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Harvard’a Seçilen, 
Alanındaki İlk Türk 

Bilim İnsanı ÇOMÜ’den
Arkeoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağ-
türk, Harvard Üniversitesi’nin 

en prestijli enstitülerinden 
biri olan Radcliffe Gelişmiş 
Bilimler Enstitüsü’ne seçi-

len, alanındaki ilk Türk bilim 
insanı oldu. 

ARKEOLOJİ DÜNYASI 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 40. Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
İlki 1978 yılında yapılan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu bu 
yıl 40. kez düzenlenirken, ÇOMÜ’de sempozyuma 3. kez ev sahipliği yaptı. 400 araştır-
macının katıldığı ve 5 gün süren sempozyumda 447 bildiri sunulurken bunlardan 49’u 
yabancı ülkelerden gelen bilim insanları tarafından yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Eğitim Öğretime Başlıyor

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversite-
si’nde, şim-
dilerde yeni 
bir heyecan 
yaşanıyor. 

27 Ağustos 2015 yılında Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınla-
narak kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, 
60 öğrencisi ile eğitim öğretime başlıyor. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin birçok 
sıkıntıyı geride bırakarak akademik kali-
te anlamında adından en çok söz ettiren 
üniversite haline geldiğini belirtti.

ÇOMÜ’de İki Yeni Deprem 
Kayıt İstasyonu Açıldı

Ezine MYO’da 11 İlçe-
nin Turizm Tanıtımı 

Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Astrofizik 
Araştırma Merkezi ve Ulupınar 
Gözlemevi’nin kuruluşunun 16. 
yıl dönümü münasebetiyle Ulu-
pınar Gözlemevi’nde bir tören 
düzenlendi.

Ulupınar Gözlemevi 
16 Yaşında

Hukuk Çalıştayı, 
ÇOMÜ Ev Sahipliğin-

de Gerçekleşti

Konusunda uzman akademis-
yenlerin ve ilgili katılımcıların 
katkıları ile ulusal ve ulusla-
rarası hukuk açısından, 1915 
Olayları ve Hukuk: Güncel 
Durum ve Geleceğe Bakış baş-
lığı altında Ermeni taleplerinin 
çok yönlü değerlendirildiği 
çalıştaya 22 akademisyen hu-
kukçu katıldı. 

Troya Yılı Öğrenci 
Şenlikleri Büyük 

İlgi Gördü

33. Uluslararası 
Maliye Sempozyumu 

Gerçekleşti

Türkiye ve dünyanın önemli 
ekonomistlerini ve mali uzman-
larını bir araya getiren zirve ni-
teliğindeki Maliye Sempozyumu 
üniversitemiz ev sahipliğinde 
Antalya’da gerçekleştirildi.

ÇOMÜ 26. Spor 
Şenliklerinin Ödül Töreni 

Gerçekleştirildi

İlahiyat Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 

Yapıldı 6
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Dünyada tek ve sıra dışı Dep-
rem Kayıt İstasyonu Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ve 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü ortaklığı ile 
Yenice MYO’da açıldı. 

Yenice MYO’da ÇOMÜ Senato Toplan-
tısı ardından gerçekleşen açılış törenine; 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Bele-
diye Başkanı Veysel Acer, Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü 
Dr. Doğan Kalafat, Rektör Yardımcıları, 
ÇOMÜ’lü akademik ve idari personel 
katıldı.  

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Tol-
ga Bekler, en başından beri amaçlarının 
dört tane deprem kayıt istasyonunu ÇO-
MÜ’de açmak olduğunu dile getirerek;  
“İlkini Üniversitemiz Ulupınar Gözlem 
Evine açtığımız istasyonlara, Çan, Yenice 
ve Ezine MYO’da açtığımız istasyonları 
da ekledik.  Bölgemiz depremsellik konu-
sunda çok ciddi tehlikeli bir bölge. Ayrıca 
son yıllarda artan deprem potansiyellerini 
daha yakın takip edebilmek ve dolaysıy-
la depremlerle ilgili bilimsel alt yapıyı 
çalışabilmek önemli. Bu konuyla ilgili 
yapılabilecek tüm bilimsel açıklamaları 
daha güvenilir hale getirebilmek adına is-
tasyonları kurmak en büyük hedefimizdi. 
Yenice Deprem Kayıt İstasyonunu ulusal 
ve uluslararası istasyonlardan ayıran ve 
dünyada tek olmasını sağlayan en bü-
yük fark Yenice MYO’da görevli grafik 
sanatçıları tarafından depremi tema alan 
görsellerin istasyon binasına resmedilmiş 
olması. 18 Mart 1853 7.3 büyüklüğün-
deki Yenice Gönen depremin yaşandığı 
yerde, bu istasyonun işlerliği ve hazırla-
yacağı verileri son derece önemli” dedi. 

Deprem Tehlikesini Kaldırmak Müm-
kün Değil

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-

tırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme 
Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise 
Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu civarın-
daki deprem tehlikesi riskini kaldırmanın 
mümkün olmadığının altını çizerek, an-
cak deprem öncesi tedbirler ve depreme 
hazır bir toplum haline gelebilmenin çok 
önemli olduğunu vurguladı ve şunları 
söyledi: “Deprem araştırmaları çok yönlü 
ve multi disipliner araştırmalar. Dola-
yısıyla bir kurumun tek başına altından 
kalkabilmesi oldukça zor bu yüzden bu 
tür işbirliklerine çok önem veriyoruz. Bu 
modeli uzun yıllardan beri biz de teşvik 
ediyoruz. Bu konuda Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi ile ilgili olan çalışmalar 
kapsamında bunun daha da geliştirilmesi 
tabii ki arzumuz. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum.”

Deprem kayıt istasyonunun açılışının 
ardından protokol tarafından istasyon 
hakkında bilgiler alındı ve Rektör Acer, 
katkılarından dolayı Yenice Belediye Baş-
kanı Veysel Acer ile Dr. Doğan Kalafata 
hediye takdiminde bulundu. Yenice’de 
gerçekleşen açılış töreninin ardından 
ÇOMÜ Senato Üyeleri Ezine MYO’daki 
Deprem Kayıt İstasyonu ve satranç plat-
formunun açılışına geçti. Törene Ezine 
Kaymakam Ali İkram Tuna, Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, Ezine Belediye Başkanı 
Haluk Babaoğlu katıldı. Törende Doç. Dr. 
Tolga Bekler, Dr. Doğan Kalafat istas-

yonla ilgili bilgiler verirken Ezine Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cüneyt 
Erenoğlu, Ezine Deprem Kayıt İstasyonu-
nun Ezine Belediyesinin katkılarıyla hiz-
mete geçtiğini söyledi ve “Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu 
ise ÇOMÜ’nün ve Ezine MYO’nun ta-
leplerine kayıtsız kalmadıklarını bildire-
rek, “Bundan sonraki projelerde de katkı 
anlamında elimizden ne geliyorsa yapma-
ya hazırız” dedi. 

Bilimsel Anlamda Etrafında Bulunan 
Kurum ve Kuruluşlara Destek Veren 
Bir Üniversite Olmak Hedefimiz 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, göreve baş-
ladıkları günden itibaren meslek yükse-
kokullarının gelişmesi ve ilerlemesi için 
önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
“Birçok meslek yüksekokulumuz olma-
sı gerekli noktaya hızla ilerliyor. Ezine 
Meslek Yüksekokulu bu örneklerden 
bir tanesidir. Öğrencilerimizin rahat bir 
eğitim görmeleri ve bu yerleşkenin daha 
iyi olması için yoğun bir çaba harcıyoruz. 
Her geldiğimde görüyorum ki yerleş-
kemiz ileriye doğru giderek nezih bir 
görünüme kavuşmuş oluyor. Söz konusu 
bu ilerlemenin tek başına üniversitemizin 
başarı diyemeyiz. Bizler güçlü bir irade 
gösterdikten sonra, tüm kurumlar elle-

rinden geleni yapıyorlar. Açılışı yapılan 
deprem kayıt istasyonları Çanakkale’ye 
bilimsel katkı sunarak hizmet vermeye 
devam etmek anlamında çok önemli. Ge-
lişmek ve ilerlemek adına büyük bir çaba 
harcıyoruz. Bilimsel anlamda etrafında 
bulunan tüm kurum ve kuruluşlara destek 
veren bir üniversite olmak istiyoruz. Son 
iki yıl içerisinde açılışına katıldığım 4. 
deprem istasyonu oluyor. Deprem Türki-
ye’nin bir gerçeğidir. Bu gerçekten hare-
ketle açılışı yapılan bu istasyonların bi-
limsel araştırmalara katkısı büyük olacak. 
Türkiye her alanda bilimsel araştırmalar 
yapan ve başarısını yukarılara taşıyan bir 
ülke konumundadır. Gelecek bizler saye-
sinde bilimle, özveriyle olacaktır. Hayırlı 
olmasını diliyor, istasyonların açılmasın-
da emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Bu işbirliklerinin birlikte çalışma moti-
vasyonu anlamında önemli olduğunun 
altını çizen Ezine Kaymakam’ı Ali İkram 
Tuna ise Ezine’nin sosyal ve kültürel 
yönden gelişiminde Ezine MYO’nun 
önemli bir ivme olduğunu belirtti. 

Deprem kayıt istasyonu ve satranç plat-
formunun açılışının ardından katkı sunan-
lara hediyeleri takdim edilirken, geçtiği-
miz hafta Şehit Onbaşı Fatih Duru anısına 
Ezine Meslek Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen Futbol ve Satranç Turnuva-
sında birinci olan takımlara ve kişilere de 
ödülleri verildi. 

Haber: Eylem Tuna Çoban-Ahmet 
Türker

ÇOMÜ’de İki Yeni Deprem Kayıt İstasyonu Açıldı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’nde, şimdilerde yeni bir heyecan 
yaşanıyor. 27 Ağustos 2015 yılında 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi 
Gazetede yayınlanarak kurulan Diş 
Hekimliği Fakültesi, 60 öğrencisi ile 
eğitim öğretime başlıyor.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, birçok sı-
kıntıyı geride bırakarak akademik kalite 
anlamında adından en çok söz ettiren 
üniversite haline gelen Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi’nin bir marka hali-
ne geldiğini vurgulayarak, konuyla ilgili 
şunları söyledi:

Akademik Kalitesiyle Adından Söz 
Ettiren Üniversite Haline Geldik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
son yıllarda gösterdiği akademik kalite 
anlamındaki ilerlemesi ile Türkiye’de 
adından en çok söz ettiren üniversiteler-
den biri haline geldi. Bir marka haline 
gelmek, üniversitemizin bir bütün olarak 
ciddi başarısıdır. Tabii son üç yılda bu 
kadar ilerlemesinin önemli unsurları var. 
Üniversitemiz son yıllarda çok daha fazla 
bilimsel faaliyet yapan bir üniversite ha-
line geldi. Sürekli ulusal ve uluslararası 
sempozyumlara ev sahipliği yapıyoruz. 
Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ilan ettiği Troya Yılı kapsamında oldukça 
önemli programların ev sahibiyiz.  Dün-
yanın en önemli kongrelerinden birisi 
olan 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve 
Arkeometri Sempozyumu üniversitemiz-
de gerçekleşiyor ve bu gibi birçok sem-
pozyum, birçok faaliyet yüksek öğretim 
anlamında üniversitemizin ilerlemesi 
açısından çok önemli.

