaki 
konuğu “ayakta kanun çalan ilk kadın” unvanına sahip 
olan Özge Doğru’ydu. Özge Doğru’yla Enbe Orkestrası 
ile gerçekleştirdikleri “Bizi Unutmam” adlı şarkılarını 
konuştuk.

Atiye Şahin: Bizi Unutmam harika bir şarkı; “Sen 
beni unutsan da, ben seni unutsam da, bizi unut-
mam” Ne kadar güzel sözler.

Özge Doğru: Teşekkür ederim, beğenmenize çok 
sevindim. 

Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası’yla beraber 
çalıştınız. Nasıl oldu bu birliktelik? 

Behzat Beyle daha önceden bir tanışıklığım var. Ön-
ceden çalıştığımız yerlerle alakalı bir gün toplantı 
yaparken bir araya geldik. “Benim de bir katkım olsun 
isterim, bu albümde bir tane de düetimiz olsun dedi” sağ 
olsun. Böyle bir yola çıktık, bu şarkıyı uygun gördük. 
Bestesi ve düzenlemesi de Fevzi Taş’a ait güzel bir çalış-
ma oldu, güzel bir şarkının ortaya çıktığına inanıyorum.

Muhteşem bir proje. Gelecek projelerde de sizi bera-
ber görecek miyiz?

Yani onunla ilgili şimdi tam bir plan yok her an her şey 
olabilir. Sürprizlerle dolu hayat, biliyorsunuz.  

Klibi çok beğendim ben, sevgili Kemal başbuğ  çek-
miş,  zaten her dokunduğu iş değişiyor. Nasıl karar 
verdiniz böyle bir iş yapmaya? 

Bir gün Kemal Başbuğ’la bir araya geldik. Sevgili basın 

danışmanım Önder Sarıahmetoğlu’yla birlikte değişik 
bir şey olsun dedik. Şarkıda unutulmaz bir aşkı anlat-
tığı için biz bunu biraz kalıcı bir hale getirelim dedik. 
Akıllara kazınsın istedik. Düğünlerde de  çalınabilecek  
bir şarkı, dans şarkısı yapmak isteyen de çok. Bu şarkı 
piyasaya çıkmadan önce bilen arkadaşlarım böyle bir 
fikri ortaya attı. Kemal Bey ve Önder Beyle gerçek dü-
ğünlerden alıntı yapsak, izin alsak gelin ve damatlardan 
diye düşündük. Böylece güzel bir iş ortaya çıktı. 

Düğün sezonuna girdik, çok fazla rağbet görecek bu 
şarkı.

Şimdiden geliyor böyle teklifler düğüne çağıran oluyor, 
çok hoşumuza gidiyor. 

“Ayakta kanun çalan ilk kadın” unvanına sahipsiniz. 
Nasıl oluyor bu? Bu nasıl bir eğitimdir, bundan biraz 
bahseder misiniz? 

Tabi aslında kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Ben 12 
senedir Şişli Belediyesi’nde Türk Sanat Müziği Korosu 
çalıştırıyorum. Kendi kurduğum bir koro. Tabi koroyu 
yönetirken kanun da çalıyorum. Koroyu çalıştırırken 
şefin ayakta olması gerekiyor. Rahmetli Halil Kara-
duman bunun sehpasını ortaya çıkarmış, ilk yaptıran 
kişidir. İkinci yaptıran da benim, kadın olarak kullanan 
benim. Tabi daha o sehpalar konulmadan önce, o icatlar 
olmadan önce, ben sütunlara koyarak çalıyordum,  org 
sehpasına koyup çalıyordum. O sehpalar çıkınca çok 
daha rahat ettik.  Bu şekilde böyle bir unvan yer edinme-
ye başladı.  Bunu sahnede de kullanmaya başladım. Bu 
şekilde güzel bir iş oldu. Sevgili Murat Karan’la sahne-
lerimiz oldu. Onunla da bu şekilde ayakta kanun çalan 
kadın olarak ün salmaya başladım. 

Şov olayı sizin işinizde çok önemli. Ayrıcalıklı bir iş.

Teşekkür ediyorum.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’nden kadın takipçilerim çok olmuştu. Yorumlarını 
görmüştüm,  önceki şarkılarımdan özellikle “Velhasıl” 
şarkısına. Çok beğeniliyormuş. Beni  o zamanlardan 
tanıyorlar.  Bütün  öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. Bu yorumlar bizi çok motive ediyor.

Tabi ki takdir toplamak, beğenilmek güzel olmaz mı? 
Biz sizin sohbetinizi çok beğendik mesela. Umarız ki 
bir sonraki çalışmalarınızda yine beraber olalım, din-
leyicilerimize beraber duyuralım.

Elbette çok memnun olurum, o zamana kadar hoşça ka-
lın. Teşekkürler.

Müzik Gündem’in Konuğu: Özge Doğru

 M imarlık ve Tasarım, Güzel 
Sanatlar ve Eğitim Fakülte-
lerinde, Dekanlar Prof. Dr. 
Abdullah Kelkit, Prof. Dr. 
Dinçay Köksal ve Prof. Dr. 
Salih Zeki Genç’in de katı-
lımlarıyla öğrenciler ile bir 
araya gelen Öğrenci Konseyi; 
fakülte ve üniversitemiz hak-
kında istişarelerde bulundu. 

ÇOMÜ Öğrenci Konseyi 
ilçelerde ise Yenice Meslek 
Yüksekokulu’nda (MYO) 
Müdür Yrd. Doç. Dr Mevlüt 
Ceylan ve Belediye Başkan 
Vekilinin katılımlarıyla, Çan 
MYO’da Müdür Prof. Dr. 
Murat Yıldırım ve Belediye 
Başkanı Abdurrahman Ku-
zu’nun katılımlarıyla, Ezine 

MYO’da ise Müdür Doç. 
Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun 
katılımlarıyla, hem yerel 
yöneticiler ile hem okul 
yönetimi ile gerçekleşen öğ-
renci buluşmalarında üniver-
sitemizdeki sorunlar, yapılan 
çalışmalar ve yapılacak çalış-
malar hakkında istişarelerde 
bulunuldu.

ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Öğrenci 
Buluşmalarına Devam Ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci 
Konseyi öncülüğünde merkez ve İlçelerdeki fakülte, mes-
lek yüksek okullarında Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen 
Uysal, okul yönetimi ve yerel yöneticilerin de katılımlarıy-
la öğrenci buluşmaları gerçekleştiriliyor. 
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