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1. Proje Pazarı’yla Çanakkale’de 
Yeni Fikirlere Kapı Açıldı

ÇOMÜ, Sırbistan ve 
Bosna Hersek’teki 
Liselerde Tanıtıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Balkanlar’da 
en çok tanınan üniversite olma 
hedefiyle bölgedeki çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. Uluslararası Öğ-
renci Ofisi Koordinatörlüğü Sır-
bistan ve Bosna Hersek’in çeşitli 
okullarında Boşnak ve Arnavut 
öğrencilere üniversitemizi tanıttı. 

Rektör Acer,
Üniversitemizi 
Bakü’de Tanıttı

Çan MYO Biyomedi-
kal Topluluğu Expo-

med Eurosia’da

Çan Meslek Yüksekokulu 
Biyomedikal Topluluğu,  T.C 
Sağlık Bakanlığı ile birlikte Azer-
baycan, Bahreyn,  Kırgızistan, 
Kazakistan, Kosova, Madagaskar, 
Pakistan ve Suudi Arabistan’dan 
Sağlık Bakanları ve heyetlerinin 
katılım sağladığı, Expomed Euro-
si’ya katıldı. 

Ar-Ge ve inovasyon fikrine sahip araştır-
macılar, girişimciler ve öğrenciler ile bu 
fikirleri hayata geçirecek sanayicilerin bir 
araya getirilmesinin amaçlandığı 1. Proje 
Pazarı ile Çanakkale’de bir dönüm nokta-
sının daha yaşandığını vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer “Çanakkale Valiliği 
ve üniversitemizin böyle bir organizasyonu 
aylarca üzerinde çalışıp gerçekleştiriyor 
olması büyük bir gurur ve üzerinde önemle 
durulması gereken bir faaliyet” dedi. 1. 
Proje Pazarına; Çanakkale Özel Ödülü ve 
Troya Özel Ödülünün de bulunduğu toplam 
7 temada (Teknoloji, Sosyal, Sağlık, Eğitim 

ve Kültür) alanlarında 102’si öğrenci, 
209’u araştırmacının sunduğu toplam 311 
proje bulunduğu bilgisini veren Rektör 
Acer “Çanakkale’nin bir ilkini yaşıyoruz: 
Şüphesiz ki Çanakkale’de de çok önemli 
projeler gerçekleştiriliyor. Çok değerli pro-
je fikirleri üretiliyor ve çok başarılı kişiler 
şirketler ortaya çıkıyor. Ama bunlar hiçbir 
zaman toplu bir şekilde bir araya gelmedi. 
Proje üretecek yeni kişiler, yeni cesaretler 
oluşturacak çalışmalar yapılamadı işte bu 
proje pazarı fikri tam olarak bu eksikliği 
gidermek için ortaya kondu” ifadelerini 
kullandı.

Çanakkale Valiliği himaye-
lerinde ve Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen 
1. Proje Pazarı, Troya Park 
AVM ve Troya Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

7. Uluslararası İşletme Yönetimi 
Kongresi Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler 
Fakültesi (SBF) İşletme Yöneti-
mi Bölümü ile Çekya’nın Silesi-
an Üniversitesi İşletme Yönetimi 

Bölümü işbirliğiyle düzenlenen 
7. Uluslararası İşletme Yönetimi 
Kongresi açılış töreni Troia Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

4. Biyoloji Günleri Etkinliği 
Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü tarafından bu yıl 4.sü 
düzenlenen Biyoloji Günleri etkinliği 
Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Prof. Dr. Ahmet Erdem

Misak-ı Milliden Güncele 
Bakmak Konulu Konferans 

Düzenlendi

TÜBİTAK “Popüler 
Bilim Yazarlığı”

Söyleşisi ÇOMÜ’de 
Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu 
yıl ikincisi yapılan “Türkiye’de Yük-
seköğretim Fırsatları” konulu konfe-
ransa katıldı.

Felç Olan Hasta Uy-
gulanan Yöntem ile 
Sağlığına Kavuştu
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan-
lığı tarafından organize edilen Troya 
Yılı Öğrenci Şenlikleri, birbirinden ünlü 
isimlerin katılımıyla 08 Mayıs 2018’de 
başlıyor. Konserlerin Dardanos Yer-
leşkesi’nde gerçekleşeceği şenliklerde 
Ümit Olgun ve Paryalar, Emre Aydın, 
Son Feci Bisiklet, Gökçe, Pinhani, Ece 
Seçkin performanslarıyla nefes kesecek.

ÇOMÜ olarak tüm birimlerimizle 
destek verdiğimiz 2018 Troya Yılı 
kapsamında, 8 - 13 Mayıs 2018 tarih-
leri arasında, Terzioğlu ve Dardanos 
Yerleşkelerimizde, Üniversitemiz Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 
organizasyonu ve Öğrenci Konseyi’nin 
katkılarıyla gerçekleşecek “Troya Yılı 
Öğrenci Şenlikleri”nin açılış seremonisi, 
08 Mayıs 2018 Salı günü saat 18.30’da 
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. 
Çeşitli etkinliklerin sergileneceği açılış 

seremonisi sonrasında ÇOMÜ’lü öğ-
renci ve öğretim elemanlarının yanı sıra 
Çanakkale protokolünün temsilcileri ve 
Çanakkale halkının katılacağı “Şenlik 
Yürüyüşü”, Cumhuriyet Meydanı’ndan 
başlayıp Morabbin Parkı’nda Müzik ve 
Performans Topluluğunun Konseri ile 
son bulacak.

Bahar Şenliklerinde Bu Yıl da Yıldız 
Yağmuru Var

08-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında de-
vam edecek şenliklerde ÇOMÜ, geçtiği-
miz yıllarda olduğu gibi bu sene de ünlü 
isimleri ağırlayacak. Ümit Olgun ve 
Paryalar, Emre Aydın, Son Feci Bisiklet, 
Gökçe, Pinhani, Ece Seçkin, şenlikler 
boyunca Dardanos Yerleşkesi’ndeki 
konserlere heyecan ve keyif katacaklar. 
Konser verecek ünlü isimlerin yanı sıra 
Öğrenci Toplulukları ve yerel müzik 

grupları da “alternatif sahne konserleri” 
adı altında boy gösterecekler.

Öğrenciler Sadece Konserlerle Değil 
Salon ve Açık Hava Etkinlikleriyle de 
Eğlenecek

Şenliklerde düzenlenecek konserlerin 
yanı sıra salon ve açık hava etkinlikleri 
de öğrencilere keyifli dakikalar yaşa-
tacak. Tiyatro, bando konseri, satranç 
turnuvası, sema gösterisi, çeşitli toplu-
luk aktiviteleri, gün boyu DJ gösterileri, 
lunapark eğlenceleri ve şişme oyunlar, 
playstation, ÇOMÜ Spor Şenlikleri 
kapsamındaki basketbol, voleybol ve 
futbol maçları 6 gün boyunca şenliklere 
renk katacak. 

Türk Telekom Selfy Fest

ÇOMÜ Öğrenci Şenlikleri’nde Türk 
Telekom Selfy Fest, öğrencilerin hoşça 

vakit geçirmelerini sağlayacak çeşitli 
aktiviteler düzenleyecek. Oyun atölyele-
ri, hediye ürünler, DJ performansı, Selfy 
Fest etkinlikleri çercevesinde gerçekleş-
tirilecek etkinliklerden bazıları.
Ziyaretçilerin her türlü yiyecek ve içe-
cek ihtiyacını karşılayacak alt yapının 
mevcut olduğu Dardanos Yerleşkesi’ne 
giriş için kullanılacak bilekliklerin ön 
satışları, 08 Mayıs 2018 tarihinden 
itibaren ÖSEM binasında yapılacak.

Şenlik alanında otopark hizmetinin 
verileceğini söyleyen yetkililer konser 
öncesi trafik yoğunluğunu azaltmak için 
ziyaretçilerin toplu taşıma araçlarını 
kullanmalarını tavsiye ettiler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 
alınan bilgilere göre şenlikler süresince 
hava açık ve az bulutlu olacak, gündüz 
sıcaklığı 20-21 °C, gece sıcaklığı ise 13-
14 °C arasında değişecek.

Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri Başlıyor
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Uluslararası öğrencilerin en çok tercih 
ettiği üniversite olmayı hedefleyen Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, konferansta 
üniversitemiz ve uluslararasılaşma çalış-
maları hakkında bilgiler verdi.

Hedef Uluslararası Öğrencilerin En 
Çok Tercih Ettiği Üniversite Olmak

Altınbaş Üniversitesi ve Kaspi Eğitim 
Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen 
konferansta; yapılan çalışmalar ile son üç 

yılda ÇOMÜ’deki uluslararası öğrenci 
sayısının 3 kat arttığını belirten Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, üniversitemizin 
tanıtım filmi ve slayt gösterimi eşliğinde 
gerçekleştirdiği sunumda şunları söyledi:

“Biz hızla gelişen bir üniversiteyiz ve 
uluslararasılaşma çalışmalarına büyük 
bir hız verdik. Amacımız üniversitemizin 
uluslararası alanlarda her geçen yıl daha 
fazla kendisini göstermesini sağlamak. 
Bunun için de çok çalışıyoruz. Yabancı 
öğrencilere Türkçe öğretimi, burs ve ba- rınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılan-

ması noktasında en iyi hizmeti vermeye 
gayret ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de 
bir ilke imza atarak Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü’nü kurduk. Amacımız 
burs ve barınma konusunda her ayrıntının 
takip edileceği bir birim olmasıydı. Ko-
ordinatörlüğümüz öğrencilerimize destek 
olma ve yönlendirme yapma konusunda 
çalışmalar yapmanın yanı sıra dışarıdan 
öğrencilere burs vermek isteyenleri mo-
tive edecek çalışmalar da yapıyor. Ulus-
lararası Öğrenci Ofisi yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz ile birebir ilgileniyor. 
Birim çalışanlarımız öğrencilerimizin 
kayıtlarından, kalacak yerlerine kadar her 

konu ile birebir ilgileniyor.” Rektör Acer, 
amaçlarının uluslararası öğrenci sayısını 
daha da yukarılara çıkarmak olduğunu 
belirterek, son üç yıldır artan yabancı 
öğrenci sayısının yapılan çalışmaların 
sonucu olduğunu vurguladı ve  “Eğitimde 
ve Bilimde Dünya Üniversitesi olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer konferansta, 
Azerbaycan’ın Siyasi ve Sosyal İşlerden 
Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. 
Ali Hasanov ile de görüştü. Görüşme so-
nunda Prof. Dr. Acer, Prof. Ali Hasanov’a 
hediye takdiminde bulundu. 