Üniversitemize Yeni Fakülteler Kazan-
dırdık

Üniversitemizde birimlerin neler yaptığı-
nın da çok önemli olduğunu belirten Rek-
tör Acer, “Son zamanlarda üniversitemize 
yeni fakülteler kazandırıyoruz. Fakülte, 
kendi başına çok değerli bir birim. Üni-
versitemiz bünyesindeki Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu’nu fakülteleştirdik 
ve Spor Bilimleri Fakültesi oldu. Öte 
taraftan Biga yerleşkemizde Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu’nu Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi’ne dönüştürdük. Diş 

Hekimliği Fakültemiz de 27 Ağustos 
2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 
kuruldu” dedi.

Diş Hekimliği Fakültemiz Öğrenci Alı-
mına Başlıyor

“Diş Hekimliği Fakültemizin öğrenci alı-
mı için çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu-

nun için önce fakülteye yeterince öğretim 
üyesi kazandırmakla işe başladık” diyen 
Prof. Dr. Yücel Acer, yapılan çalışmalar-
la ilgili şunları söyledi: “Diş Hekimliği 
Fakültesine dahil olmuş şuan 6 öğretim 
üyemiz bulunuyor.  Üniversitemizin ve 
Çanakkale’nin cazibesi ile buraya gelmek 
isteyen hoca sayısı artırıyor. Önümüze 
gelen talepler içerisinden bu sayıya dahil 
olacak hocalarımız var. Öte yandan Diş 
Hekimliği Fakültesinin alt yapısı için de 
çalışmalar hızla devam ediyor. Geçen 
aylarda Kepezdeki binasından yeni bi-
nasına taşınan Üniversite Hastanemizin 

önceki binasını Diş Hekimliği Fakültesi 
olarak tasarlıyoruz.  Binanın Diş Hekim-
liği Fakültesine dönüşmesi için önemli 
bir alt yapı çalışması gerekiyordu. Bunun 
ödeneğini de temin ettik. Şu an ihale aşa-
masında ve bu yaz, oranın tadilat işleri 
de yapılacak. Dolayısıyla önümüzdeki 
Eylül-Ekim aylarına yetişecek. Öğren-
cilerimiz orada yenilenmiş, kendilerine 

ait binada eğitim öğretime başlayacaklar. 
Ayrıca eğitim öğretim için gerekli olacak 
olan laboratuvar ortamlarını da hazırla-
mak gerekiyor. Diş Hekimliği Fakülte-
sinin alt yapı ihtiyaçlarını da çözüyoruz. 
Bir taraftan alt yapı çalışmaları diğer 
taraftan hocaların buraya kazandırılması 
çok yoğun bir çalışma gerektiriyor. Bun-
ların hepsi bir bütün olarak ilerlemeye 
devam ediyor.”

Hükümetimize, YÖK Başkanına, Baş-
kanvekiline, YÖK Yürütme Kurulu 
Üyelerine Teşekkür Ediyorum

Rektör Acer, Diş Hekimliği Fakültesinin 
alt yapı çalışması için ödeneği temin 
ettiklerini bildirerek “Bu anlamda baş-
ta hükümetimize, üniversitemiz adına 
çok teşekkür ediyoruz. YÖK Başkanı, 
Başkanvekili ve YÖK Yürütme Kurulu 
Üyeleri nezdinde yürüttüğümüz çalışma-
larla ilk kez Diş Hekimliği Fakültesinin 
öğrenci alımına onay aldık.  YÖK Baş-
kanımıza da üniversitemiz adına şükran-
larımızı sunuyoruz. Zira üniversitemizin 
akademik kalitesini ve ilerleyişini takdir 
edip bu sene Diş Hekimliği Fakültemizin 
öğrenci alımına onay verdi” dedi.

Çanakkale ve Çanakkale’nin Çevresi 
de Ciddi Anlamada Faydalanacak

Üniversitemizin kalitesine değer katacak 
olan Diş Hekimliği Fakültesinin Çanak-
kale’ye ve Çanakkale’nin çevresine de 
verdiği hizmetlerle büyük katkı sunaca-
ğını vurgulayan Rektör Acer, sözlerini 
şöyle sonlandırdı:  “Üniversitemize, 
Çanakkale’ye bilim dünyasına hayırlı 
olmasını diliyorum. Emeği geçen kurum 
ve kişilere üniversitemiz adına yeniden 
teşekkür ediyorum.”

Diş Hekimliği Fakültesi 
Eğitim Öğretime Başlıyor
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 
paydaşlarıyla olan ilişkileri 
farklı alanlarda hızla de-
vam ediyor. 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Erdem ve Prof. Dr. Süha Özden ile Proje 
Koordinasyon Merkezi’nin organize et-
tiği toplantılarda, Üniversitemiz ile Kale 
Grubu arasında bir süredir yürütülen 
Üniversite - Sanayi iş birliği çalışmaları 
sonucunda, ÇOMÜ ve Kaleseramik Ça-
nakkale Kalebodur Ser. San. A.Ş. arasın-
da Üniversite-Sanayi iş birliği çerçeve 
protokolü imzalandı.

İmza töreni, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Kaleseramik Çanakkale Ka-
lebodur Ser. San. A.Ş. Operasyonlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süley-
man Soysal’ın bir araya geldiği görüşme-
de gerçekleştirildi. Törende, Proje Ko-

ordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. 
Dr. Ali Şahin Örnek ve Kaleseramik Arge 
Merkezi Direktörü Dr. Kağan Kayacı da 
hazır bulundular.

İmzalanan çerçeve protokol ile Üniver-
sitemiz ve Kaleseramik Çanakkale Kale-
bodur Ser. San. A.Ş. arasında ortak proje, 
AR-GE çalışmaları, staj hareketleri, ortak 
lisansüstü programlarının açılması ve 
kongre, sempozyum vb. konularda iş bir-
liği çalışmaları yürütülmesinin temelleri 
atılmış oldu.

Üniversitemizde, imzalanan bu protokol 
ile çerçevesi belirlenmiş konularda iş 
birliği faaliyetlerinin arttırılması amaç-
lanıyor. Proje Koor-
dinasyon Merkezi, 
Kaleseramik’le ortak 
çalışma alanlarında et-
kin rol oynayacak olup 
iş birliği fikirlerinizi 
beklemektedir.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın  
(GMKA) desteğiyle gerçekleşen genç 
girişimcilerin önünü açan Girişimcilik 
Yarışması Startup Weekend bölgemizde 
ilk kez gerçekleştirildi. 

Burhaniye BUBYO Uygulama Oteli’nde 
düzenlenen yarışmaya Üniversitemizin 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümünden, Okut-
man Cumali Yaşar’ın yönlendirmesi ile 8 
öğrenci, 2 projeyle katılım sağladı. 

GMKA Uzmanı Petek Coşkun rehberliğin-
de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesinden yaklaşık olarak 80 
öğrencinin katılımı gerçekleşen etkinlik, 
Stage-co kurucu ortakları Patrick Boste-
els ve Neşen Yücel tarafından Türkçe ve 
İngilizce olarak öğrencilere 48 saat süren 
eğitim verilmesi ile başlandı. Eğitim süre-
cinde öğrencilerin gruplara bölünmesi ile 
öncelikle Half-Baked yapıldı. Daha sonra 
öğrencilerin bireysel veya ekip olarak baş-
vurdukları fikirlerin tanıtımı yapılarak fina-
le kalacak projeler belirlendi. Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğrencileri 
tarafından sunulan iki fikir de finale kal-
mayı başararak seçilen 17 takım arasına 

girmeye hak kazandı. Eğitimin ikinci günü 
mentörlerin denetimiyle ekiplerin fikirleri 
değerlendirilip eksik bulunan fikirler öne-
riler verilerek düzenlendi. Üniversitemiz 
öğrencilerinin oluşturduğu Troyan’s ekibi 
WorkMaps, Kıyı Şehri ekibi Benim Sanal 
Dünyam projesiyle finalde yer aldılar. 

Üniversitemize finalde ikincilik getiren 
Troyan’s ekibi öğrencileri Büşra Akoğlu, 
Ceren Kerpiç, Aybüke Erendor ve ekibe 
sonradan dahil olan Dış Ticaret Bölümü 
öğrencisi Mert Ağbulak, bu süreçte gerek 
Stage-co ekibi gerekse mentörler tarafın-
dan yapılan denetlemelerde oldukça ilgi 
gördüler. 

Ekiplerin sunumları, 3 dakika proje tanı-
tımları ve 2 dakika soru-cevap şeklinde 
gerçekleşti. 17 ekibin bulunduğu yarış-
mada 15. sırada çıkarak proje tanıtımını 
başarılı bir şekilde gerçekleştiren Troyan’s 
ekibi, diğer projelere göre daha çok öne 
çıkarak başarılı bir performans sergiledi. 
Böylece ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bö-
lümü 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan Tro-
yan’s ekibi, WorkMaps projesiyle başarılı 
bir sonuca imza atarak ikincilik elde ettiler. 

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğrencileri Startup Weekend  İkincisi

Kale Grubu İle Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesine ziyarette bulunan; 
Çanakkale İsmail Kaymak İlköğretim Okulu, Biga Gümüşçay Ortaokulu ve 
Edirne Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali 
ile Lisans öğrencilerinden Şükriye Uzunay ve Melike Yıldız, Yüksek Lisans 
öğrencilerinden Akın Kuyulu ve Seda Yücel tarafından, “Çocuklar Geleceği-
mizdir (Children are Our Future)” ve “Arı Olmadan Bal Olmaz (No Bee, No 
Honey)” başlıklı böcek eğitimleri verildi. Bu eğitimlerde görsel sunum, canlı 
böcek ve böcek koleksiyonu kullanımıyla, böcek-insan ilişkisi, böceklerin eko-
sistemdeki yeri, böceklerin faydaları ve ekonomik değerleri, faydalı böceklerin 
korunması, çocuklara böceklerin sevdirilmesi ile böcekler ve başka küçük can-
lılar arasındaki farklılıklar aktarıldı. Ayrıca ziyarette bulunan okulların öğrenci-
lerine, Ziraat Fakültesi’nin “Tarımsal Değerler Sergisi”ni gezdirilerek, geçmişte 
kullanılan tarımsal alet ve ekipmanlar hakkında bilgiler verildi.

Ziraat Fakültesi’nde “Böcek 
Eğitimleri” Verildi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Temel 
Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Arzu 
Bayındır’ın hazırladığı ve yü-
rütücülüğünü yaptığı “Sihirli 
Dünyalara Açılan Kapılar ve 
Bilime Yolculuk” Yaz Bilim 
Kampı - 2018 TÜBİTAK Projesi 
kabul edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’nin girişimi ile Çanakkale 
Valiliği ve İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Çanakkale Belediyesi, 
Çanakkale Özel Koleji, Manisa Soma Kaymakamlığı ve 
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri (Soma madenin-
de çalışan ve maden kazasında hayatını kaybedenlerin 
çocukları) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Darüş-
şafaka Eğitim Kurumu, Genelkurmay Personel Dairesi 
Başkanlığı işbirliğine dayalı olarak planlanan TÜBİTAK 
4004 kodlu Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Prog-
ramı kapsamındaki projede; ortaokul 6. sınıfa devam 
eden, Haziran 2018 tarihi itibariyle 7. sınıfa geçmiş, 
akademik başarıları yüksek 12 yaş çocukları, çalışma 
grubu olarak hedefleniyor. 2007 yılından bu yana 10.su 
gerçekleşecek olan kamp programının amacı; katılımcı 
öğrencilerin popüler bilimle tanışmalarını sağlamak, bi-
limin her yerde ve eğlenceli bir alan olduğu konusunda 
farkındalık yaratmak, bilimin insan yaşamı üzerindeki 
etkilerini ve yaşamımızı nasıl yönlendirdiğini deneyim-
lemelerine yardımcı olmaktır.

Çanakkale Özel Kolej Yerleşkesi, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Terzioğlu ve Dardanos Yerleşkelerinin 
yanı sıra derslikler, atölyeler, laboratuvarlar, müzeler, 
Astrofizik Araştırma Merkezi Ulupınar Gözlemevi, 
orman alanları, arkeolojik kazı alanları projenin kamp 
etkinlikleri için birer eğitim ortamı olacaktır. Gözlem ve 
sorgulama yaparak, yaşayarak öğrenmeye dayalı yakla-
şımın ön planda tutulacağı projenin ekibi; alanlarında 
uzman, benzer projelerde deneyimi olan, farklı üniver-
sitelere mensup öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

(Çanakkale Onsekiz Mart üniver-
sitesi, Balıkesir Üniversitesi,  İnö-
nü Üniversitesi, TÜBİTAK MAM, 
Kıbrıs İlim Üniversitesi,  Milli 
Eğitim Bakanlığı)  Proje, 02 - 21 
Temmuz 2018 tarihleri arasında, 
konaklamalı, 6’şar günlük prog-
ramlarla üç dönem olarak Çanak-
kale’de gerçekleştirilecek ve kampa 
120 öğrenci katılacak.

Proje Ekibi; Öğr. Gör. Arzu 
Bayındır (ÇOMÜ-Proje Yürütü-
cüsü), Doç. Dr. Betül Timur (ÇO-

MÜ-Uzman), Doç. Dr. Muzaffer Özdemir (ÇOMÜ-Uz-
man), Dr. Öğr. Üyesi M. Aydın Başar (ÇOMÜ-Uzman), 
Prof. Dr. Abdullah Soykan (Balıkesir Ün.-Eğitmen), 
Prof. Dr. Ali İşmen (ÇOMÜ-Eğitmen), Prof. Dr. Osman 
Demircan (ÇOMÜ Em. Öğr. Üyesi-Eğitmen), Doç. 
Dr. Hanife Genç (ÇOMÜ-Eğitmen), Doç. Dr. Sevnur 
Mandacı (TÜBİTAK MAM-Eğitmen), Doç. Dr. Tuncay 
Özdemir (İnönü Ün.-Eğitmen), Dr. Öğr. Üyesi Elmazi-
ye Temiz (ÇOMÜ-Eğitmen), Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin 
Parlakyıldız (KKTC İlim Ün.-Eğitmen), Dr. Öğr. Üyesi 
H. Yılmaz Küçüköncü (ÇOMÜ-Eğitmen), Dr. Öğr. 
Üyesi Umut Eroğlu (ÇOMÜ-Eğitmen), Dr. Öğr. Üyesi 
Veysel Tolun (ÇOMÜ- Eğitmen), Öğr. Gör. Pınar İşmen 
(ÇOMÜ- Eğitmen), Öğr. Gör. Necmi Tekin (ÇOMÜ-E-
ğitmen), Öğr. Gör. Gökhan Bayram (ÇOMÜ- Eğitmen), 
Dr. Gülşah Kurtoğlu (ANKARA Özkan Erdek Mesl. Eğ. 
Mer.-Psikolojik Danışman), Dr. Mesut Kılınç (Çocuk 
Hastalıkları Uzm.), Öğr. Ercan Pehlivan (MEB Okul 
Müd. Koordinatör-Rehber), Öğr. Müge Pehlivan (MEB 
Okul Müd. Yard. Koordinatör-Rehber), Fen Bil. Öğr. Di-
dem Kesgin (Rehber), Fen Bil. Öğr. Halil Sayıt (Rehber), 
Bilg. Tekn. Öğr. Yahya Doğan (Çanakkale Özel Kolej 
-Rehber), Yazar Rahmi Aydemir (Rehber), Elveda Can 
(TÜBİTAK Anne).

Proje Danışmanları: Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Prof. Dr. 
Çavuş Şahin, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Osman 
Demircan.

21 MAYIS 2018 
Sayı : 62

Yaz Bilim Kampı - 2018 TÜBİTAK 
Projesi Kabul Edildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İn-
şaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
oluşturduğu “Yapı Topluluğu” tarafından 
Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Kon-
ferans Salonu’nda Yüksek Mimar-İnşaat 
Mühendisi Yoshinori Moriwaki’nin katı-
lımıyla «Deprem Afetine Hazır Mıyız?» 
başlıklı bir panel düzenlendi. Panel; Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı ve İnşaat Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Orhun Köksal’ın kısa bir açılış konuşma-
sıyla başladı ve ardından Yoshinori Mo-
riwaki’nin sunumuyla devam etti. Hazama 
Ando Corporation firmasının Türkiye 
Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat 
Şirketleri Derneği’nin Genel Sekreteri 

olan Yoshinori Moriwaki; sunumunda 
Türkiye ve Japonya arasındaki deprem 
büyüklüğü farklılıkları ve iki ülke arasın-
daki deprem felaketini önleme farklılık-
larından bahsederek deprem konusunda 
yapılması gereken eğitim ve tatbikatların 
önemini vurguladı. Moriwaki, Japonya’da 
okullarda ayda 1 ya da 2 kez deprem tatbi-
katının yapıldığını söyleyerek Türkiye’de 
bu konuda gelişmeler olduğunu ancak 
yeterli olmadığını belirtti. Sunum, deprem 
etkisinin azaltılması için kullanılacak yön-
temler, Türkiye ve Japonya’nın işbirliği 
yaptığı projeler ile ilgili bilgilerle devam 
etti. Panel, Moriwaki’ye plaket takdiminin 
ardından sona erdi.

Japon Mühendis Yoshinori Moriwaki’nin 
Katılımı İle Panel Gerçekleşti

Yunusemre ne güzel anlatır hayatı; “Bir ben var 
benden içeri. Nereye bakar esim dopdolusun.. Onun 
şu’lesi var günden içeri..”

Üniversitemize dışardan baktığımızda bu dizeler gibi 
anlaşılıyor ÇOMÜ.. Tarihin köklerinde, taa milattan 
önce üniversite merkezi olan Çanakkale toprakları 
ÇOMÜ’nün sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesiy-
le birlikte yeniden can buluyor. Tarihn köklerinden 
gelen bir enerji bu hiç kuşkusuz. Genlerini tarihten 
alan bir yapı ÇOMÜ..

Geçen hafta 40. Arkeoloji buluşmasına ev sahip-
liği yapan ve bunu üçüncü kez yapan ÇOMÜ’nün 
üzerinde yaşadığı topraklar bir hazine. Yerüstünde ve 
yeraltında ve dahi gökkubbede bu ruh ve emenatler 
yatıyor. 430 kusur bildirinin dile geldiği ‘Arkeoloji 
Buluşması’nda o kadar etkileyici şeyler ortaya çıktı 
ki. Tanık olanların duyarsız kalması imkansızdı. Ve 
bende iki proğram üstüste bu zevkli ve heyecanlı 
serüvene ev sahipliği yapma onurunu yaşadım. Bu-
radan Arkeoloji Bölüm Başkanımız Nurettin Arslan 
hocamıza teşekkür ediyorum.

Evet, ÇOMÜ’den içeri bir ÇOMÜ ruhu var artık. 
Düzenlenen sempozyumlarla, alınan başarılı sonuç-
larla çok güzel enerjiler yayıyoruz Türkiye’ye ve 
dünyaya.. Düşünün, Türkiye tarihinde alanında bir 
ilk; ÇOMÜ Arkeoloji bölümünden Doç. Dr. Tuna 
Şare Agtürk Harvard’a kabul ediliyor. Bu akademis-
yenin çalıştığı bölüm için ve ÇOMÜ için büyük bir 
gurur değil mi.

YARIŞTIK VE DE EĞLENDİK

26. ÇOMÜ spor şenliklerinde 2 binden fazla spor-
cumuz 13 dalda yarıştı. Spor alanında bu zamana 
kadar ortaya çıkan en büyük rakam bu. Çokta yeterli 
diyemeyeceğimiz ve Rektörlüğümüzün büyük bir 
zevkle varetmeye çalıştığı spor altyapımız için 
gereken tesisler ilerki yıllarda daha elverişle hale 
geldiğinde bu rakam daha da yükseklere tırmana-
caktır. Buna inanıyoruz. Yıl boyunca ortaya çıkan 
yorğunluğumuzu sporla ve de şarkılarla üzerimizden 
atmak ne güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür-
ler diyorum.

Bir ÇOMÜ var ÇOMÜ’den içeri..
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Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından 
düzenlenen Hukuk Çalıştaylarının altıncısı, Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçek-
leşti.

Konusunda uzman akademisyenlerin ve ilgili katılımcı-
ların katkıları ile ulusal ve uluslararası hukuk açısından, 
1915 Olayları ve Hukuk: Güncel Durum ve Geleceğe 
Bakış başlığı altında Ermeni taleplerinin çok yönlü 
değerlendirildiği çalıştaya 22 akademisyen hukukçu 
katıldı. 

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen çalıştayın ilki-
nin de Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldığını belirten 
Rektör Acer, “Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu hukuk çalış-
tayının Ermeni olaylarının anlaşılmasına, bu anlamda 
daha ne tür çalışmalar yapılması gerektiğine büyük katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Çalıştaya katkı sunan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, altıncısı ile ka-
panışını yapacakları çalıştaylar dizisinde yine ÇOMÜ’de 
olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını vurguladı ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “AVİM Ankara’da kurulu bir 
düşünce kuruluşu. Kuruluşun önemli uğraş alanlarından 
birisi Türkiye Ermenistan ilişkileri ve özellikle Ermeni 
uzlaşmazlığı. Bunun başında da 1915 olayları geliyor. 
Bugüne kadar Ermeni sorunu denince sadece Ermeni 
radikallerinin, aşırılarının soykırım iddiaları gündeme 
geliyordu. Zaman içinde görüyoruz ki özellikle Ermeni 
dini çevrelerinin ve radikal diasporanın öncülüğü ile bir 
de Türkiye’den talepler gündeme geliyor. Bu taleplerin 
başında da tazminat konusu var. 
Dolayısıyla biz Avrasya İncelemeleri 
Merkezi olarak 1915 olayları ve son-
rasında ortaya çıkarabilecek hukuki 
sorunları ele almak üzere bir hukuk 
çalıştayları dizisi başlattık. Bu çalış-
tayların başlangıcını 8-9 Ekim 2015 
tarihinde Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in daveti ile ÇOMÜ’nün ev 
sahipliğinde yapmıştık. Biz bun-
dan çok memnun olduk çünkü bu 
sorunun hukuki yönüyle çok yönlü 
değerlendirilmesi ve bu değerlendir-
melerin üniversitelerimizde bir bi-

linç yaratması, bir ilgi uyandırması, akademisyenlerimi-
zin genç öğrencilerine aktarması ve bu yönde çalışmalar 
yapılması konusunda yönlendirmesi çok önemlidir.”