Rektör Acer, Üniversitemizi Bakü’de Tanıttı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl ikin-
cisi yapılan “Türkiye’de Yükseköğretim Fırsatları” ko-
nulu konferansa katıldı. 

“Innovation and Global Issues in Social 
Sciences III” kapsamında akademisyen-
ler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluş-
ları “InGlobe” çatısı altında toplandı. 
Kongre, farklı ülkelerden akademisyen-
ler, bürokratlar ve öğrencilerin katılımı 
ile 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Antalya’nın Kaş ilçesi, Patara Antik 
Kenti bölgesinde gerçekleştirildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si’nden (ÇOMÜ) Medya ve Kültürel 
Çalışmalar alanında yüksek lisans ya-
pan öğrenciler de kongreye akademik 
çalışmalarını göndererek, Patara Antik 
Kenti’nde sunma olanağı buldular. 
ÇOMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül 
ve öğrencileri Tuğba Kantarcı, Sinem 
Yaşa, Barış Hergül, Beste Turşucuoğlu, 
Ecem Ezgi Yıldız; Sanayi 4.0 sürecinde 
gazetecilik ve tasarım alanlarında  gün-
cel, yenilikçi bir yaklaşımla ürettikleri 
çalışmalarını sundular.

Geleceğin bilim insanları başarılı ça-
lışmalarını aldıkları sunum ödülü ile 
taçlandırdılar.

ÇOMÜ’lü İletişimciler Antalya’da Düzenlenen Kongreye Katıldı
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ÇOMÜ Kütüphanesi ve TÖMER ile Terzioğlu Kampü-
sü’nü ziyaret eden heyet, Rektör Vekili Prof. Dr. Süha 
Özden’i makamında ziyaret etti. 

80 yatılı öğrencinin eğitim aldığı okulun müdürü Nusret 
Gusinac; Sancak Bölgesi’nin Türkiye ile gönül bağı-
nı tarihin hiçbir döneminde koparmadığına değinerek 
“Öğrencilerimizin kampüsten çok etkilendiklerini gör-
düm. Özellikle kütüphaneniz muhteşem. Gençlerimizin 
Çanakkale’yi ve ÇOMÜ’yü tercih etmelerini yürekten 
isterim” şeklinde konuştu. 

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. 

Dr. Aşkın Koyuncu; Sancak’ın Türkiye’ye derin bağlarla 
bağlı olduğuna değindiği konuşmasında Sancak Bölge-
si’nin üniversite olarak en çok önem verdikleri yerlerin 
başında geldiğini ifade etti. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden ise üniversite olarak 
Balkan ülkelerinden gelecek öğrenciler için imkanla-
rı her geçen gün geliştirmeye çalıştıklarını belirterek 

“Balkan coğrafyasına açılan bir üni-
versiteyiz. Bu yılki uluslararası öğrenci 
kontenjanımızın %60’ını Balkanlar’a 
ayırdık. Öğrencilerimizin kampüsümüz-
de, mutlu bir öğrencilik dönemi geçire-
ceklerine yürekten inanıyorum. Hepinizi 
ÇOMÜ’de eğitim almaya davet ediyorum” dedi. Ziyaret 
karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Sancaklı Boşnak Öğrencilerden ÇOMÜ’ye Ziyaret
Sırbistan’ın güneyinde Boşnak nü-
fusun yoğun olarak yaşadığı Sancak 
bölgesi şehirlerinden Tutin’de eğitim 
öğretim yapan Zenska Medresa u 
Tutin (Tutin Kız İmam Hatip Lisesi) 
öğrencileri Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni (ÇOMÜ) ziyaret ettiler. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nde (ÇOBİLTUM) gerçek-
leştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal ve Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bulut, İla-
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hidayet Işık ile Kale Grubu İnsan Kay-
nakları Direktörü Faruk Yılmam, Kale 

Akademi’den Sorumlu İnsan Kaynak-
ları Yöneticisi Fatmanur Çakır Uzan ve 
Ar-Ge Merkezi Laboratuvarlar Müdürü 
Yıldız Yıldırım katıldılar. 

ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan 
Oral eğitim süreçlerinin farklı format-
larda tekrarlanarak devam edileceğini 
belirterek “Programa üniversitemiz 
akademisyeni, ÇOBİLTUM personeli ve 

Kale grubu personeli olmak üzere toplam 
40 kişi katıldı. Eğitimi Anadolu Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Servet Turan verdi, 
kendisine teşekkür ediyorum” dedi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ise programın düzenlenmesinde katkıda 
bulunanlara teşekkür ederek “Katılımcıla-
rı tebrik ediyorum. 3 ay kadar önce Kale 
Ar-Ge ile işbirliği konusunda görüşme-

lere başladık. Böylece Kamu Üniversite 
Sanayi işbirliğinin güzel bir örneği ortaya 
çıktı. Kale Grubu Çanakkale için üni-
versitemiz için önemli bir şans. Birlikte 
çalışmak isteğimizi, işbirliği konusunda 
daha somut adımlar atmak istediğimizi 
ilettik. Bunun ilk somut çıktısını bugün 
gerçekleştirmiş oluyoruz” şeklinde ko-
nuştu. Tören, sertifika dağıtımı ve toplu 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kale-ÇOMÜ İşbirliğiyle Yapılan Eğitim 
Programının Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kale 
Grubu işbirliğince düzenlenen “Taramalı Elektron Mikros-
kobu ve Kimyasal Analiz” eğitim programını başarıyla ta-
mamlayan katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Dağcılık Topluluğu (DAT) İzmir Buca’da bu 
yıl on beşincisi düzenlenen Kaya Tırmanış 
Şenliklerine katıldı. Dokuz Eylül Üniversite-
si tarafından organize edilen şenlikler Buca 

Kaynaklar ilçesinde gerçekleşti. Üç gün süren 
şenliklerde birçok üniversiteden katılım ger-
çekleşti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Dağcılık Topluluğu şenliklerde bir çok zorlu 
rotada tırmanış gerçekleştirdi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salo-
nu’nda Prof. Dr. Mustafa Budak’ın katılımı ile Misak-ı 
Milliden Güncele Bakmak konulu konferans düzenlendi.

Program, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak 
üzere, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı’nda, 
Zeytin Dalı Harekatı’nda vatan uğruna canlarını veren 
tüm şehitlerimizin adına saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış ko-
nuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer “Benim 
öğrencilerden bir hoca olarak istediğim üniversitemizde 
yapılan konferans ve söyleşilere katılmalarıdır. Çünkü 
üç veya dört kitaptan öğreneceğiniz bilgileri bu konfe-

rans ve söyleşilerden 1-2 saatte öğre-
nebilirsiniz” ifadelerini kullandı. 

Konferansta İstanbul Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ens-
titüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak, Misak-ı 
Millinin anlamını, hangi şartlar içerisinde ortaya çıktı-
ğını, Misak-ı Millinin son Osmanlı Mebusan Meclisi ve 
Atatürk tarafından nasıl algılandığı ve günümüz için ne 
ifade ettiği konularını anlattı. 

Konferansın sonunda Prof. Dr. Mustafa Budak katı-
lan öğrencilere teşekkürlerini sundu ve ardından Prof. 
Dr. Acer günün anısına hazırlanan hediyeyi Prof. Dr. 
Mustafa Budak’a takdim etti.

Misak-ı Milliden Güncele 
Bakmak Konulu Konferans Düzenlendi

Dağcılık Topluluğu Tırmanış Şenliklerinde

Moral, moral, moral… 

Burada herzaman üzerine basarak vurguluyorum; 
ÇOMÜ olarak moralimizi çok yüksek seviyede tut-
malıyız. Evet eksikliklerimiz, acemiliklerimiz hatta 
yeteneksizliğimiz de olabilir; ama iyi niyet ve de 
gayret herşeyi halleder.  

2017/2018’e bu açıdan baktığımda gayet iyi gittiği-
mizi görüyorum. Bilimsel, sosyal, araştırma geliş-
tirme ve spor alanlarında gayet iyi bir yıl geçirdik, 
geçiriyoruz. Üniversitemizde huzuru geri getiren bir 
anlayışla altından kalkamayacağımız bir zorluk yok 
artık. Çok şükür maddi yönden de kendi yağımızla, 
tuzumuzla aşımızı ekmeğimizi kavuruyoruz. Daha ne 
isteyelim. Moral motivasyon hepsi bu.  

İşte şimdi de biraz eğlenme ve enerji toplama zama-
nı. 8 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp 
Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri’nin startını vereceğiz. 
Bu anlamda herkesten bir isteğimiz olacak. Burada 
coşkulu bir şekilde yer almalıyız. Yaşadığımız kente 
bir mesaj vermeliyiz. Sevgi ve saygıyla sokaklarında 
dolaştığımız, dünyanın en güzel coğrafyasında denize 
bakarak eğitim gördüğümüz Çanakkalemizi ne kadar 
çok sevdiğimizi göstermeliyiz. Bizi bağrına basan ve 
istisnalar hariç hoşgörüyle yaşam alanı açan Çanak-
kalelilere neşe içinde biz varız demeliyiz.  

Afişlerde ve ilanlarda gördünüz. Birbirinden de-
ğerli sanatçılar geliyor. Eşsiz bir doğa harikası olan  
Dardonos Yerleşkemiz müzik sesleriyle dolacak. 
Şarkılarla türkülerle birbirimize dokunacağız. Yorucu 
geçen bir yılın stresini en güzel şekilde atmaya çalı-
şacağız. Bakın resmi sitemizden Rektör hocamızın 
yaptığı duyuruda şenlikler boyunca havanın nasıl ola-
cağını bile yazmışız! Ne kadar hoşuma gitti. Küçücük 
bir detay ama çok hoş... 

O zaman haydi eğlenmeye…   
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7. Uluslararası İşletme Yönetimi 
Kongresi Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) 
İşletme Yönetimi Bölümü ile Çekya’nın 
Silesian Üniversitesi İşletme Yönetimi 
Bölümü işbirliğiyle düzenlenen 7. Ulus-
lararası İşletme Yönetimi Kongresi açılış 
töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. 

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen kongrenin açılışına Vali Yar-
dımcısı Ali Candan, Çanakkale Cumhuri-
yet Başsavcısı Ömer Karişit, Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer ile ÇOMÜ’lü idareci, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından ÇOMÜ Devlet Kon-
servatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Kazım Çokoğullu gitar dinletisi sunarken 
Dr. Öğr. Üyesi Barış Karabulut, Dr. Öğr. 
Üyesi Ceyza Bozer ve Dr. Öğr. Üyesi 
Ulaş Çabuk da; Astor Piazzolla’nın Son-
bahar ve Oblivion adlı eserini sundular. 