“ÇOMÜ Köklü Bir Üniversite Haline Gelmiş”

Yaklaşık 3 yıllık bir zamanda ÇOMÜ’deki gelişmenin 
kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Kılıç, ÇO-
MÜ’nün köklü bir üniversite haline geldiğinin altını çiz-
di: “ÇOMÜ köklü bir üniversite haline gelmiş. Özellikle 
yeni ÇOMÜ Hastanenin işletime girmesi çok önemli bir 
gelişme. Buradaki koşullara ve genel duruma baktığı-
mızda ve 3 yıl öncesi ile kıyasladığımızda çok daha can-
lı, çok daha oturmuş bir üniversite atmosferi gördük.”

“Çalıştaylar İle Ermeni Söyleminin Üç Ayağı Oldu-
ğunu Gördük” 

Her bir toplantının bir öncekinden daha somut sonuçlar 
veren çok daha verimli havada devam ettiğini, bu çalış-
tayda son beş çalıştayın genel değerlendirmesinin yapıl-
dığını söyleyen Kılıç, çalıştaylarda ele alınan konularla 
ilgili şunları söyledi: “Bu çalıştaylarla Ermeni iddiala-
rının üçayağı olduğunu gördük. Birincisi siyasi ayağı, 
ikincisi tarihi ayağı, üçüncüsü ise hukuki ayağı. 

Erken yol almalarından dolayı epey zemin kazandıkları 
bir alan olan siyasi ayağında gördüğümüz şey; Ermeni 
aşırılarının iddialarının, bu işe yatkın olan özellikle 
Hristiyan batı dünyasında olumlu yaklaşım oluşturmuş 
olmaları. Bunu değiştirmek çok kolay değil. Bu siyasi 
söylem batı dünyasında Türkiye’nin çoğu kez karşısına 
çıkıyor. Ama bunun yanında olayın iki ayrı ayağı var ki 
son derece önemli. Tarihi ve hukuki ayak.

“Arşivler, Türkiye’nin Görüşlerini Tarihi Gerçek 
Olarak Ortaya Koyabilecek Nitelikte”

Tarih anlamında çalışmalara çok geç başlamamıza rağ-
men bu konuyu dengeleyebildiğimizi gördük. Çünkü 
sonuç olarak tarih anılardan oluşmuyor. Arşivlerle, 
belgelerle ki bu belgeler ortaya çıkabilen belgeler, Türki-
ye’nin görüşlerini tarihi bir gerçek olarak ortaya koyabi-
lecek nitelikte. Buna karşılık biz arşivlerimizi açıp hodri 
meydan diyoruz. Ermeni arşivleri halen kapalı. Kapalı 
olmasının nedeni de tezlerinin çürüyeceğini bildiklerin-
den. Tarih konusunda da Türkiye olarak durumu denge-
leyebildiğimizi söylemek mümkün. 

“Söylemlerinde En Zayıf Oldukları Alan Hukuk” 

Ermeni tarafının en zayıf olduğu nokta hukuk ayağı. 
Dünyanın en prestijli mahkemelerinde Ermeni iddiaları-
na karşılık alınan kararlar göstermiştir ki en objektif, en 
tutarlı en kabul gören alanı hukuktur. Bunun için Ermeni 
iddiaları artık yön değiştirmeye başlamıştır. Soykırım 
konusunda bir yere kadar gelip daha ileriye gideme-
yeceklerini gördükleri için konuyu şimdi de tazminat 
davalarına saptırmaya başlamışlardır. Buna karşılık bir 
hukuki tutum belirleyebilmek, Türk kamuoyunu, Türk 
akademisyenlerini bu konuda hazırlıklı olmaya davet 
edebilmek için bu çalıştayların önemi büyüktür.”

Bu çalıştaylar ile amaçlarının belli bir anın fotoğrafını 
çekmek olduğunu belirten Kılıç, “Biz bir şeyi başlattık 
ve bitirdik gibi bir durum yok. Bu devam eden bir sü-
reç. Çünkü ne talepler bitiyor ne de gelişmeler. Bundan 
sonrada ümidim bu dizinin bir davam olarak vardığımız 
noktalarda, güncel konularda neyin üzerine daha fazla 

odaklanmamız gerekir, onu ortaya çıkarıp 
daha somut konulara eğilebilmek” dedi 
ve iki gün süren çalıştaya Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yaptığı ev 
sahipliği ile çok büyük bir hizmet verdi-
ğini ekledi. 

Çalıştay, katılımcılara 
teşekkür belgesi ve 
hediye takdimi ile 
sona erdi. 

AVİM’in Düzenlediği Hukuk Çalıştayı, 
ÇOMÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleşti
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13 yıl önce annesinin verdiği sağ böbrek ile diyalize 
girmekten kurtularak hayata tutunan 38 yaşındaki 
evli ve bir çocuk annesi Bedriye Ateş’e, nakledilen 
böbrek işlevini yitirince ikinci kez böbrek nakli işle-
mi gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Organ Nakli Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşen ope-
rasyonda,  Bandırma Devlet Hastanesinde kadavradan 
alınan sol böbrek 3 saatlik başarılı bir operasyonla 
nakledildi.  Bedriye Ateş bağışı yapan aileye teşekkür 
ederek, minnettar olduğunu ifade etti.

ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu 
Hekimi Doç. Dr Cabir Alan konuyla ilgili olarak, “Ge-
netik böbrek rahatsızlığı olan polikistik böbrek hastalığı 
ve hipertansiyona bağlı olarak 2004 yılında böbrek 
yetmezliği teşhisi konulan ve uzun süre diyalize giren 
Bedriye Ateş isimli hastamıza 2005 yılında annesinin 
sağ böbreğini bağışlaması ile böbrek nakli yapılmış. 
2017 yılının başına kadar diyaliz makinesine bağımlı 
kalmadan sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Bedriye 
Hanımın nakledilen böbreği 1 yıl önce görevini tamam-
lamış ve fonksiyonlarını yitirmiştir. Yeniden diyaliz 
makinesine bağımlı hale gelen hastamız Çanakkale’de 
ikamet ettiğinden nakil olmak için 6-7 ay önce merke-
zimize müracaat ederek kayıt yaptırmıştır. 28.04.2018 
tarihinde beyin kanaması sonucu Bandırma Devlet Has-
tanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılan 71 yaşındaki 
hastanın 02.05.2018 tarihinde beyin ölümü geçekleşmiş-
tir. Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine nakil 
sırası merkezimizde olduğundan Sağlık Bakanlığı Ulusal 
Organ Koordinasyon Merkezi tarafından merkezimiz du-
rumdan haberdar edildi.  Kısa süre içinde nakil ekibimiz 
Bandırma’ya yola çıkarak sol böbreğin uygun bir şekilde 

alınarak Çanakkale’ye ulaştırılmasını sağladı. Doku tipi 
tayininden sonra Bakanlığın isim listesini belirleyerek 
koordinatörlerimize ilettiği merkezimize kayıtlı hasta-
larımıza telefonla ulaşılarak hastanemize davet edildi. 
Gerekli kan ve doku testlerinden sonra uyumun en 
yüksek çıktığı ve Bakanlığın gönderdiği listede 1. sıra-
da yer alan Bedriye Hanıma konsey kararı ile böbreğin 
nakledilmesine karar verildi. Hastamızın geçmişinde 
13 yıl önce geçirilmiş bir böbrek nakli hikâyesi vardı. 
Bu durum ikinci nakle engel bir durum olmadığından 
3 saatlik başarılı bir operasyonla sol böbreği hastamıza 
naklettik. Hastamızın genel durumu iyi ve günlük idrar 
çıkışı 2,5 litrenin üzerinde” dedi.

Bedriye Ateş ise “Nakilli yaşamak diyalize bağlı yaşa-
maktan çok daha rahat” diyerek organları bağışlanan 
kişinin ailesine teşekkür etti. Böbreğini aldığı kişiye ve 

yakınlarına dua eden Ateş “Beni makineye bağlı halde 
yaşamaktan kurtardılar. Daha öncede böbrek nakli ol-
muştum. Bana ikinci kez bir hayat bağışladılar” şeklinde 
konuştu.

Nakil Ekibinde yer alan ve Anestezi AD Öğretim Üyesi 
Dr. Tuncer Şimşek konuya ilişkin “Toplumda ikinci 
kez nakil olan hastalarda, nakledilen böbreği vücudun 
reddetmesinin çok yüksek ihtimal olduğuna dair yaygın 
bir inanış var. 10-15 yıl öncesine kadar doğruluk payı 
olmakla beraber sürekli gelişen tıp teknolojisi sayesinde 
bunun da önüne geçilmiştir. Plazma diaferez denilen 
sistemle tabiri caizse kan bir süzgeçten geçirilerek ret 
olayına neden olan hücreler ayıklanmaktadır. Bu sistem 
hastanemizde mevcuttur,  daha önce nakil olan ve böb-
rek fonksiyonu sona ermiş olan hastalarımız ikinci nakil 
için merkezimize müracaat edebilirler” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar 
Gözlemevi’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü 
münasebetiyle Ulupınar Gözlemevi’nde bir 
tören düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Arş. Gör. Afşar 
Kabaş’ın Güneş Saati tanıtımıyla başlayan ve 
halka açık olan etkinlikte ÇOMÜ Rektör Yar-
dımcısı ve Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Erdem ile Gözlemevi kurucusu üniversitemizden 
emekli Prof. Dr. Osman Demircan birer konuşma 
yaptılar. FEF Arş. Gör. Fahri Aliçavuş “Evrende 
Yaşam” ve Arş. Gör. Naci Erkan “Gece Gökyüzü 
Tanıtımı” konulu sunumlarını astronomi severlerin 
ilgisine sundular.

FEF Öğr. Gör. Mehmet Tüysüz, konuklara teles-
kopları tanıtırken gece gözlemi gerçekleştirildi. 

ÇOMÜ Öğretim Üyeleri ile Fizik ve Uzay Tekno-
lojileri bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 
Ulupınar Gözlemevi’nin 16. Kuruluş Yıl Dönümü 
anısına pasta kesildi ardından pilav ikramı yapıldı.

İkinci Kez Böbrek Nakli Yapılan Hasta Sağlığına Kavuştu

Ulupınar Gözlemevi 16 Yaşında
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Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Ke-
mal Algül, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürü Yalçın Kurt, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl 
Jandarma Komutanı Kd. Alb. Necmi İnce, İl 
Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik 
Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Binbaşı 
Alpaslan Baysal, Kültür Turizm Müdürü Ke-
mal Dokuz ve il protokolü, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sının ardından açılış konuşmalarını sırasıyla 
Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Sempozyum 
Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin 
Arslan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Yalçın Kurt, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Mahmut Kocameşe ger-
çekleştirdi.

İlk kez 1978 yılında başlayarak 40 yıldan 
beri kesintisiz devam eden Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyu-
mu’na ÇOMÜ’nün 3. kez ev sahipliği yap-
masından duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Prof. Dr. Nurettin Arslan konuşmasında, 
“Binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olan Anadolu, haklı ola-
rak çok zengin bir kültürel mirası da toprak-
larında barındırmaktadır” diyerek arkeolojik 
kazılar ve onunla ilgili gelişmeler hakkında-
ki düşüncelerini anlattı.