2018 Troya Yılı tanıtım filminin izlen-
mesinin ardından ÇOMÜ SBF İşletme 
Bölüm Başkanı ve Kongre Dönem 
Başkanı Prof. Dr. Gülten Gümüştekin bir 
konuşma yaptı. İlki 2000 yılında başlayan 
ve 2018 Troya Yılı kapsamında bu yıl 
7. si düzenlenen 7. Uluslararası İşletme 
Yönetimi Kongresi’nin bu yılki temasının 
21. Yüzyılda Çağdaş Yönetim Teknikleri 
olduğunu belirten Prof. Dr. Gümüştekin 
“Kongremizde sözlü sunum için 104 bil-
diri özeti kabul edildi. Bildiriler İşletme 
Yönetimi ve Organizasyonu, Örgütsel 
Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Yönetim Bilimi, Girişimcilik, Finans, Pa-
zarlama, Muhasebe, Turizm ve Ekonomi 
alanlarındadır” diyerek kongrenin düzen-
lenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

SBF Dekanı ve Kongre Düzenle-
me Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hü-
seyin Erkul ise hazırlıklarını ekip 
ruhuyla gerçekleştirdikleri kongre-
nin düzenlenmesine emeği geçen-
lere teşekkür ederek “Günümüzde 
ekonomik anlamda küreselleşen 
dünyamızda, işletmelerin rekabet 
gücünü etkileyen, 21. yüzyıl mega 
trendlerinin kongremizde tartışıl-
ması çok önemlidir” dedi. 

“Akamete Uğratılmış Bu Sempozyumu 
ve İşbirliğini Yeniden Canlandırıyo-
ruz” 

Çekya Silesian Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Daniel Stavarek’in konuşmasının 
ardından söz alan ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer “Silesian Üniversitesi ile 
20 yılı aşkın bir işbirliğimiz var. Bu ulus-
lararası işbirliği bizim için çok değerli. 
Silesian Üniversitesi ile birçok açıdan 
değerli olan işbirliğimiz; hem hocalarımı-
zın oraya gidip ders veriyor olması, hem 
oradan hocaların bize gelip ders veriyor 
olması, Erasmus işbirliği kapsamında öğ-

rencilerimizin oraya gidip ders alıyor ol-
ması, oradaki öğrencilerin bize gelip ders 
alıyor olması ve Uluslararası İşletme Yö-
netimi Sempozyumu yapıyor olmamız bir 
dönem kesintiye uğratıldı. Hem de hiçbir 
mantığı ve gerekçesi olmadan. Bu durum, 
kendisini hızla geliştirmeye çalışan ve 
geliştiren Biga’daki İİBF’ne büyük zarar 
verdi. Biz akamete uğratılmış uluslararası 
sempozyumu ve işbirliğini tekrar başlatı-
yoruz. Herşeyi baştan, sıfırdan başlatma 
cesareti göstermiş hocalarımızla gurur 
duyuyorum” diyerek üniversitemizin 
uluslararasılaşma hedefine büyük katkılar 
sağladığına inandığını söyledi. 

“Bu Sempozyum, 2018 Troya Yılı ile 
Ayrı Bir Değer Gördü”

2018’in Troya Yılı olduğuna dikkat çeken 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer “Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 2018’in 
Uluslararası Troya Yılı ilan edilmiş 
olması hem Türkiye’ye hem Çanakka-
le’ye hem de üniversitemize büyük şeyler 
katıyor. Çok değerli faaliyetler gerçekleş-
tiriliyor. Bu, rakamlarla faydasını somut 
olarak göstermeye başladı. Artık yurtdı-
şından Troya’yı ziyaret etmek için çok 
sayıda ziyaretçi geliyor. Troya daha çok 
bilinir hale geliyor, Türkiye’nin bir bütün 

olarak da turizmine katkılar sağlıyor hem 
de bizim üniversite olarak birçok faaliyeti 
gerçekleştirmemize vesile oluyor. Örne-
ğin şimdi icra ettiğimiz bu sempozyum 
da 2018 Troya Yılı münasebetiyle, ayrı 
bir değer gördü” dedi. 

Önümüzdeki hafta üniversitemizin dün-
yanın en önemli arkeoloji sempozyumuna 
ev sahipliği yapacağını ifade eden Prof. 
Dr. Yücel Acer, bu yılın layıkıyla icra 
edilmesi için büyük gayret gösteren her-
kese teşekkür ederek sözlerini noktaladı. 

Kongrenin açılış konuşmasını İstanbul 
Kültür Üniversitesi AGMER Müdürü 
Prof. Dr. Tamer Koçel yaparken Çekya 
Skoda Auto Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Jiri Strauhal ve ABD Michigan Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Eric Strauss konuşma-
larını gerçekleştirdiler. 

Troya özel oturumundaysa Prof. Dr. 
Rüstem Arslan, Doç. Dr. Göksel Sazcı 
ve Doç. Dr. Reyhan Körpe sunumlarını 
gerçekleştirdiler. 

Kongrenin gala yemeği Kolin Otel 
Megaron Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Vali Orhan Tavlı’nın da katıldığı galada, 
kongrenin düzenlenmesinde emeği ge-
çenler, katılımcılar ve sponsorlara plaket 
takdimi yapıldı. 

7. Uluslararası İşletme Yönetimi Kongre-
si; konuklar için Boğaz Turu, Tarihi Alan 
ziyareti ve Troya Ören Yeri ziyareti ile 
sona erdi.
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Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlü-
ğü’nden Zija Shehi, Ömer Tatlı ile Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 
personeli Tuncay Ak ve Rektörlük Özel 
Kalem Müdürlüğü’nden Can Alper İnal; 
güçlü tarihi bağlarımız olan Balkan coğ-
rafyasında önce, Sırbistan’ın güneyinde 
Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
Preseva bölgesinde Preseva Müftüsü 
Fikret Limani’yi ziyaret etti. Ardından 
İsa Beg İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 
üniversitemizi tanıttılar. 

Buradan Sırbistan’ın Boşnak Müslüman 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak 
Bölgesindeki Novi Pazar şehrine giden 
heyet burada Ekonomska Trgovina Lisesi, 
Gimnazia Novi Pazar, Medicinska Skola 
liseleri ile Sinan Begova Medresesi’nde 
öğrencilere Çanakkale ve ÇOMÜ ile il-

gili bilgiler aktardı. Novi Pazar şehrinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
oğlu Bilal Erdoğan’ın katılımıyla ger-
çekleşen Okçular Sergisi açılışına katılan 
ÇOMÜ heyeti, burada Bilal Erdoğan ile 
bir araya gelerek ÇOMÜ’de eğitim alan 
Balkan kökenli öğrencilerle ilgili destek 
taleplerini ilettiler. 

Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Sulej-
man Uljganin ile de bir görüşme gerçek-
leştiren heyet, üniversitemize Sancak 
bölgesinden daha çok öğrenci kazandır-
mak için görüş alışverişinde bulundu.

Sırbistan’ın Prije Polje şehrinde Bakiye 
Hanum Medresesi ile Tutin şehrinde Tu-
tin Kız İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci-
lerle bir araya gelen personelimiz, tanıtım 
filmi ve broşürlerle ÇOMÜ’yü tanıttılar.

Sırbistan’daki temasların ardından Bosna 
Hersek’e geçen heyet, Zenica şehrinde 
Yunus Emre Enstitüsü’nün her yıl dü-
zenlediği 23 Nisan Şenliği’ne katıldı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Ömer Arısoy ve Saraybosna Büyükelçisi 
Haldun Koç ile bir araya gelerek ÇO-
MÜ’nün Balkanlar’daki çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler verdiler. Bosna Hersek’in 
Zenica şehrinde Druga Gimnazia Zenica 
ve Ekonomska Skola liselerinde tanıtım 
faaliyetleri icra eden heyet burada; Türk 

Boşnak Dostluk Köprüleri Derneği Baş-
kanı Jasmin Imamovic ve Yunus Emre 
Enstitüsü Mostar Şube Müdürü Yunus 
Dilber ile Busovaca şehrinde ise Sarajevo 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cazım 
Hadzimejlic ile bir araya 
gelerek, üniversitemizin 
Bosna Hersek’te gerçek-
leştirmek istediği faali-
yetlere dair görüş alışve-
rişinde bulundular.

ÇOMÜ, Sırbistan ve Bosna Hersek’teki Liselerde Tanıtıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Balkan-
lar’da en çok tanınan üniversite olma hedefiyle bölgedeki 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uluslararası Öğrenci Ofisi Ko-
ordinatörlüğü Sırbistan ve Bosna Hersek’in çeşitli okulla-
rında Boşnak ve Arnavut öğrencilere üniversitemizi tanıttı. 

Çan Meslek yüksekokulu Biyomedikal Topluluğu,  T.C 
Sağlık Bakanlığı ile birlikte Azerbaycan, Bahreyn,  Kır-
gızistan, Kazakistan, Kosova, Madagaskar, Pakistan ve 
Suudi Arabistan’dan Sağlık Bakanları ve heyetlerinin ka-
tılım sağladığı, Expomed Eurosi’ya katıldı. 
Öğrenciler fuarda, Ortopedi ve Sarf Malzemesi, Elektro Medikal Ekipman ve Me-
dikal Laboratuvar Teknolojisi, Hastane yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi salonlarını ge-
zerek firmalarla diyalog geliştirme imkanı bulduğu gibi, Çan Meslek Yüksekokulu, 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünde aldığı teorik derslerin bir nevi uygulama 
alanındaki cihazlarını tanıma imkanı buldular. 

Çan Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. 
Arzu Eker yaşam boyu eğitim anlayışıyla öğrencilerin sergi, fuar, sempozyum gibi 
etkinliklere katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Çan ilçesinde kendileri 
gibi düşünen kurumların varlığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu 
bağlamda, bu teknik gezinin gerçekleşmesinde öğrencilere lojistik destek veren Çan 
Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu’ya ve onun nezdinde Çan Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

Çan MYO Biyomedikal Topluluğu Expomed Eurosia’da
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1. Proje Pazarı Poster Yarışması ve Sergi 
Açılışı Gerçekleşti

Ar-Ge ve inovasyon fikrine sahip araştır-
macılar, girişimciler ve öğrenciler ile bu 
fikirleri hayata geçirecek sanayicilerin bir 
araya getirilmesinin amaçlandığı 1. Proje 
Pazarı açılış programına;  Vali Yardımcıları 
Tahir Şahin, Turan Yılmaz, Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. 
Dr. Mustafa Görün,  Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Ali Çalışkan, Güney Marmara 
Kalınma Ajansı İl Koordinatörü Recai 
Başaran, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal 
Dokuz, İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, 
il kurum, kuruluş müdürleri, akademik 
personel ve Çanakkale halkı katıldı.
Çanakkale ve Çanakkale’nin üniversitesinin 
birlikte gerçekleştirdiği 1. Proje Pazarı ile 
Çanakkale’de bir dönüm noktasının daha 
yaşandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer “Çanakkale Valiliği ve üniver-
sitemizin böyle bir organizasyonu aylarca 
üzerinde çalışıp gerçekleştiriyor olması bü-
yük bir gurur ve üzerinde önemle durulması 
gereken bir faaliyet” dedi.

2023 Hedefi İçin Daha Çok Teknoloji 
Üreten Üniversite Olma Bilinci İle Çalı-
şıyoruz

Rektör Prof. Dr. Acer, Türkiye’nin 80 
milyon nüfusunun büyük bir kısmının 
gençlerden oluşan dinamik bir ülke olduğu-
nu belirterek, özellikle son yıllarda gerçek-
leştirdiği gelişmeler ile dünyanın sayılı, 
güçlü ülkesi haline geldiğini, Türkiye’nin 
bugün, dünyanın en güçlü ilk 16 ülkesi 
arasında yerini aldığını vurgulayarak 2023 
hedefleri için daha çok teknoloji, yenilikçi, 
taze fikir üreten bir ülke olduğunun altını 

çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz 
80 milyonluk nüfusu, binlerce yıla dayanan 
geçmişi, genç ve dinamik toplum yapısı ile 
şüphesiz ki sadece dünyanın 16’ıncı büyük 
ülkesi olmakla yetinecek bir toplum değil. 
Bu yüzden ülke olarak 2023 hedeflerinden 
bahsediyoruz. Hedef, dünyanın en güçlü 10 
ülkesinden birisi olmak. Bu nasıl gerçekle-
şecek sorusu en çok bilim insanlarının ve 
üniversitelerin kafasını meşgul etmesi gere-
ken bir sorudur. Üzerimize düşeni üniver-
siteler olarak yapma gayreti içerisindeyiz. 
Bunun için daha çok teknoloji üreten daha 
yenilikçi, daha taze fikirler üreten, daha gi-
rişimci bir toplum olmalıyız. İşte bu nokta-
da üniversitelere düşen rolün ÇOMÜ olarak 
farkındayız. Çanakkale’de proje pazarı fikri 
tam olarak bu noktadan doğdu. Amacımız, 
Çanakkale’de yeni fikirleri ve projeleri olan 
her kişinin ve kurumun bunu sergileme ve 
tanıtma fırsatı bulmasını sağlamak.”

Toplam 311 Proje, 1. Proje Pazarına 
Sunuldu

1. Proje Pazarına; Çanakkale Özel Ödülü ve 
Troya Özel Ödülünün de bulunduğu toplam 
7 temada (Teknoloji, Sosyal, Sağlık, Eğitim 
ve Kültür) alanlarında 102’si öğrenci, 209’u 
araştırmacının sunduğu toplam 311 proje 
bulunduğu bilgisini veren Rektör Acer, 
“Bu projelerden bazılarına ödüller verildi. 
Ödüller için jüriler oluşturuldu ve jüriler 
bağımsız bir şekilde ve adayların isimle-
rini bilmeden çalıştılar.  Biz, ödüle layık 
bulunan projelere maddi bir ödül de temin 
ettik ki bundan sonrası içinde teşvik edici 
olsun. Öte yandan 237 proje poster sunumu 
ile tanıtılacak. Şimdi stantları gezdiğimiz 
zaman Çanakkale düşünce adına neler üre-
tiyor, teknoloji adına ne tür fikirleri var onu 
görmüş olacağız” dedi.

Üniversitemiz, Ülkemizin Teknoloji Geli-
şimi İçin Çalışıyor

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Üniversitemiz 
proje pazarı dışında ülkemizin teknoloji ge-
lişimi için tüm gayreti ile çalışıyor” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiği-
miz ilk anda Proje Koordinasyon Merkezini 
kurduk. Şimdi Proje Koordinasyon Merkezi 
meyvelerini vermeye başladı. Merkezin 
içerinde bir patent kurumu da oluşturduk. 
Şu an 13 buluşun patenti için üniversitemiz 
tarafından başvuru yapıldı. Bunlar incele-
necek ve ortaya patentli buluşlar çıkacak. 
Sonuç olarak hep arzu ettiğimiz üniversi-
te-iş dünyası ortaklığı, üniversite-Çanak-
kale ilişkisini somuta dönüştürme gayreti 
içerisindeyiz. Katkı verenlere üniversitemiz 
adına tekrar teşekkür ediyorum ve 1. Proje 
Pazarı’nın hayırlı olmasını diliyorum.”

ÇOMÜ, Çanakkale’ye Tüm Alanlarda 
Katkı Sunuyor

Vali Yardımcısı Tahir Şahin ise Çanakka-
le’nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’nden almış olduğu katkıların artarak 
devam ettiğini vurgulayarak “Çanakkale 
Valimiz Orhan Tavlı ve ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer’e ilimizde yaptıkları 
liderlikten dolayı şükranlarımı iletiyorum. 
İlimize bütün alanlarda katkı sunan üniver-
sitemizin artarak devam eden bu katkılarını 
memnuniyetle izliyor ve gözlemliyoruz” 
dedi. Açılış konuşmalarının ardından poster 
yarışması ve sergi açılışı protokol tarafın-
dan gerçekleştirilerek sergi stantları gezildi. 

1. Proje Pazarı Sergisinde 40 Stant Açıldı

Troypark AVM’de açılan sergide, Proje 
Pazarı için gönderilen fikirlerin poster 
sunumlarının sergilenmesinin yanı sıra 40 

stant kuruldu. GESTAŞ, İŞKUR, Beledi-
yeler, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
ÇOMÜ Teknopark, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 
ÇOMÜ Toplulukları, ÇOMÜ Proje Koordi-
nasyon Birimi, ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve 
Teknik Bilimler MYO gibi birçok birimin, 
kurumun, kuruluşun stantları ve poster su-
numları Çanakkale halkı tarafından iki gün 
boyunca ziyaret edildi.  

1. Proje Pazarı Konferanslarının Açılış 
Programı

1. Proje Pazarının ikinci gününe konferans 
programı ile devam edildi. Konferansların 
açılış programı Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Açılış Programına Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koor-
dinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Konuş-
macı olarak Doğanlar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Doğan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Doğan Türkmen, dekanlar, 
öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masının ardından ÇOMÜ tanıtım filminin 
izlendiği programda, Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün Müzik 

1. Proje Pazarıyla Çanakkale’de Yeni Fikirlere Kapı Açıldı
Çanakkale Valiliği himayelerinde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Proje Pazarı poster yarışması ve sergi açılışı Troypark AVM’de gerçekleşti.
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Eğitimi Ana Bilim Dalı Troy Oda Orkest-
rası müzik dinletisi sundu. Programın açılış 
konuşmasını yapan Doç. Dr. Ali Şahin Ör-
nek bu yıl 1.si gerçekleştirilen proje pazarı 
etkinliği hakkında genel bilgiler vererek: 
“Amacımız, ülkemizde ve Çanakkale’de, 
Ar-Ge ve inovasyon kapsamında ülkemizin 
ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm 
üretmek, katma değeri yüksek ürün ve 
hizmetlerin, insanların hizmetine sunulma-
sını sağlamak ve bu noktada proje pazarını 
gelenekselleştirebilmektir” dedi.

Değerli Bir Fikir Üretebilmek Çok 
Önemli Ancak Asla Yeterli Değil 

“Sizlerin her şeyden önce yeni fikirler ve 
teknolojiler üretme konusunda kendine 
güvenen nesiller olmanız gerektiğini vurgu-
lamak isterim” diyerek sözlerine başlayan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer şöyle devam 
etti: “Genel olarak kazanılan başarılar gö-
rünür olmuyor, çoğu dile getirilmiyor, oysa 
bu toplum önemli değerler üretti ve birçok 
bilim adamı, sanatçı yetiştirdi. Üniversite-
lerin, başarıların duyulması anlamında bu 
çerçeveyi genişletmek gibi bir sorumluluğu 
var. ÇOMÜ olarak bu anlayışla, 1. Proje 
Pazarı ile Çanakkale’de çok değerli bir 
başlangıç yaptık. Proje, fikirlerimizin uygu-
lamaya aktarılması için tasarlanmış halidir. 

Değerli bir fikir üretebilmek çok önemli 
ancak asla yeterli değil. Fikrimizin anlam 
bulabilmesi için uygulamaya geçirilmesi 
gerekir. Bu noktada projelendirme kültürü 
ve sizlerin bu kültürü kazanması çok önem-
li. Bu sebeple Proje Pazarı fikri çok değerli 
ve Çanakkale’de bir dönüşüm gerçekleştire-
ceğine inanıyoruz.

Yapılan Projelerin Her Biri Bizler İçin 
Bir Cesaret Kaynağı

Şu anlamda da Çanakkale’nin bir ilkini 
yaşıyoruz: Şüphesiz ki Çanakkale’de de 
çok önemli projeler gerçekleştiriliyor. Çok 
değerli proje fikirleri üretiliyor ve çok 
başarılı kişiler şirketler ortaya çıkıyor. Ama 
bunlar hiçbir zaman toplu bir şekilde bir 
araya gelmedi. Proje üretecek yeni kişiler, 
yeni cesaretler oluşturacak çalışmalar yapı-
lamadı işte bu proje pazarı fikri tam olarak 
bu eksikliği gidermek için ortaya kondu. 
Yapılan projelerin her biri bizler için bir 
cesaret kaynağı. Proje pazarı bu anlamda 
faydasını göstermeye başladı. Çanakkale’de 
proje pazarının devamı gelirse fikirlerini 
projeye dönüştürebilenlerin iltifat gördüğü, 
değer gördüğü ve fikirlerini projelendirmek 
durumunda olan özellikle siz gençlerin 
daha çok cesaret gördüğü bir süreç başlamış 
olacak.

Bu fikrin gerçekleştirilebilmesi için başta 
Sayın Valimiz çok önemli destekler sundu. 
Öte yandan bu fikre maddi olarak des-
tek sağlayan GESTAŞ, Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK gibi kurumlar 
ve çok önemli katkı sağlayacak olan çok 
değerli konuşmacılar var. Destek sağlayan 
herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 
şimdi sunum yapacak olan ve kendisini 
dinleyeceğimiz için çok şanslı olduğumuzu 
düşündüğüm Davut Doğan’a çok teşekkür 

ediyorum.” Açılış konuşmalarının ardından 
Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Davut Doğan, “Girişimciliğin 6 Altın Kuralı 
ve Girişimcilikte Tecrübe ve Ar-Ge” konulu 
sunumuna geçti. 