Türk Arkeoloji Enstitüsü Kurulmalıdır

Prof. Dr. Aslan, Arkeoloji alanındaki geliş-
melerin çok önemli olduğunun altını çizerek 
Türk Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulması 
gerektiğini vurguladı: “Kültür varlıklarının 
korunması, araştırılması ve müzelerde sergi-
lenmesi Osmanlı Devleti’nde Osman Hamdi 
Bey ile başladı. Günümüzde arkeolojik kazı 
ve yüzey araştırmalarına sağlanan kaynaklar, 
Türk bilim insanlarının yurtdışında kazılar 
gerçekleştirmeleri, üniversitedeki akademik 
kadroların artması, gerek yerel yöneticilerin 
gerekse özel kuruluşların, turizm ve tanıtım-
da kültürel mirasın etkili bir araç olduğunu 
kavramaları bu alanda varılan başarının bir 
göstergesidir. Bu alanda yaşanan gelişme-
lerin yanında, dünyanın pek çok ülkesinde 
olduğu gibi bir Türk Arkeoloji Enstitüsü 
kurulması gerekliliktir.”

ÇOMÜ Arkeometri Laboratuvarı Sizler-
den Gelecek Talepleri Beklemektedir

Günümüzde farklı branşlardaki araştırmacı-
ların kazılarda elde edilen bulgular üzerinde 
arkeometrik araştırmalara yönelmelerini 
olumlu bir gelişme olarak değerlendiren 
Prof. Dr. Arslan: “Öyle görülüyor ki Arke-
ometri gelecekte arkeolojik buluntuların 
yorumlanmasında en çok başvurulan yön-
temlerden biri olacak. Üniversitemizde 
Rektörümüzün desteği ile kurulmuş olan 
arkeometri laboratuvarı da sizlerden gelecek 
talepleri beklemektedir” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 40.sı 
düzenlenen ve üniversitemiz ev sahipli-
ğinde gerçekleşen Türkiye’nin en büyük 
uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumuna katılımlarından dolayı 
tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı 
konuşmasına, Troya Yılı’nda böyle bir sem-
pozyuma ev sahipliği yapmaktan üniversite 
olarak büyük bir gurur duyduğunu belirterek 
devam etti.

Tarih ve Arkeoloji Alanında Türkiye’nin 
Sayılı Üniversiteyiz

Üniversitelerin geleneksel iki görevinin eği-
tim öğretim ve bilimsel araştırma olduğunu 
belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Bugün 
40.’sına ev sahipliği yaptığımız sempozyum 
bu temel faaliyetlerimizin yansımasıdır. 
Hem öğrencilerimiz beş gün devam edecek 
sempozyumda çok değerli hocalarımızın 
sunumlarını dinleyerek eğitim düzeylerini, 
bilgilerini geliştirecekler hem de yapılan 
araştırmalar burada sunulmuş olacak ve 
yenilerinin yapılmasına kapı aralanacak” 
dedi.  Rektör Acer, ÇOMÜ’nün bulunduğu 
coğrafyanın verdiği güçten büyük destek 
alan bir üniversite olduğunun altını çizerek, 
tarih ve arkeoloji alanında ÇOMÜ’nün Tür-
kiye’nin sayılı en iyi üniversitelerinden birisi 
olduğunu, bunu daha da güçlendirmek için 
üniversite yönetimi olarak arkeoloji alanında 
başka faaliyetler gerçekleştirmeye gayret 
gösterdiklerini vurguladı.

Türkiye’nin Sayılı Arkeometri Laboratu-
varlarından Biri ÇOMÜ’de

“Türkiye’de sayıları oldukça sınırlı olan 
arkeometri laboratuvarından bir tanesini de 
geçen yıl üniversitemizde açtık. Bu labora-
tuvarı açmak özel bir çabayı gerektiriyordu. 
Arkeometri laboratuvarı sayesinde Türki-
ye’de bulunmuş eserin yurt dışına götürülüp 
analiz ettirilmesi gibi büyük bir zahmetten 

kurtararak bu çalışmaların Üniversitemizde 
ve ülkemizde yapılmasına imkân sağlıyoruz” 
diyen Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ arkeometri 
laboratuvarına yurt dışından numuneler 
gelmeye başladığını söyledi ve Arkeoloji 
Bölümü öğretim üyelerinin başarılı çalışma-
larda görev aldıklarını ve bunun kendisini 
gururlandırdığını sözlerine ekledi.

ÇOMÜ’nün Arkeoloji Bölümündeki başa-
rılarının daha da güçlenmesi için üniversite 
yönetimi olarak ellerinden gelen gayreti 
göstermeye devam edeceklerini ifade eden 
Rektör Acer konuşmasının sonunda ise Tro-
ya Yılına değindi ve şunları aktardı:

Sayın Cumhurbaşkanımıza Özel Bir Şük-
ran Borçluyuz

“Troia’nın Dünya Kültür Mirası Listesine 
alınmasının 20. yılı olan 2018’de Troya 
Yılı’nın ilan edilmiş olması sebebiyle Sayın 
Cumhurbaşkanımıza özel bir şükran borcu-
muz olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ken-
disinin bundan bahsetmiş olması ve buna 
destek olması birçok kapıyı açtı.  Çanakkale 
de bunu takip etti. Hem milletvekilleri hem 
de Çanakkale Valisi Orhan Tavlı 2018 yılının 
Troya Yılı ilan edilmesi için gerekli çabayı 
gösterdi ve 2018 yılı Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız tarafından Uluslararası Troya Yılı 
ilan edildi. Troya Yılı, Vali Tavlı sayesinde 
geçmesi gerektiği gibi hareketli ve dolu 
geçiyor. Bu anlamda Vali Tavlı’nın Çanak-
kale için bir şans olduğunu düşünüyorum. 
Hem Troya Müzesi’nin açılması için hem o 
bölgenin bir park haline getirilmesi için ya-
pılması gereken bütün çalışmalar yapılıyor. 
Üniversite olarak Troya Yılından ciddi fayda 
sağlayan bir kurum olduğumuzu söyleyebi-
lirim. Birçok faaliyetimize daha çok faaliyet 
ekleyerek Troya Yılı bağlamında yapabildik. 
Çanakkale Valiliğinin ve başka kurumları-
nın önemli desteğini aldık. ÇOMÜ Rektörü 
olarak Troya Yılının olması gerektiği gibi 

geçiyor olmasından dolayı her şeyden önce 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 
ve Kültür Turizm Bakanlığı çalışanlarına, 
Çanakkale Milletvekillerine özellikle Bülent 
Turan’a ve Çanakkale’de bulunan diğer 
kurumlara bu yıla sağladıkları ciddi destek-
lerden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversite 
olarak biz de elimizden gelen gayreti göster-
meye devam ediyoruz.”

Dünyanın En Güzel Müzelerini Ülkemiz-
de İnşa Etmekteyiz

Türkiye’nin geçmişte yaklaşık 24 uygarlığı 
barındırdığını, kültürel miras açısından eşi 
benzeri olmayan bu anlamda dünyanın en 
zengin ülkelerinin başında yer aldığını ifade 
eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Yalçın Kurt; “Kültürel mirasın ko-
runmasına yönelik olarak yapılan mevzuat 
ve kazılar Osmanlı Döneminden bu yana 
sürüp gelmektedir. Şüphesiz dünyanın ortak 
mirası olan bu zenginlikleri korumak bizim 
asli görevimizdir. Bugün ülkemizde yaklaşık 
olarak, yılda 575 kazı ve araştırma yapıl-
maktadır. Bu mirası korumak için bugün 

Arkeoloji Dünyası ÇOMÜ’de Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu›nun açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
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dünyanın en güzel müzelerini ülkemizde 
inşa etmekteyiz. Yapılan çalışmaları koru-
mak gibi desteklemek de görevlerimizin 
başında geliyor. Bunun için yapılan kazılara 
geçen yıl, sponsorlar hariç yaklaşık 40 mil-
yon Türk lirası destek verdik. Bu destek 15 
sene öncesine kadar 20 kat artmıştır. Türki-
ye’de bugün 198 devlet müzemiz, yaklaşık 
240 özel müzemiz, 1594 koleksiyonerimiz 
bulunmaktadır. Bunları korumak için durma-
dan çalışıyoruz. Kaçakçılık ile yurdumuz-
dan kaçırılmış olan eserlerin takibi de gece 
gündüz yapılmaktadır. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da tüm insanlığın ortak 
mirası olan kültürel mirasın, evrensel değer-
leri koruma ilkeleri açısından ülkemize ve 
insanlığa fayda getirmesini temenni ediyo-
rum” dedi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise 
şunları aktardı: “Troya’nın,  Assos’un, Pari-
on’un diyarı, bir antik kentler cenneti ve bir 
açık hava müzesi olan dünyanın göz bebeği 
Çanakkale, hem bir canlı tarih sahnesi hem 
de eşsiz bir zenginlik kaynağıdır. Bu nedenle 
uluslararası bu kongrenin, ilan edilen 2018 
Troya Yılı’nda,  ilimizde düzenlenmesi 
çok anlamlı ve çok değerlidir. Geçtiğimiz 
yıl düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda Cum-
hurbaşkanımız yaptığı konuşmada, UNES-
CO’nun Dünya Kültür Mirasları listesinde 
yer alan Troya’yı sadece kalıntılarıyla değil, 
bölgede kurulacak turizmin tüm unsurlarına 
hitap edecek alt yapısıyla, dünya çapında bir 
cazibe merkezi haline getirmek gerektiğine 
vurgu yapmıştır.

Troya Müzemiz, Bilim Dünyası İçin 
Önemli bir Kaynak ve Buluşma Yeri Ola-
cak

Burada bulanan dünya Arkeoloji camiasına 
çok önemli iki hususu ifade etmek istiyorum. 
Troya Müzemiz önümüzdeki aylarda açıla-

cak ve siz değerli bilim dünyasına, değerli 
hocalarımıza önemli bir kaynak ve buluşma 
yeri olacaktır. Bu seçkin camia Anadolu’dan 
götürülen ve bir kısmı Berlin’de, Londra’da, 
St. Petersburg’ta sergilenen tarihi eser ve 
objelerin tekrar ait oldukları bu topraklara 
geri gönderilmesinin önemli olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Bu yıl açılacak olan Troya 
Müzemizin de bu eserlerin sergilenmesinde 
önemli bir fırsat yaratacağını düşünmekte-
yim.”

Organizasyonda emek harcayan, katkı sağ-
layan herkese teşekkür eden Tavlı:  “Yerli ve 
yabancı bilim insanlarımızdan, hem Troya 
Müzemizde hem de kazı alanlarında ortak 
çalışmalar yapmalarını ve katkılar sunmala-
rını temenni ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Mahmut Kocameşe, 12 bin yıllık bir 
geçmişi bulunan İlyada ve Odysseia Destan-
larının yaşandığı Çanakkale’de ve ilan edi-
len 2018 Troya Yılı’nda bu organizasyonun 
gerçekleştirilmesinin ayrı bir önemi olduğu-
nu vurguladı. Kocameşe konuşmasına şöyle 
devam etti: “Arkeoloji alanında ülkemizin 
ve dünyanın en önemli uluslararası bilimsel 
etkinliklerinden birisi olan, değerli bilim 
insanlarının destek ve katılımı ile geleneksel 
hale gelen 40. Uluslararası Kazı, Araştırma 
ve Arkeometri Sempozyumu; ülkemizde 
bilimsel faaliyette bulunan arkeologlar ara-
sında iletişim, bilimsel ortaklık, paylaşım ve 
gelişmeyi sağlamak, sorunların çözümüne 
katkıda bulunmak ve bilimsel çalışma so-
nuçlarını paylaşmak amacıyla gerçekleştiril-
mektedir.