Davut Doğan, hayat hikâyesini, yaptığı 
çalışmaları, attığı adımları ve bugün geldiği 
noktayı anlatarak başladığı sunumunda, 
yazmaya başladığı yeni kitabından bölümler 
paylaştı. Hayatını ve girişimcilik öyküle-
rini anlattığı yeni kitabında, girişimciliği 
6 altın kuralla özetlediğini belirten Doğan, 
girişimcilik ve başarı öyküsünü anlatırken 
başarının, özellikle hayatta karşımıza çıkan 
fırsatların değerlendirilmesiyle yakalanaca-
ğını söyledi.

Girişimci, Hayalini Gerçeğe Dönüştüren 
Kişidir

Davut Doğan; “Ben girişimciyi, hayalini 
gerçeğe dönüştüren kişi olarak yorumlarım. 
Bizim şu anda hayalimiz yani yeni hedefi-
miz, Türkiye’de en çok iş hacmine ulaşan 
ilk 50 aile arasında yerimizi almak” dedi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Girişimcilikle 
ilgili 6 Altın kuralı özetleyecek olursam 
bunlar; yapmak istediklerinizin hayalini 
kurmak, araştırmacı olmak, hedef belirle-
mek, doğru kişilerle iş yapmak, fırsatları 
yakalamak ve iyi değerlendirmek ve sosyal 
olmak. Sizlerle aynı sıraları paylaşıp çok 
iyi yerlere gelen birçok arkadaşınız var. 
O anlamda okulunuzun kıymetini bilin, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çok 
prestijli bir okul. Son olarak genç arkadaş-
lara sosyal olmalarını, pozitif düşünmeleri 
gerektiğini ve kesinlikle çok çalışmaları 
gerektiğini söyleyebilirim.” Sunumunu 
soru cevap bölümüyle tamamlayan Davut 
Doğan’a programa katılımından ve yaptığı 
katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Yücel 

Acer tarafından plaket takdiminde bulu-
nuldu. Türkiye’nin 2023 Ar-Ge ve İnovas-
yon Stratejisi, Bölgesel Dinamikler, Proje 
Etkinlikleri ve Başarı Hikâyeleri, Bilişim ve 
Teknolojinin Yeni Yüzü ve Tekno Girişim-
ler başlıkları altında üç oturumun yapıldığı 
konferans iki gün sürdü.

Kapanış Töreninde Katılımcılara Ödülle-
ri Takdim Edildi

1. Proje Pazarının kapanış töreninde ise 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve Vali Yardım-
cısı Turan Yılmaz konuştu. Konuşmasın-
da, 1. Proje Pazarı’nın Çanakkale için bir 
dönüm noktası olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Acer “1. Proje Pazarı, Çanakkale’nin 
bilimsel ve teknolojik araştırmalarında 
yapıldığı bir şehir haline gelmesinin somut 
bir örneğidir” dedi ve 1. Proje Pazarı’nın 
hazırlık aşamasından sonuna kadar emeği 
geçen, destek olan herkese teşekkür etti. 

Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ise “Doğa-
sıyla, tarihiyle, kültürel özellikleriyle her 
zaman ülkemizin en önde gelen şehirlerin-
den biri olan Çanakkale’miz, Proje Paza-
rının geleneksel hale gelmesiyle birlikte, 
önümüzdeki yıllarda inovatif, yenilikçi,  
teknoloji üreten ve ülkemize en üst düzeyde 
katma değer sağlayarak bu yönüyle de ken-
dini gösteren bir şehir olacaktır” dedi.
Tören sonunda Teknoloji, Sosyal, Sağlık, 
Eğitim ve Kültür alanları ile Çanakkale 
Özel Ödülü ve 2018 Troya Özel Ödülü 
alanlarında toplam 7 temada dereceye giren 
katılım-
cılara 
ödülleri 
takdim 
edildi.

1. Proje Pazarıyla Çanakkale’de Yeni Fikirlere Kapı Açıldı
Çanakkale Valiliği himayelerinde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Proje Pazarı poster yarışması ve sergi açılışı Troypark AVM’de gerçekleşti.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çam “Öğle 
saatlerinde aniden sol tarafında güçsüzlük ve konuşma bozukluğu geli-
şen 69 yaşındaki Ahmet amca olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri 
tarafından hastanemize getirildi. Acil serviste tarafımızca değerlendiri-
len hastamızın anlaşılamaz şekilde peltek konuşması olduğu saptandı. 
Sol kolu tamamen hareketsiz, sol bacağı ise minimal hareketliydi. Hızlı 
bir şekilde tarafımızca değerlendirildi ve trombolitik (pıhtı eritici) tedavi 
almasının uygun olduğuna karar verildi. Tedavi sonrası kısmen fayda 
gördü. 1 gün sonra ise konuşması tamamen düzeldi. Sol kol ve bacağı 
günlük işlevlerini görecek şekle ulaştı.

İnme, diğer adıyla felç, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk üç sıra-
da ayrıca erişkinlerde sakatlık nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. 
Damar tıkanıklığı kaynaklı inmelerde, uygun hastalara ve zamanında 
yapılabilen trombolitik tedavi, her sekiz hastadan birinde felcin tüm 
etkilerini ortadan kaldırabiliyor. Trombolitik tedavi günümüzde inmede 
sakatlığı önlediği bilinen tek tedavidir. Bu tedavinin önündeki en büyük 
engel zamandır. Özellikle damar tıkanıklığı kaynaklı inmelerde ilk 4-4 
buçuk saat altın değerinde. Bunun bir kısmı hastaneye ulaşım ve yine 
yaklaşık yarım saat ile bir saatlik kısmı hastanede yapılan tetkiklerin so-
nuçlarını almak için geçeceği göz önüne alındığında, belirtilerin dikkate 
alınıp hastanın hemen doğru merkeze ulaştırılması hayati önem taşıyor” 
dedi.

Felç Olan Hasta Uygulanan Yöntem ile Sağlığına Kavuştu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesine gelen 
felçli bir hasta, Uygulanan Trombolitik (pıhtı eri-
tici) tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Çanakkale protokolü, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, ÇOMÜ 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Servisi’nde yatan çocukları ziyaret ederek, 
çocuklara sürpriz yaptılar. 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal 
Algül, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 

ve eşi Aysun Acer, İl Jandarma Komutanı 
Kd. Alb. Necmi İnce, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, ÇOMÜ Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur; 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesile-
siyle hastanede yatan çocukları ziyaret ettiler, 
miniklere çeşitli hediyeler takdim ederek 
moral verdiler. 

Çanakkale Protokolünden 
Hastanedeki Çocuklara 

23 Nisan Ziyareti

Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, Çavuşköy Özel Eğitim 
İş Uygulama Merkezi  Müdürü İsmail Hepçin, Çavuşköy Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni  Ayşegül Koçkan ve Mer-
kezde eğitim gören Burak Karaman annesi Fatma Karaman, Didem Avcı 
annesi Hatice Avcı ile birlikte Dekan Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ı ziyaret 
ettiler. Ziyaret esnasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında Dekanlık Makamına temsili olarak Burak Karaman oturur-
ken Dekan Yardımcılığı makamına Didem Avcı oturdu. Ziyaret sonunda 
öğrenciler kendi yaptıkları el işlerini Dekan Prof. Dr. Bünyamin Bacak, 
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yusuf  Yiğit ve Doç. Dr. Cüneyt Kılıç’a 
takdim ettiler.

Biga Engelliler Derneği ve Çavuşköy Özel 
Eğitim İş Uygulama Merkezi Ziyareti
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Etkinliğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Fen Ede-
biyat Fakültesi (FEF) Biyoloji Bölümü 
kurucularından Emekli Prof. Dr. İsmet 
Uysal ile ÇOMÜ’lü idareci, akademisyen 
ve öğrenciler katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi 
İbrahim Uysal, Uygar İnan ve Batuhan 
Keleş müzik dinletisi sundular. 

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat 
Tosunoğlu etkinlikte bir konuşma yaptı. 
Biyoloji Günleri’nin her geçen yıl geli-
şerek zenginleştiğine değinen Tosunoğlu 
“Biyoloji Bölümünün ilk temelleri şu an 
aramızda bulunan hocamız Prof. Dr. İs-
met Uysal tarafından atıldı. O gün sadece 

İsmet Hoca ile eğitime başlayan bölü-
mümüzde şu an birbirinden üretken 35 
öğretim üyesi 5 anabilim dalı ile fakülte-
mizin en uyumlu ve en çalışkan bölümü 
haline geldi. Desteklerinden dolayı 
Rektörlüğümüze ve Dekanlığımıza çok 
teşekkür ediyorum. Laboratuvarlarımızla, 
öğrenci uygulama merkezlerimizle Biyo-
loji Bölümü her geçen gün büyümekte ve 
gelişmekte” şeklinde konuştu. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ise Biyoloji Bölümü’nün yaptığı başarılı 
çalışmaların yanında düzenlediği bilimsel 
etkinlikler ve sosyal aktivitelerle adından 
sıkça söz ettirdiğine değinerek “Çanakka-
le bir tarım ili. Kaz Dağları’yla başlayıp 
Trakya’ya dayanan, Biga ve Gelibolu 
Yarımadasıyla, Gökçeada ve Bozcaa-
da’sıyla muhteşem bir biyolojik çeşitlili-

ğe sahip. Bölümdeki arkadaşlar bir süre 
önce fedakarca yaptıkları çalışmalarla 
Çanakkale’nin biyolojik envanterini 
ortaya çıkardılar. Orman Genel Müdürlü-
ğü ve Bakanlığa sundular. Emeği geçen 
arkadaşlarımızı huzurunuzda tekrar tebrik 
ediyorum” diyerek etkinliğin başarılı ve 
verimli geçmesi temennisinde bulundu. 
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zeki Ergen, Geçmişten Günü-
müze Biyoloji başlıklı konuşmasıyla, 
Türkiye’de bu bilimin nasıl geliştiğine 
dair serüveni katılımcılarla paylaştı.
Yine, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gürsel Ergen ise biyo-
loji alanında yaptığı çalışmalara dair 
deneyimlerini izleyicilere aktardı, bölüm 
öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.
ÇOMÜ FEF Biyoloji Bölümünden 
mezun olarak halen Milli Eğitim Bakanlı-

ğı’nda Biyoloji Öğretmeni olarak çalışan 
Uzm. Biyolog Oya Topçu, mezun olduğu 
bölümde okuyan öğrencilere, biyolojiyle 
nasıl tanıştığını aktararak lisans dönemi 
sonrasında ne gibi yönlere eğilmeleri 
konularında notlar aktardı. 
Konuklara hediye takdiminin ardından 
Çanakkale Biyoçeşitliliği Sergisi açıldı ve 
kokteyl düzenlendi. 

Öğleden sonraki oturumlarda ise ÇOMÜ 
FEF Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Herdem Aslan Sudan Hikayeler, 
Prof. Dr. Şükran Yalçın 
Özdilek ise Çanak-
kale’de Deniz Kap-
lumbağaları: Yaşayan 
Fosil Mirasımız başlıklı 
sunumlarını gerçekleş-
tirdiler.

4. Biyoloji Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Biyoloji Günleri etkinliği Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu, 
Kepez Atatürk İlkokulu öğrencisi Yaren Nisa Acar’a devretti. Babası Musa 
Acar ve öğretmeni Ethem Sezen ile Rektörlük makamına gelen 8 yaşındaki 
Yaren, 23 Nisan’da temsili olarak Rektör koltuğuna oturdu. 

Yaren, üniversite kampüslerinde çocuklar ve gençler için daha fazla oyun ve 
spor alanları olmasını istediğini ifade ederek “Spor gençleri fiziksel açıdan 
geliştiriyor. Farklı spor dalları kampüste yapılabilmeli, mesela ben yüzmeyi 
çok seviyorum” dedi. Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan bu güzel 
bayramı çocuklarla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer “Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Geleceğimiz olan ve 
ileride ülkemizi yönetecek çocuklarımızın şimdiden bu havayı hissetmeleri 
için 23 Nisan’da güzel bir gelenek oluşturuldu. Çocukla-
rımıza birkaç dakikalığına da olsa bu tecrübeyi yaşatmak 
güzel” dedi.

Prof. Dr. Yücel Acer’in eşi Aysun Acer’in de katıldığı etkin-
likte Prof. Dr. Acer, minik konuğu Yaren’e günün anısına 
hediye takdim etti.

Yaren Nisa Acar, 23 Nisan’da ÇOMÜ Rektörü Oldu
23 Nisan Ulu-
sal Egemen-
lik ve Çocuk 
Bayramı tüm 
yurtta çeşitli 
etkinliklerle 
kutlanırken, 
Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi de 
bu özel günde 
kapılarını ço-
cuklara açtı. 
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Söyleşiye, ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Sağ-
lık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Ünver, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, aka-
demik personel ve öğrenciler katıldı.
Bilim ve Teknik Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Özlem Kılıç Ekici, bilim 
okur-yazarlığının ülkemizde düşük 

seviyelerde olduğunu ve yeterince 
ilgi görmediğini belirterek, popü-
ler bilim yayıncılığında öncü olan 
TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin topluma en doğru ve 
anlaşılır şekilde popüler bilim yazıları 
ve bilim haberleri aracılığıyla nasıl 
iletileceği konusunda bilgi verdi. 
Kılıç, söyleşi kapsamında bilim ileti-
şimi ve bilim okuryazarlığının önemi, 

popüler bilim dergilerinin amacı, 
başarılı bir popüler bilim yazısı ve 
haberi hazırlamak için hangi kriter-
lere dikkat edilmesi 
gerektiğini anlattı.
Söyleşi, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Ahmet Er-
dem’in hediye takdi-
miyle sona erdi.

TÜBİTAK “Popüler Bilim Yazarlığı”
Söyleşisi ÇOMÜ’de Gerçekleşti

TÜBİTAK “Popüler Bilim Yazarlığı” söyleşisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ)  Troia Kültür Merkezinde, Bilim ve Teknik Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Dr. Özlem Kılıç Ekici tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 16-
20 Nisan 2018 tarihlerinde, Üniversitemiz ev sahipliğin-
de, Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu Spor 
Salonunda gerçekleştirilen “Voleybol Erkek-Bayan 1. Lig 
Müsabakaları”nın ödül töreni gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Hasan Mevsuf Spor Salonu’nda düzenlenen ödül 
töreninde dereceye giren takımlara kupaları takdim edil-
di. Ödül törenine; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hürmüz Koç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Yüksel Yıldız ve Üniversite Sporları İl Temsilcisi Öğr. 
Gör. Hasan Abanoz ve sporcular katıldı.

TÜSF Voleybol 1. Lig Müsabakaları 
Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Dereceye Giren Takımlar

A Grubu Bayanlar

1 - Celal Bayar Üniversitesi                                         

2 - Kocaeli Üniversitesi                                                      

3 - Bartın Üniversitesi                                                        

B Grubu Bayanlar

1 - Balıkesir Üniversitesi

2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi

3 - Namık Kemal Üniversitesi

Erkekler

1 - Bartın Üniversitesi

2 - Ankara Üniversitesi

3 - Düzce Üniversitesi

Yaklaşan kayıt dönemi öncesi Balkanlar’daydık 
geçtiğimiz hafta. Sırbistan ve Bosna Hersek’in 
çeşitli şehirlerinde üniversitemizi anlattık Evla-
dı Fatihan’a. 
Balkanlar’a sıkça giderim, severim taşını top-
rağını. Balkanlar’a ne zaman gitsem; ülkemi, 
toprağımı, tarihimi bana biraz daha sevdirecek 
sayısız enstantane ile karşılaşmışımdır. Sadece 
ben değil, Balkanlar’a giden herkes… Son gidi-
şimden birkaç taze örnek vermek isterim:
Sırbistan’ın Tutin şehri. 40 bin nüfuslu, tama-
mına yakını Müslüman Boşnaklardan oluşan, 
yemyeşil bir şehir. İnsanı candan öte. Bir liseyi 
ziyaret ettik Tutin’de. Müdür Bey bize sınıfları 
gezdirirken sıraların üzerinde kalemliklere 
çizilmiş Türk bayrakları, Türkiyem ve Ca-
nım İstanbul ibareleri ile duygulandım. Hele, 
öğrencilerin Türkiye’ye yapacakları ziyareti, 
takvimde kalbin içine işaretlemeleri mutluluk-
tan gözlerimi yaşarttı. 

Oradan Novi Pazar şehrine geçtik. Uzun yıllar 
Sancak merkeziymiş Novi Pazar. Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 ay önce 
bölgeye ziyaretini hatırlayanlar, yöre insanının 
Anadolu ve Türkiye sevgisini iyi bilirler. Novi 
Pazar’da aracımızı park ederken yanımıza bir 
genç yanaştı. Türkiye plakasını görünce “Hoş 
geldiniz, bir Türk bayrağı yok mu” demez 
mi… Gel de erime, gel de yüreğine söz geçir. 
Bulduk, buluşturduk tabi! Ama ne mutluluk, 
havalara uçtu sevinçten…

Novi Pazar’ın akşamı, gelmişken hatıra ma-
hiyetinde bir magnet veya kahve içmek için 
bir kupa alalım istedik. Osmanlı’dan kalma 
şirin çarşıda 20 m2 bir dükkan. Saat hayli 
geç, neredeyse 23:00. Dükkanı kapatmaya 
hazırlanıyorlar belli ki. Selam verip, açık olup 
olmadıklarını sorunca cevabı şu oldu; “Buyrun 
abi, Türkiye’den geliyorsanız, kapalı bile olsa 
açarız dükkanı.”

Ertesi sabah uyandığımızda Bilal Erdoğan’ın 
bir sergi açılışı için şehre geldiğini öğreniyoruz. 
Dört bir yanda Türk Bayrakları. Türkçe “Yeni 
Pazar’a Hoş geldiniz” ve iki kalbin içinde 
kocaman Türkiye pankartları. Mehter takımına 
ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik ediyor Boş-
nak gençleri. İhtiyarlarınsa yürekleri mehterin 
davulu vurdukça, biraz daha kabarıyor sanki. 
Oradan Bosna Hersek’e Zenica şehrine geçtik. 
Yunus Emre Enstitüsü 6 yıldır Büyükelçiliği-
miz işbirliğiyle muhteşem bir şenlik icra ediyor 
çocuklar için. Bosna Hersek’in tüm okulların-
da ek ders olarak Türkçe öğrenen öğrencilere 
yönelik şenliğe 6 bin 500 çocuk katıldı. Biz de 
iştirak ettik. Coşkuyla sallanan Bosna Hersek 
ve Türkiye bayrakları geleceğe dair umutları-
mızı yeşertti. 
Seviyorlar bizi, hem de karşılıksız… Yüzyıllar-
dır atalarından öyle görmüşler çünkü. 
Bu sevgiye karşılık verelim.

Türkiye’den Geliyorsanız…
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ÇOMÜ Gazete olarak üniversitemizin topluluklarını 
tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayıdaki konuğumuz 
üniversitemizin sportif gruplardan Aikido Topluluğu. 
Topluluk Başkanı Mehmet Saruhan ile topluluğun 
faaliyetleri hakkında konuştuk.

ÇOMÜ GAZETE: Topluluğunuzda mevcut üye sayınız 
ne kadar?  

Mehmet Saruhan: Şu anda topluluğumuzda aktif olan 
60 üyemiz var.

Peki topluluğa kadınların ilgisi nasıl?

Açıkçası kadınların katılımı erkeklere oranla çok daha 
fazla. Mesela şu an bünyemizdeki  üyelerimizden çoğu 
kadınlardan oluşuyor. Aikidonun güç gerektirmeden 
sadece eklemlere baskı yapılarak düşmanını yenme 
felsefesi kadınlarımız için çok önemli bir nokta.

Topluluğunuz halka açık mı yoksa sadece üniversite 
öğrencileri mi katılabilir?

Topluluğumuz üniversite topluluğu 
olduğu için üniversite personelle-
ri ve öğrencilerine açık durumda. 
Üniversite bünyesinde olmayanları 
maalesef ki topluluğumuza alamıyo-
ruz. Topluluk dışında ders verdiğim 
başka bir spor kulübü var üniversite 
dışından katılım sağlamak isteyenleri 
oraya yönlendiriyoruz.

Topluluğunuza üye olmak isteyen kişiler için belirli 
şartılarınız var mı? 

Herhangi bir şartımız yok. Yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, 
hiçbir şekilde bakılmaksızın herkesi kabul ediyoruz. 
Sonuçta spor herkesi aynı platform altında toplayan mü-
kemmel bir ortamdır. Sadece aikido konusunda devam-
lılığının olup olmadığına dikkat ediyoruz. Çünkü Aikido 
devamlılık isteyen uzun bir uğraştır.

İlerleyen  zamanlarda yapacağınız  bir projeniz var 
mı?