Anadolu Toprakları, İnsanlık Tarihine 
Katkıda Bulunmak İsteyen Tüm Araştır-
macılara Açık

Tarih ve arkeoloji insanlık hikâyesini içinde 
barındıran bilim dallarıdır. Arkeoloji bilimi 
diğer taraftan insanlık tarihinin evrelerini ay-
dınlatmayı amaçlamaktadır. Anadolu toprak-
ları ise sahip olduğu zengin arkeoloji tarihini 
gün geçtikçe daha fazla ortaya çıkartmakta, 
insanlığın ve medeniyetin beşiği olduğunu, 
siz değerli bilim insanlarımız sayesinde tüm 
dünyaya göstermektedir. Bakanlık olarak 
bizler de arkeoloji çalışmalarına destek ve-
rirken, insanlığın ortak mirasına sahip çık-
mamız gerektiğinin bilinci ve sorumluluğu 
ile evrensel değerler doğrultusunda hareket 
etmekte ve Anadolu topraklarını insanlık 
tarihine katkıda bulunmak isteyen tüm araş-
tırmacılarımıza açmaktayız.

Türk Arkeolojisinin Arkasında Uzun Bir 
Geçmiş ve Köklü Bir Gelenek Vardır

Amacımız topraklarımızdaki kültürel zen-
ginlikleri kendimize saklamak değil, binlerce 
yıllık insanlık tarihine ışık tutacak araştırma-
lar yaparak bu araştırmalara destek olmak ve 
geçmiş medeniyetlere ait gün yüzüne çıkan 
bilgi ve belgeleri tüm dünya insanlığıyla 
paylaşmaktır. Türk arkeolojisinin arkasında 
uzun bir geçmiş ve köklü bir gelenek vardır. 
Bugün de yetişmiş kadrolarımızın deneyi-
mi ve bilimsel düzeyi ile birçok bakımdan 
dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek durum-
dadır.

“Aralıksız 40 yıldır sürdürülen ve her yıl ya-
yınladığı bilimsel yayınlar ile dünya arkeo-
lojisine ışık tutan Uluslararası Kazı, Araştır-
ma ve Arkeometri Sempozyumu, arkeolojiye 
verilen değerin en önemli göstergelerinden 
biridir” diyen Mahmut Kocameşe: “Sem-
pozyum, alanında dünya çapında en önemli 
bilimsel faaliyet niteliğini kazanmıştır. Bu 
sempozyumun bundan sonra da kesintisiz bir 
şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katkı su-
nanlara hediye takdimi gerçekleştirildi ve 
yaklaşık 400 araştırmacının katıldığı, 5 gün 
sürecek sempozyumun ilk oturumuna ge-
çildi. Sempozyumda her gün, beş salonda 
sunulacak bildiri sayısı 447 olup, bunlardan 
49’u yabancı ülkelerden gelen bilim insanla-
rı tarafından sunulacak.

Sempozyum İçin Dardanos’ta Resepsiyon 
Düzenlendi

Sempozyumun 2. gününde Dardanos Yer-
leşkesi’nde sempozyum katılımcıları için bir 
resepsiyon düzenlendi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden ve Sempozyum Bilim Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Nurettin Arslan ile sempozyum 
için Çanakkale’ye gelen yerli yabancı konuk 
akademisyenlerin katıldığı resepsiyonda 
müzik dinletisi sunuldu.

Resepsiyonda konuşan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, böylesine kıymetli bir 
sempozyuma üniversite olarak ev sahipliği 
yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade etti.

Arkeoloji Dünyası ÇOMÜ’de Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu›nun açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
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Ezine Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 
Bölümü Turizm Haftası Etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale’nin 11 Turizm 
Bölgesini tanıttı.

Troya’nın ‘UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne gi-
rişinin 20. Yılı olması dolayısı ile ilan edilmiş olan 2018 
Troia Yılı etkinliklerinin ortağı olan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) her geçen gün farklı bir et-
kinlikle tanıtımlara imza atmaya devam ediyor. ÇOMÜ 
Ezine MYO Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri 
Bölümü, 2018 Troya Yılı ve Turizm Haftası Etkinlikleri  
kapsamında Çanakkale’nin turizm bölgelerini tek tek 
tanıttıkları bir organizasyonun altına imza attılar. Ezine 
MYO Yahya Çavuş Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü  1. Sınıf 
öğrencileri, Ayvacık, Lapseki, Bayramiç, Gökçeada, 
Bozcaada, Ezine, Biga, Çan, Yenice, Eceabat ve Geli-
bolu olmak üzere 11 ilçenin tanıtımı amacıyla ayrı ayrı 
stantlar açtılar.

Her İlçenin Kültürü Ayrı Ayrı Tanıtıldı

Açılan stantlarda her ilçenin kültürünü ayrı ayrı yansıtan 
müzik, kıyafet, yiyecek sunumları yapıldı ve yöresel 

halk dansları oynandı. Çerkez dansları, Gelibolu’nun Ev-
reşe türküsü eşliğinde kına gecesi enstalasyonu, zeybek 
oyunu gibi dansların yanı sıra Ezine MYO öğrencileri, 
kendi hazırlamış oldukları 2 metrelik Truva Atı, Assos 
Sütunları, uçan Pegasus Atı, Şehitler Abidesi, Eceabat 
Kalesi maketlerini seyircilerin beğenilerine sundular.

Canlı Mankenlerle Tanıtım

Bayramiç standında Afrodit, Troya Standında Truvalı 
Helen, ve Eceabat Standında Seyit Onbaşı’nı temsilen 
kostümleri ile canlı manken olarak yer alan öğrenciler 
konukların özel ilgisini çektiler.

Öğr. Gör. Özge Büyük koordinatörlüğünde hazırlanan 
etkinlik kapsamında bir de konferans düzenlendi. Ezine 
Kaymakamı Ali İkram Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Kemal Dokuz, Ezine Protokolü ve sektör temsilcileri-
nin katıldığı konferansın açılış konuşmaları Ezine MYO 
Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Ezine Kayma-
kamı Ali İkram Tuna tarafından yapıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Kemal Dokuz ve Çanakkale Turistik Otelciler İş-
letmeciler Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Armağan 
Aydeğer Çanakkale’nin turizmi ve yatırım stratejileriy-
le ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Çan Meslek Yüksekokulu›nda 
(MYO) Lojistik Topluluğu 
tarafından Kariyer Günleri 
kapsamında bir söyleşi 
gerçekleştirildi. 
Söyleşide Kale Grubu Kalite Kontrol Mü-
dürü Seyfi Özen’in yanı sıra Çan MYO Lo-
jistik bölümü mezun öğrencilerinden Ulu-
sal Lojistik Antrepo Müdürü Abdurrahim 
Berçin, İşletme Sahibi Mehmet Sıddık 
Demir, SalesSupervisör, TLS Lojistics’ten 
Eymen Haris Arslan ve GÖKBİL Lojistik 
Depo Bölüm Yöneticisi Buğra Köroğlu 
Dursun da davetliler arasında yer alarak 
öğrencileri iş hayatı hakkında bilgilendirip 
soruları cevapladılar.

Söyleşiye Çan MYO Müdürü Prof. Dr. Mu-
rat Yıldırım, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Yakup Kılıçarslan, Lojistik Topluluğu Aka-
demik Danışmanı Öğr. Gör. Elvan Deniz, 
Lojistik Topluluğu Üyeleri Elif Nur Şahin, 
Sultan Dumurbaş, Elvan Karaca ve lojistik 
öğrencileri katıldı.

Seyfi Özen konuşmasında başarının anah-
tarlarını anlatarak öğrencilere en büyük 
tavsiyesinin; herkesin farklı olduğu ve her-
kesin bu farklılığını fark etmesi gerektiği 
yönünde olduğunu söyledi. Konuşmasını 
soru cevaplar ile devam ettiren Özen, ardın-
dan Çanakkale ruhuyla ilgili yaptığı konuş-
ması ile programı sonlandırdı.

Troya 2018 Konsepti İle 11 İlçenin Turizm Tanıtımı Gerçekleştirildi

Çan MYO’da Kale Grubu Kalite Kontrol 
Müdürü Seyfi Özen İle Söyleşi 

ÇOMÜ Müzik Performans 
Topluluğu Ayvacık’ta 

Konser Verdi

Ayvacık Kaymakamlığı, Ayvacık Belediye Başkan-
lığı, Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Ayvacık Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ayvacık İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 
Ayvacık 2018 Troia Şenlikleri kapsamında Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik 
Performans Topluluğu Ayvacık Kapalı Spor Salonu 
bahçesinde yer alan Amfitiyatro’da konser verdi. 
Özellikle Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
ile Ayvacık Fen Lisesi öğrencilerinin şarkılara eşlik 
ettiği ve birlikte eğlendiği etkinliğe Ayvacık halkı da 
yoğun ilgi gösterdi. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörlük Beden Eğitimi ve 
Spor Bölüm Başkanlığı, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı işbirliğinde, 30 Nisan - 13 
Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen 26. Spor Şenliklerinin ödül 
töreni Senato Toplantı Salonunda ger-
çekleştirildi.

Ödül törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mustafa Görün, 
Genel Sekreter Sami Yılmaz, Sağlık Kül-
tür ve Spor Daire Başkanı Yüksel Yıldız 
ile müsabakalarda derece alan takımlar ve 
sporcular katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ödül töre-
ninde yaptığı konuşmada,  sporun ÇOMÜ 
için öncelikli alanlardan bir tanesi oldu-
ğuna değinerek göreve başladıkları gün-

den itibaren spor imkânlarını geliştirme-
ye, sporla ilgilenen, başarılı öğrencilere 
destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

“Spor Bilimleri Fakültemizin gerçekleş-
tirdiği birçok spor faaliyeti oluyor. Bazen 
farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle 
beraber müsabakalar yapılıyor. Mümkün 
olduğunca bu müsabakalara destek olma-
ya ve katılmaya çalışıyoruz diyen Rektör 
Prof. Dr. Acer sözlerine şöyle devam etti:

“Üniversite yönetimi olarak, spora verdi-
ğimiz önemi göstermeye gayret ediyoruz. 
Spor şüphesiz ki belli imkanları gerekti-
rir. Söz konusu imkanları üniversitemiz 
olarak geliştiremediğimiz sürece başarı 
beklemeye hakkımız yok. Ülke olarak 
spora verilen desteklerde ciddi mesafeler 
alındı. Üniversitemiz de bu destek ve ka-
litenin  gerisinde kalmamalıydı. Bu niyet-
le çalışmalarımızı yaptık ve yapmayada 

devam edeceğiz. Her branşta spor yapıla-
bilen bir üniversite haline getireceğiz.

Spora Yönelik Projeler ve Çalışmalarımız 
Devam Etmektedir

Gerek Terzioğlu Yerleşkesinde, gerekse 
ilçelerimizde üniversite olarak imkanları-
mızı geliştiriyoruz. Böylece, daha başarılı 
sonuçlar elde etmiş olacağız. Üniversite 
okumak aynı zamanda spor yapmaktır. 
Gençlerimizin, daha fazla spor yapmasını 
gerektirecek sebepler var. Zira gençleri-
mizin spordan uzaklaştığını düşünüyoruz. 
Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Gü-
nümüzde teknolojinin insanoğlunu ekran 
başında aşırı derece tutmasından dolayı, 
fiziki aktiviteden yoksun kalınıyor. Bu 
sebepten, gerek ülke gerekse üniversiteler 
olarak, spora daha fazla önem vermede 
sizlere büyük çaba düşüyor.”