10 -11 Mart 2018 tarihinde Kadına Şiddete Hayır adlı 
bir aikido semineri düzenledik. Aikido semineri herkesin 
alıştığı sempozyum veya panel şeklinde olmayacaktır. 
Seminerde öncelikle kadına şiddete hayır ile ilgili güncel 
bir bilgilendirme Prof. Dr. Gülgün Yazıcı hocamız  tara-
fından yapıldı. Bilgilendirmeden sonra İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Aikido Topluluğu eğitmenlerinden 
biri olan Özgür Gökduman Aikido hakkında kısa bir 
konuşma  yaptı. Daha sonra İTÜ ile ÇOMÜ Aikido top-

lulukları tarafından Aikido gösterileri yapıldı. Bu gös-
terilerden sonra aikido dersleri verildi. Bu derslerde bir 
kadının dışarıda maruz kalabileceği fiziksel saldırılara 
yönelik bir eğitim verildi. Bu eğitimlerimize şu an çok 
ilgi var. 2019 yılında bu projemizi aynı çatı altında tek-
rar yapmayı planlıyoruz.

Topluluğunuz hangi yılda ve kimin öcülüğünde ku-
ruldu?

2015 yılında topluluğun  akademik danışmanı Hasan 
Abanoz öncülüğünde benim tarafımdan kuruldu.

Aikido dışında herhangi bir sporla ilginiz var mı?

Aikido dışında karetede siyah kemer 
sahibi oldum wushuda kahverengi iki 
beyaz bandım var, yüzme hakemliği ve 
atletizm hakemliğine sahibim. Sporun 
her alanında kendimi geliştirmeyi sevi-
yorum.

Aikido Topluluğu’nu Tanıyalım

Fuarın açılışına Çanakkale Belediye Başkan Vekili Re-
biye Ünüvar, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem 
Karadağ, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, 
Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ile İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Rektör Danış-
manı Prof. Dr. Levent Genç, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. 
Dr. Ayhan Oral, tarım firmaları temsilcileri ve çiftçiler 
katıldılar. 

Toplam 35 firmanın katıldığı fuarı düzenleyen Agon-
ya Fuarcılık temsilcisi Musa Uzun açılışta yaptığı ko-

nuşmada güçlü tarım ekonomisine 
sahip olan Çanakkale’de bu fuarın 
düzenlenmesine öncülük etmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
“Fuar Çanakkale’de tarım sektörünü 
bir araya getirecek. Ticari ilişkilerin 
gelişmesine ve yeni ortaklıkların ku-
rulmasına zemin teşkil edecek” dedi. 

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı 
Kaya Üzen ise sektörün sorunlarının 
da konuşulduğu, tarıma yönelik bilgi 
ve teknolojilerin de masaya yatırılacağı fuarın düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar ise fuarın Çanak-
kale tarımının marka değerini arttıracağını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ ise 
ilki düzenlenen fuarın, gelişimi ve büyümesiyle Çanak-
kale’ye büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. 

Açılış töreninin ardından ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Si-

nan Türkmen, Endüstriyel Tarım v3.0 başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Fuar kapsamında ayrıca, ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakülte-
si Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tarhan 
BES/RES ve Isı Pompaları, Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin Tro-
ia’da Tarım, Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Öğr. Üyesi Hanife Akyalçın ise Arı 
Ürünlerinin İnsan Yaşamındaki Önemi 
başlıklı sunum gerçekleştirdiler.

1. Çanakkale Tarım Fuarı Açıldı
Agonya Fuarcılık tarafından 02-05 Mayıs tarihleri arasında Ça-
nakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek olan 1. Ça-
nakkale Tarım Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 
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13 Nisan’da vizyona giren, Mu Tunç’un senaristliğini 
ve yönetmenliğini üstlendiği Arada, yönetmenin aile 
hayatından yaşanmış bir kesiti izleyicisi ile buluşturuyor. 
90’lı yılların İstanbul’unda kariyerini müzik odaklı plan-
layan Ozan’ın çevresinde dönüyor film. Babası da eski 
sanatçılardan olan Ozan’ın yolu ise onunkinden biraz 
farklı. Dönemin siyasi oluşumlarından bir sanatçı olarak 
etkilenen baba, oğlunun da aynı yolun yolcusu olmasına 
karşıdır. 

Bu durum ise anlaşamamalarına sebep olur, böylece 
Ozan evi terk eder. Bir plakçı dükkanı olan arkadaşının 
kendisi için hazırladığı doğum günü hediyesi olan Cali-
fornia biletinin peşine düşen Ozan’ı, film evreni boyunca 
bu süreci yaşarken görürüz. Kendisine eşlik eden kız 
arkadaşı Lara ise onun yanında ve destekçisidir. Ozan 
için çok önemli olan bu biletin ne olduğunu bilmemekle 
birlikte nihayetinde buldukları bileti alabilmek için yü-
züğünü bile verir. Oysa bilet, ikisi için bir nevi ayrılığın 
biletidir. 

Başrolünde Burak Deniz ve Büşra Develi’yi izlediğimiz 
filmin diğer oyuncuları, Eriş Akman, Deniz Celiloğlu, 
Selim Bayraktar, Ceren Moray, Seda Akman ve Yüksel 
Ünal. Gerçek hayatta da hoş bir çift olan Deniz ve Deve-
li’nin uyumu filme de başarılı bir şekilde yansıyor. 

Öte yandan Deniz Ce-
liloğlu’nu plakçı olarak 
izlediğimiz filmde, genç 
bir punka Türk müziğinin 
efsane isimleri hakkında 
ders veren nitelikteki 
konuşmaları kültürel 
anlamda doluluk katıyor. 
Ceren Moray’ın oynadığı 
karakterde feminist so-
list tavrının ise gerçekçi 
olmamakla birlikte biraz 
itici göründüğünü de 
belirtmeliyim. Her ne 
kadar filmin ana hatların-
dan uzak gibi görünse de 
Elazığlı taksici rolünde 
izlediğimiz Yüksel Ünal 
kısacık rolüyle bile tam 
anlamıyla filmin yükselen 
yıldızı. 

Yer yer politik söylemler-
le bir çeşit yakınmaların 
yer aldığı Arada, yaşanmış olayların örgüsü olması neti-
cesi ile gerçekçi bir film. Fakat bu gerçekçiliğin verilişi 
sinemanın verilerini kullanma açısından yer yer eksik 

kalıyor. Olay akışlarında kimi zaman kop-
malar olabiliyorken kimi zaman da kendinizi 
hikayenin içerisinde bulabiliyorsunuz. Bunu 
filmin bilerek yapılmış bir yanı olmasından 
ziyade bir ilk niteliği taşımasından dolayı 
mazur görülebilecek eksiklik olarak değer-
lendiriyorum. 

Bunun yanı sıra filmi bir çeşit punk filmi 
olmasının ötesinde daha geniş olarak müzik 
filmi olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü 
müziğin her türüne değinerek, her değerini 
yaşatarak, o çok özlediğimiz isimleri anıyor 
Arada. Barış Manço’dan Zeki Müren’e, 
Selda Bağcan’dan Moğollar’a değin, usta-
lardan oluşan bir yol çiziyor ve Türk müzik 
kültürünün temel taşlarını filmi izleyen genç 
nesillerin de kulağına fısıldamış oluyor. 
Sırf bu yüzden bile filmin kusurlu yanlarını 
görmeyi reddedebilirsiniz. Bu sebepledir ki 
Arada, başarılı bir deneme, özgün bir eser ve 
sinemanın alışılmış kalıplarının ve senaryo-
larının dışına çıkarak umut vaat ediyor.

Peki aşk mı kariyer mi, İstanbul mu Califor-
nia mı yoksa punk mı Lara mı? Hepsi mümkün, bakalım 
Ozan hangisini seçecek?

Punk’tan Arabeske, Aşktan Kariyere: ARADA

“Kâinatta ne varsa hepsi vehim 

ve hayal, yani aynalara vuran 

akisler veyahut gölgeler.”

Türk edebiyatının en çok okunan roman-
larından biri olan Sinekli Bakkal, ilk kez, 
İngilizce olarak The Clown and His Dougther 
(Soytarı ve Kızı) adıyla Londra’da 1935 yı-
lında basılmış. Aynı yıl Türkçe’de önce Haber 
Gazetesi’nde tefrika edilen roman daha sonra, 
1936’da kitap olarak yayımlanmış. Roman, 
1942 yılında CHP Roman Ödülü’nü kazan-
makla ününü pekiştirmiş ve günümüze dek, 
hakkında yurt içinde ve yurt dışında pek çok 
yazı kaleme alınmıştır. Halide Edip Adıvar’ın 
en çok sevilen bu romanı Sırpça’ya, Portekiz-
ce’ye, Fince’ye, ve Fransızca’ya çevrilmiş ve 
filme de alınmıştır.

Bu kitabı anlamak için önce muharririni tanı-
mak gerekir ki Halide Edip Türk edebiyatının 
çok önemli kalemlerindendir. Çok sağlam 
bir Türk ve İslam terbiyesiyle haminnesi-
nin yanında büyür. Yaşı büyütülerek girdiği 
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde okur. Müs-
lüman Türk kızları gayrimüslim okullarında 
okuyamaz diye bir kanun vardır o dönem. 
Ama babası batıya çok açık bir adamdır ve 
kızının çok iyi eğitim almasını istiyordur. 
Sonrasında Halide Edip yasal bir düzenlemey-
le Amerikan Koleji’ne girer ve gayrimüslim 

okullarından mezun olan ilk Müslüman Türk 
kızı olur.

O günün Türkiye’sinde gazetede başyazarlık 
yapabilen, Kurtuluş Savaşı’na katılıp onbaşı 
ve sonra başçavuş rütbesi alan, Teali-i Nisvan 
Cemiyeti’ni kuran bir kadındır o. Kendi ma-
tematik öğretmeni olan ve aynı zamanda iki 
oğlunun babası Salih Zeki’den, üzerine kuma 
getirmek isteyince boşanır. Aynı zamanda 
kocasını boşayan ilk Türk kadınıdır. Türk 
feminist hareketinin öncüsüdür. Bunu roman-
larında yarattığı okumuş, kültürlü, toplumda 

söz sahibi kadın karakterlerinde de görürüz. 
Aydın Müslüman Türk kadınıdır. Türk ka-
dınları için halen örnektir. Onun romanlarını 
okuyanlar nasıl bir kadın idealize ettiğini 
anlayacaklardır. 

Türk edebiyatında İngiliz edebiyatının tesiri 
görülmeye Halide Edip’le beraber başlamıştır.  
Kolejde okuması ona batı kültürünü de öğret-
tiği için sentezde başarılıdır. “Evvela Byron’u 
tapınır gibi severdim tabi bu gün benim için 
biraz eskimiştir. Shakespeare ve İncil beni 
etkilemiştir. Emile Zola’yı dava adamı olarak 
beğenir ve ondan iyisini göremem” demiştir. 
Zola’ya olan hayranlığı onları kader ortaklı-
ğına da itmiştir aynı zamanda. Aynı Zola gibi 
Halide Edip de yargılanmış ve ülkesini terk 
etmek zorunda kalmıştır. Rahatının bozulaca-
ğını İstanbul’dan kaçmak zorunda kalacağını 
bile bile yine de Sultan Ahmet Mitingini yap-
mış ve Atatürk’ün de adının geçtiği bir idam 
listesinde ölüm fermanı yayımlanmıştır. 