Rektör Prof. Dr. Acer, spor şenliklerinde 
başarı kazanan sporcuları tebrik ederken 
organizasyona katkı sunan idari ve akade-
mik personele de teşekkür etti.

26. Spor Şenlikleri’nin Koordinatörü Öğ-
retim Görevlisi Deniz Ünver ise yaptığı 
değerlendirme konuşmasında, ÇOMÜ’de 
ilk defa 13 branşta ve 2000’e yakın spor-
cunun katılımıyla yarışmaların yapıldığı-
nı belirterek başta Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer olmak üzere destek veren herkese 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren 
öğrencilere madalya ve kupaları, katkı 
sunan akademik ve idare personele de 
teşekkür belgeleri takdim edildi.

Haber: Ahmet Türker

ÇOMÜ 26. Spor Şenliklerinin 
Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi çatısı altında bir söyleşi gerçekleştirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bilimsel kaliteyi arttırmaya yönelik olarak yaptı-

ğı çalışmalara Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan-
lığı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Topluluğu 
da destek verdi. Öğrencilerin meslek hayatına atıl-
madan önce özel sektördeki yenilik ve gelişmelerden 
haberdar olmalarını sağlamaya yönelik olarak PTM 
Proje Firmasından Peyzaj Yüksek Mimarı Engin Ak-
taş kişisel deneyimleri ile özel sektörün bilgi birikimi 
ve deneyimlerini yapılan söyleşi ile aktarma fırsatı 
buldu. Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin merak ettikleri 
konuları da sorma fırsatı buldukları söyleşiye Mi-
marlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Sağlık, 
Peyzaj Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Fü-
sun Erduran Nemutlu, İl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kahraman 
ve Dr. Öğr. Üyesi Tutku Ak katıldı.

Eskizden Gerçeğe Etkinliği Gerçekleştirildi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tu-
rizm Fakültesi mezuniyet töreni, İlahiyat Fakültesi 
İÇDAŞ Kongre Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şe-
hitleri Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Törene Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit’in yanı sıra 
akademisyenler ve öğrenci velileri katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
müzik dinletisi gerçekleştirildi. 

Fakülteyi birincilikle bitiren 
Turizm İşletmeciliği Bölümü 
öğrencisi Sedef Ece Batıbeki, 
duygu ve düşüncelerini aktardı. 
Fakülteyi bitirmenin sevinci ve 
hüznünü aynı anda yaşadıklarını 
ifade eden Batıbeki “4 yıl önce 
devraldığımız bayrağı bugün 
teslim ediyoruz. Okul hayatımız 
boyunca bizden yardımlarını 
hiç esirgemeyen, değerli bilgi 
ve deneyimlerini bizlere aktaran 
hocalarımıza teşekkür ediyorum. 
Bizler için her türlü fedakarlığı 
yapan, haklarını asla ödeyeme-
yeceğimiz cefakar ailelerimize 
ise şükranlarımı sunuyorum” 
dedi. 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal ise 
turizm sektörünün modern dünya ülkelerinin ekonomile-
rinde küçümsenemeyecek yer işgal ettiğini anımsatarak 
“Turizmin ekonomik açıdan değeri ve katkısının bü-
yüklüğü, giderek bu alanda uzmanlaşmayı zorunlu hale 
getirmiştir. Turizme yönelik okullar bu ihtiyaca cevap 
verebilmek için oluşmuşlardır” şeklinde konuştu. 

Fakülte bünyesinde 2017-18 dönemi itibariyle lisans se-
viyesinde 1605 öğrencinin eğitim aldığını belirten Prof. 
Dr. Uysal “Bu öğrencilerin 85’i yabancı ülkelerden. 
Şimdiye dek 1553 mezun verdik. Bu dönem sonunda 
ise 170 öğrencimizi diploma ve meslek sahibi yapmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Atatürk’ün “Çalışmadan, öğrenmeden, yo-
rulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı 
alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve sonra 
da istikballerini kaybetmeye mahkumdur-
lar” sözlerini anımsatan Dekan Prof. Dr. 
Ali Osman Uysal, konuşmasının gençlere 
seslendiği bölümünde “Hayat tarzınız ve 
dünya görüşleriniz ne olursa olsun, üze-
rinde yaşadığınız vatanın kıymetini bilin. 
Başınızda dalgalanan ve sizi özgür kılan ay 
yıldızlı bayrağın kıymetini bilin. Toplum 
olarak bizi bir arada tutan değerlere bağlılık 
hissedin” diyerek sözlerini noktaladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem, bir 
insan ömrünün en güzel yıllarının gençlik 
yılları olduğunu ifade ederek, gençlik yılla-

rının en güzel dönemi ise üniversite eğitimi aldığı yıllar 
olduğunu söyledi.

Çanakkale’de eğitim almanın bir ayrıcalık olduğu kadar 
ÇOMÜ’den mezun olmanın da bir ayrıcalık olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ahmet Erdem “Başarılarınızın devamı-
nı diliyorum. Devletimize ve milletimize gayretle hizmet 
etmek hep önceliğiniz olsun. Sizleri okutan ailelerinize 
de yaptıklarını büyük fedakarlıklardan ötürü hepinizin 
huzurunda teşekkür ediyorum. Eğitiminize verdikleri 
emeklerden ötürü hocalarımıza da şükranlarımı sunuyo-
rum” şeklinde konuştu. 

Turizm Fakültesi birincisi Sedef 
Ece Batıbeki’nin yaş kütüğüne çivi 
çakmasının ardından mezun öğren-
cilere mezuniyet belgeleri takdim 
edildi. 

Mezuniyet, kep atma töreniyle 
sona erdi.

Turizm Fakültesi Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi
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Önümüzdeki akademik yılda 
Erasmus Öğrenim ve Staj 
Hareketliliği kapsamında 
yurtdışına gidecek olan 
öğrencilere süreçlerini daha 
sağlıklı yürütmeleri için destek 
vermek adına üç ayrı toplantı 
düzenlendi.

ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü, 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ve Erasmus Ofisi’nde 
farklı günlerde ve farklı gruplarla 
gerçekleştirilen bu toplantılarda 
başlangıcından son aşamasına 
kadar Erasmus sürecinin detay-
ları anlatıldı. Erasmus Ofisi’nin 

düzenlediği bu toplantılara, daha 
önce Erasmus hareketliliğinden 
yararlanmış öğrenciler kendi tec-
rübelerini anlatarak katkı sundu. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da ÇOMÜ PDR Birimi’nden 

Uzm. Cumhur Çırnaz da profesyo-
nel katkılarını sunarak öğrencilerin 
daha az kaygı ve korku ile sürece 
yaklaşmaları konusunda faydalı 
aktarımlarda bulundu.

Her geçen yıl niteliksel olduğu 
kadar niceliksel olarak da Erasmus 
hareketliliğini daha üst noktaya ta-
şıma hedefinde olan ekip, üniver-
sitemiz öğrencilerinin programdan 
en azami düzeyde yararlanması 
prensibiyle çalışmalarına devam 
ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi 
mezuniyet töreni İlahiyat Fakül-
tesi İÇDAŞ Kongre Merkezi 15 
Temmuz Demokrasi Şehitleri Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.
Öğleden önce birinci öğretim öğrencileri için 
düzenlenen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Mustafa Görün katılır-
ken öğleden sonra ikinci öğretim öğrencileri için 
gerçekleştirilen törene ise Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Genel 
Sekreter Sami Yılmaz katıldılar.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının Şerif Becit, Kuran tilaveti yaptı. 2017-18 
döneminde en başarılı akademik ve idari perso-
nele hediye takdiminin ardından konuşan ÇOMÜ 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, 
Amerika’nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıma kararı sonrası meydana gelen olayları la-
netlediği konuşmasında “Tarihin yazgısı hep bu 
şekilde olmayacak. Kalplerinize, vicdanlarınıza, 
yüreklerinize Kudüs’ü nakış nakış işlemelisiniz. 
Kudüs bizim için çok kıymetlidir” dedi.

Dekan Prof. Dr. Yavuz, velilere de seslenerek 
“Değerli öğrencilerimizi bugüne kadar getiren, 
binbir meşakkatle yetiştiren, bugünün asıl kah-
ramanları olan ana babalara teşekkür ediyorum. 
Kendi imkanlarınızdan kısarak yetiştirdiğiniz 
bu evlatlar inşallah sizin hem dünya saadetiniz 
olacaklar hem de size hayır duası edecekler” şek-
linde konuştu. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise mezuniyet tö-
renlerinin öğrencilere, birbirine zıt duygular 
hissettirdiğini ifade ederek “Öğrenciler üniversite 

hayatını tamamladıkları için, ho-
calarından ve üniversitelerinden 
ayrılacakları için ve çok sevdikleri 
arkadaşlarından ayrılacakları için 
hüzünlüler. Öte yandan 5 yıl süren 
bir serüveni başarıyla tamamlama-
nın ve hayatta yeni bir sayfa aç-
manın gururunu yaşıyorlar” dedi. 

Kudüs’te uzun yıllar yaşanan dra-
ma, bir yenisinin eklendiğini ve 
bunun üzüntüsünü yaşadıklarını 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer “Bütün hukuk kurallarını, 
insanlığın temel değerlerini bir 
kenara koyarak, hepimizin gözleri 
önünde bize bir zulüm uygulu-
yorlar. İsrail’in kuruluşunu esas 
alırsak 70 yıldır devam eden ve 
sona erdirilemeyen bir zulüm var. 
Daha 2 gün önce, Mart ayından 
bugüne 40 Filistinli şehit edildi, 
daha kaç kişi öldürülecek dedim; 
o gün 60’a yakın masum Filistinli 
katledildi” diyerek hayatını kaybe-
denlere başsağlığı ve yaralananla-
ra şifalar diledi. 

“Bizim asıl sorunumuz birbirimi-
ze düşman edilmemiz” şeklinde 
bir tespitte bulunan Rektör Acer 
“Kendi dinimiz içinde mezhep-
lere bölünüp birbirimize düşman 
edilmemiz. İslam Dünyası’nın 
farklı milletlere Türk, Arap, Fars diye bölünüp 
diğerlerine mesafeler koyması. Bu ayrımlar üze-
rinden bizi zaafa uğratıyorlar. Sünni olana Şii’yi, 
Şii olana Sünni’yi kötülüyor, birbirine düşman 
ediyorlar. Bu ayrımı giderme konusunda omuzla-
rınızda ağır bir yük var. Bu ayrımları gideremez-
sek, sadece Filistin değil, bundan sonra da bu tür 

zulümleri görmeye devam ederiz. Bu konuların 
üzerine en çok siz gideceksiniz ve sorumluluk 
hissedeceksiniz. Bu ayrımların kaldırılması gibi 
bir mücadeleniz olmalı” diyerek sözlerini nok-
taladı. Mezun olan öğrencilere belge takdimiyle 
devam eden tören, kep atma merasimi ve pilav 
ikramıyla sona erdi.

İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Erasmus Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi
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Geçtiğimiz hafta manevi havasıyla 
dünyamıza, yaşam alanımıza huzur ve 
bereketiyle gelen Ramazan’ı Şerif’e bir 
kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Günlerin efendisi nasıl ki Cuma 
ise ayların efendisi de Ramazan ayıdır. 
Cenabı- Hakk bir aya, diğer on bir 
aydan çok daha fazla kıymet vermiş 
ve Ramazan ayına on bir ayın sultanı 
ifadesini yakıştırmışız. 