Sevgili eşi Adnan Adıvar’ın adı Atatürk’e 
suikast davasında geçince Adnan Adıvar bir 
süreliğine ülkeyi terk etmek zorunda kalır. 
Aşk nelere kadir? Kocasını çok seven Halide 
Edip de onunla birlikte ülkeden ayrılır. Ancak 
Atatürk’le aralarında herhangi bir husumet 
yoktur. Gittiği her yerde, konuştuğu her kürsü-
de -Oxford kürsüsü de buna dahil- Atatürk’ten 
Modern Türkiye’nin Babası diyerek minnetle 
bahsetmiş ve hayranlığını ifade etmiştir. 

Sinekli Bakkal romanı Aksaray’da Sinekli 

Bakkal Mahallesi’nin, Sinekli Bakkal Soka-
ğı’nda geçen geniş bir mahalle tasviri içinde 
sosyolojik bir kesit. Toplumun ekonomik, 
kültürel, siyasi her türlü olgusunu bulmanız 
mümkün. Yani tam bir töre romanı. Onun 
romanında sadece İslami doğu değerlerine 
bağlı kadın da var, sadece batı kültürüne bağlı 
kadın da var. Ancak o ikisini de yüceltmiyor. 
Ana karakterleri batı dili bilen, bir çalgı aleti 
çalabilen, doğu ile batıyı çok güzel sentezle-
miş, hayata daha geniş perspektiften bakabilen 
kadınlardır. Sinekli Bakkal’daki Rabia karak-
terinin kendine benzemesinden dolayı, acaba 
kendini mi anlattı diye yöneltilen sorulara: “O 
üstü örtülü otobiyografi olurdu. Ben ya gör-
düğüm ya da duyduğum kişilerden yarattım 
karakterlerimi” diyerek bunu reddeder.

Dil ve üslupla ilgili sıkıntıları var. Üslup kay-
gısı taşımıyor.  “Bana yazmak konuşmaktan 
daha kolay bir eylem gibi geliyor” diyor. 
Onun kalemi için Fuat Köprülü, dil bilgisi ba-
kımından bir edebiyat öğretmenini senelerce 
düzeltmek için uğraştıracak hatalar var diyor. 
Onun dili leziz fakat kılçığı bol bir balığa ben-
zetiliyor. Çalakalem yazıyor. “Yarım bıraktığı 
yazılara devam etmeden önce, önceki yazdık-
larıma bakmam kaldığım yerden devam, otu-
rur yazarım” diyor. Tevfik Fikret onun bozuk 
cümlelerini düzletir ve yayımlarmış.

Dolayısıyla Sinekli Bakkal çok büyük ama 
aynı zamanda zor okunan bir roman. Tabii ki 
zaman harcamaya değer olduğunu söylemeye 
lüzum dahi görmüyorum…

HALİDE EDİP ADIVAR – SİNEKLİ BAKKAL
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Müzik Dünyasındaki son gelişmeleri takip ettiğimiz Mü-
zik Gündem’de bu hafta Deha’yı konuk ettik, yepyeni 
maxi single albümünden bahsettik. 

Atiye Şahin: Ne güzel şarkılar bunlar. Albüm elime 
ulaştığından beri çevirip çevirip dinliyorum. “Tanrım” 
şarkısını tekrar yorumlamışsınız. Bu versiyon da çok 
güzel olmuş. Diğer taraftan Hançer, Papatya yıkılıyor. 
Biraz bahseder misin bize kendinizden, albümden?

Deha Bilimlier: Sahnelerdeyim. İstanbul, İzmir, Ankara, 
Çeşme, Antalya bölgelerinde çalışıyoruz. Çanakkale’ye 
çok gelmek istiyorum ama imkan olmuyor. Çok sevdi-
ğimiz dostlarımız var orada. Albümümüz dört şarkıdan 
oluşan bir maxi single. “Adı Aşk” albümün ismi. Çıkış 
parçamız “Hançer” söz müzik İlyas Yalçıntaş, arenjisi 
Ebru Taş’a ait bir şarkı. Tanrım’dan sonra bizim işimiz 
zorlaştı. Tanrım’ın çıtası baya yükseldi. O yüzden sevgili 
İlyas Yalçıntaş arkadaşım, o havada, o tarzda yapmak 
istedi. Çok güzel gidiyor henüz yeni olmasına rağmen, 
çok güzel tepkiler var.

Şarkılar harika. Umarız yakın zamanda Çanakka-
le’de de canlı canlı dinleyebiliriz sizi. Hançer’i çok 
sevdik. Sevgili İlyas burada da konuğumuz oldu. O 
da gerçekten harika işlere imza atıyor. 

Aslında riskli bir durum bizim için çünkü herkes hare-
ketli bir parça yaparken ben tekrar slow parçayla çıktım, 
ama şarkının gücüne güveniyorum.

Bu kadar hareketli çalışmalar varken, insan durup 
dinlenmek için slow parçalar da tercih ediyor. 

Mevsimler de karıştı biraz. O yüzden melankolik bir 
hava hakim olabiliyor zaman zaman,  öyle olunca da bu 
şarkılar dinleniyor.

Ben her zaman böyle güçlü şarkıların aradan sıyrılıp 
dinleyicisine ulaşacağına inanıyorum. Peki diğer 
şarkılara da klip gelecek mi? 

Evet, Papatya diye bir şarkımız var. Sözleri Zeki Mü-
ren’e ait. Zeki Müren o zamanların  önemli bestecilerin-

dendi. Onun da aranjesini Mustafa Ceceli yaptı. İşinde 
iyi bir aranjör çok hızlı teslim ediyor şarkıları. Aslında 
biraz da Yunan havasında orta ritimde bir şarkı, ben 
hissettiğim şarkıları söylemeyi seviyorum. Bana yakışan 
şarkıları söylemeyi seviyorum. Bu şarkı patlar diye değil 
de hissetmem önemli benim için. Papatya da bunlardan 
bir tanesi oldu. Buna da bayram sonrası bir klip gelecek.

Yazlık bir kliple harika olabilir. Peki sonrasında da 
planlarınız projeleriniz hazır oluyor genelde. İlerdeki 
projeleriniz nedir?

Cover albüm hazırlığı içindeyim aslında. Bazı özel gece-
ler yapıyorum ben. Sadece Ahmet Kaya geceleri, sadece 
Kayahan geceleri... Şarkıları yavaş yavaş toplamaya 
başladım. Şöyle düşünüyoruz; iki tane yeni şarkı koyup 
yeni şarkıyla beraber on parçalık bir albüm hazırlamaya 
başladım. Aslında albümler de zorlaştı, tek şarkılar daha 
çok tutuluyor.

Ben proje albümlere güveniyorum, proje albümler 
farklı oluyor hakikaten.

Evet, on yeni şarkı koyunca cazip olmuyor on yeni şar-
kıyı dinlemek. Ama eskilerden parçalar ve yeni olunca 
cazip oluyor. İnsanlar dinlerken ben bu şarkıyı hatırlı-
yorum diyor mesela biz Tanrım’da o başarıyı elde ettik. 
Tanrım şarkısı da eski bir şarkıydı ama biz onu bam-
başka bir parça haline getirdik, aranjesi de sağlam oldu 
onun. Daha sert, daha çok rock tarzı oldu.
Çocukluğumuzun şarkıları bunlar aslında, şimdiki 

çocuklarla da tanıştırmak lazım bunları. Yeni şarkılar da 
çok iyi tabi ama eski şarkıların tadı bir başka.
Geçen sene çıkan şarkıyı da iki sene önce çıkan şarkı-
yı da pek fazla dinlemiyorsun ama bundan yıllar önce 
çıkan mesela, ah bu hayat çekilmez şarkısını hala bugün 
açıp dinleyebiliyoruz. O zamanlar nasıl bu kadar kalıcı 
olmuş, hala inanamıyoruz aslına bakarsanız.

Biz şimdilerde çok çabuk tüketiyoruz. Dijital dünya, 
teknoloji… Kalıcı olmuyor nedense. Umarız ki böyle 
kalıcı işlere imza atabilirsiniz. 

Ben kesinlikle işlerimde bunu yapmak istiyorum. Mese-
la Hançer, iki sene sonra da seneler sonra da Deha’nın 
Hançer’i vardı diyebilmenizi istiyorum. Benim birazcık 
dik kafalılığım var. Bir ara Türkiye’de akustik şarkılar 
tutuyordu, bu ara da akustik şarkılar tutuyor. İşte ben 
buna inanmıyorum, kendi tarzım neyse onu yapıyorum. 
Kendi sahamda ilerliyorum. Dediğim gibi yıllar sonra da 
dinleyince ne güzel şarkıydı diyebilmeniz lazım, biraz 
da onun peşindeyim. Kendi hissettiğini yapabilmek, 
kendi düşündüğünü yapabilmek, belli kalıpların içerisin-
de olmamak çok önemli. Misal bir besteci iki şarkısını 
patlattığı zaman herkes o besteciye gidip ben de senden 
beste alacağım diyor. Bu sefer bütün şarkılar aynı hava-
da olmaya başlıyor. Bu yüzden kendi tarzını oluşturmak 
önemli. Yapabiliyorsak ne mutlu gerçekten. 

İş ortada görüyoruz çok da güzel olmuş.

Çok kolay işler de değil bunlar, eskisi gibi değil. Artık 
önüne gelen de albüm yapamıyor yapanlar da çok sesini 
duyuramıyor. Yani bu işler başka bir noktaya ulaştı. 
Kolaylaşması gerekirken, daha zorlaştı, rekabet çok 
büyüdü. 

Çok keyifli bir sohbetti. Şarkılar enfes, umarız bir 
gün biz de canlı canlı dinleme şansına sahip oluruz. 
Çanakkale’ye gelmeni heyecanla bekleyeceğiz.

Ben de çok keyif aldım, umarım yakın zamanda bir 
arada olma şansımız olur. 
    

Müzik Gündem’in Konuğu Deha Bilimlier

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 
900 bin taşeron işçinin kadroya 
geçmesi sonucu Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 
bazı taşeron işçiler kadroya geçişle-
rini pilav dağıtarak kutladı. 2 Mayıs 
Çarşamba günü  ÇOMÜ Öğrenci 
Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) 
binası önünde ÖSEM çalışanları 
tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 
birçok öğrenci ve çalışan katıldı. 

ÇOMÜ’lü Taşeron İşçiler Kadroya Geçişlerini Kutladı
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