Güllacından Ramazan pidesine, 
sahurundan iftarına, hurmasından 
teravihine kadar sayısız güzel gele-
neğiyle hayatımıza yine hoşça geldi. 
Anadolu’muzun her köşesinde çeşitli 
anlamlar, güzel mesajlar içeren mah-
yalarımız ışıldadı,  güneş ufukta kay-
bolunca Ramazan topu ‘vakit tamam’ 
diyerek gümbürdedi. Pideler fırınlarda 
yine kendini gösterdi, sıcacık pidenin 
kokuları mahalleye kadar geldi. 
Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) bir 
Hadis-i Şerif’inde buyurduğu üzere 
“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını 
Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu 
tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” 
müjdesine mazhar olabilmeyi nasip 
etsin Rabb’im tüm inananlara. 

***

2017/18 Eğitim Öğretim döneminde 
finale doğru yaklaşırken, fakülte ve 
meslek yüksekokullarımızda mezuni-
yet töreni heyecanı yaşanmaya başla-
dı. 

Üniversitemizin büyük mezuniyet 
töreni 21 Haziran tarihinde gerçekle-
şecek. Ramazan Bayramı’nın hemen 
ertesinde bir büyük heyecanı daha 
birlikte yaşayacağız ÇOMÜ olarak. 
Okullarını başarıyla bitirip mezun olan 
öğrencilerimizi yürekten kutluyor, ai-
lelerinin ve sevdiklerinin yaşadığı eşsiz 
mutluluğu paylaşıyoruz. 

Hoşgeldin Ya Şehr’i Ramazan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rek-
törlüğü tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversite 
Kavramı; Geçmiş, Bugün, Gelecek” konulu konferans 
ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Safiye Hüseyin Elbi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşti.

Konferansa ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Görün, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci 
katıldı.

Programa Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Mete Gökçe şef-
liğindeki Çanakkale Barış Korosu Konseri ile başlandı. 
Koroya Prof. Dr. Abdullah Kelkit ve seyirciler “Hayat 
Bayram Olsa” parçasıyla eşlik etti. İşaret dili tercümanı 
eşliğinde süren programın açılış konuşmasını Engelsiz 
ÇOMÜ Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Nurullah 
Bolat yaptı. Bolat konuşmasında üniversitelerin engelli 
bireylere karşı tutum konusunda topluma ışık tutma ve 
doğru yönlendirme misyonu olan kurumlar olduğunu 
belirterek, “Eğer öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz 
engellilikle ilgili bakış açılarını geliştirirse, bu zaman içe-

risinde toplumumuza yansıyacaktır. Biz de ÇOMÜ Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Süha Özden öncülüğünde Engelsiz 
ÇOMÜ Öğrenci Birimi olarak üniversitedeki engelleri 
kaldırmak adına çabalıyoruz” dedi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün ise herkesin 
engelli adayı olduğu bilincinde olması gerektiğine ve 
birçok kurumda bu engellerin ortadan kaldırılması gerek-
tiğine değindi. Konuşmasının ardından Erasmus Kurum 
Koordinatörü Ali Emrah Tokatlıoğlu engelli öğrenciler 
için öğrenci değişim hareketliliği tanıtımını yaptı. 

Konferans konuşmasını Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Onur Altuntaş gerçekleştirdi. Altuntaş 
konuşmasında fiziksel, görme, işitme 
ve nörolojik engele sahip öğrencilerin 
günlük hayatta karşılaştığı sorunlara 
ve üniversitelerde getirilen çözümlere 
değinirken Engelsiz Üniversite 
kavramını açıkladı. 

Seyircilerin sık sık katılımının olduğu 
konferans, belge takdimiyle son buldu.

ÇOMÜ Engelsiz Üniversite Olma Yolunda

Ayvacık’ta 10 Kilometrelik Doğa Yürüyüşü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 
2018 yılı Toria etkinlikleri kapsamın-
da Ayvacık-Küçükkuyu sahil yolun-
dan Assos Antik Kenti’ne kadar 10 
kilometrelik doğa...
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 
2018 yılı Toria etkinlikleri kapsamın-
da Ayvacık-Küçükkuyu sahil yolun-
dan Assos Antik Kenti’ne kadar 10 

kilometrelik doğa yürüyüşü gerçek-
leştirildi.

Ayvacık Kaymakamlığı, Ayvacık 
Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Ayvacık Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü ile Ayvacık Kültür, 
Turizm, Doğa ve Spor Derneği işbir-
liğinde gerçekleştirilen doğa yürüyü-

şüne onlarca vatandaş ve öğrenciler 
katıldı. 10 kilometrelik yolda 100 
metrelik Türk bayrağı ile yürüyen 
doğaseverler, bölgedeki turistlerden 
de destek aldı. Jandarma ekiplerinin 
kontrolünde gerçekleştirilen doğa 
yürüyüşünü müzik eşliğinde ger-
çekleştiren doğaseverler, daha sonra 
dağıldı.
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Türkiye ve dünyanın önemli ekono-
mistlerini ve mali uzmanlarını bir 
araya getiren zirve niteliğindeki Maliye 
Sempozyumu Antalya’da gerçekleşti-
rildi.

Dünyaca ünlü maliye uzmanları Prof. 
Vito Tanzi ve Prof. Malcom Sawyer 
ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ma-
liye alanı temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenen 33. Uluslararası Maliye 
Sempozyumu Antalya’daki Mirage Park 
Otel’de yapıldı. Çanakkale Onsekiz Üni-
versitesi’nin ev sahipliğinde 3 gün süren 
sempozyumda, katılımcılara ekonomi 
alanında 93 bildiri sunuldu. Sempozyum-
da, ulusal ve uluslararası ölçekli ekonomi 
politikalarının yanı sıra, kamu harcamala-
rı, vergi hukuku, bütçe, maliye politikası 
ve uluslararası maliye gibi konular tartış-
maya açıldı.

Mali Sorunlara Bilimsel Yaklaşım

Sempozyumda açılış konuşmasını yapan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, “Maliye 
sempozyumu Türkiye’de her yıl yapılı-

yor. Zirve niteliğindeki bu sempozyumda, 
devletle ilişkili olmasına rağmen çok 
dinamik bir alan olan maliyedeki dönü-
şümü değerlendiriyoruz. Hem mevzuatlar 
hem de Türkiye’nin uyguladığı maliye 
politikaları gün be gün yenileniyor. Son 
dönemde devlet cari harcamaları kısıp 
yatırım harcamalarını artırmaya çalışı-
yor. Bu değişiklikler yatırımcıları çok 
etkiliyor. Türkiye’nin cari açık, yüksek 
enflasyon, faizlerdeki artış gibi önemli 
meseleleri maliye ve para politikalarıyla 
çözülebiliyor. Biz politikalar konusunda 
uzmanların görüşleriyle bilimsel yakla-
şım geliştirebilmek için bir araya geldik” 
dedi. 

Son 150 Yılın Ekonomik Perspektifi

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) 20 yıl 
boyunca mali işler direktörü olarak görev 
yapan, İtalyan ekonomist Prof. Dr. Vito 
Tanzi, sempozyumda “Hükümet Politika-
larındaki Sorunlar Eşitsizliği Nasıl Etki-
ler?” başlıklı konuşmasında meseleyi ta-
rihi perspektiften değerlendirdi. Yirminci 
yüzyıldan günümüze kadar sanayileşmiş 
dünyanın ekonomik kalkınma sürecini 

tarif eden Vito Tanzi, “Ekonomi tarihinde 
geçen son 150 yılda, gelir dağılımındaki 
dengesizlikler, hükümetlerin atacakları 
adımları düzenlemelerinde karmaşaya ne-
den oldu. Gelir vergileri, merkez bankala-
rı ve sosyal refah programlarından önceki 
dönemde yaşanan zorlu süreç nedeniyle, 
devlet müdahalesi güçlüydü. Daha sonra 
endüstrileşen ekonomilerde, yasalar ve 
yönetmelikler genişletilerek ekonomiye 
yön verilmeye çalışıldı. Fransa, Belçika, 
Avusturya ve Türkiye gibi birçok ülke 
geliştirdikleri sistemlerle adım adım eko-
nomilerini büyütme yolunda ilerlediler. 
Modern dünyanın en büyük sorunları ise, 
uluslararası güçlerin kontrolüyle küresel 
eşitsizliklerdeki hızlı yükseliş ekseninde 
yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Akademik Çalışmalar Kaynak Olacak

Sempozyum kapsamında oluşturulan 
Bilim Kurulu’nun defalarca toplanarak 
disiplinli bir çalışma yürüttüklerini ifade 

eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Bünyamin Bacak, uluslararası 
katılımcılarla yapılan bu kongreden çı-
kacak sonuçların akademik çalışmalara 
da önemli ölçüde etki yapacağını belirtti. 
Mali bir zirve niteliğinde her sene gerçek-
leştirilen buluşmanın Türkiye için önemli 
bir gelenek olduğunu belirten Sempoz-
yum Başkanı Selçuk İpek ise, geliştirilen 
politikaların geleceğe yön vermede belir-
leyici olduğunu dile getirdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Mehtap Özden ve öğrencileri tara-
fından gerçekleştirilen Gül Seli şiir dinle-
tisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl 
Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Eğitim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ile ÇOMÜ’lü idareci, akademisyen 
ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Öz-
den, bu yıl 5.si gerçekleştirilen şiir dinletisi etkinliğinin hazırlan-
masında emeği geçenlere teşekkür etti. 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç ise fakültenin çok sayıda etkinlik ger-
çekleştirdiğini belirterek “Bu etkinliklerin 
içinde kalbe dokunan, ruhu okşayan önemli 
çalışmalardan biri de bu şiir dinletisi. Hissi-
yatı yoğun bu güzel etkinliğin hazırlanmasın-
da emeği geçenleri kutluyorum” dedi. 

Gül Seli Şiir Dinletisi, NFK Tiyatro Salonu’nda Gerçekleştirildi

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu Gerçekleşti
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Yürütücüsü olduğu TÜBİTAK proje-
si (115K242) kapsamında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin de (ÇOBİLTUM) desteği 
ile Kocaeli’de bulunan kayıp Roma 
Başkenti Nikomedia’ya dair yenilikçi 
arkeolojik çalışmalar yapan Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna 
Şare Ağtürk, Harvard Üniversitesi’nin 
en prestijli enstitülerinden biri olan 
Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü’ne 

seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı 
oldu. 

Harvard Ünversitesi’nin, tüm dünyada, 
alanında yenilikçi çalışmalar yapan, 
sanat, beşeri bilimler, fen bilimleri ve 
sosyal bilimler etrafında dönüşümlü 
fikirleri yaratmaya ve paylaşmaya adan-
mış bir kurumu olan Harvard Radcliffe 
Institute of Advanced Studies’in, 2018-
2019 yılı için binlerce aday arasından 
seçtiği 50 kişilik gurubun içinde yer 

almayı başaran Doç. Dr. Tuna Şare 
Ağtürk, 2018-2019 akademik yılında 
çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nde 
devam edecek. 

Doç. Dr. Şare Ağtürk bu süreçte, 
aralarında Pulitzer ödüllü yazarlardan, 
astrofizik, matematik ve hukuk profesör-
lerine kadar birçok farklı alanda üstün 
başarı sağlamış kişiler ile multidisipliner 
bir ortamda, üzerinde çalıştığı Niko-
media’dan Yeni Tetrarkik Rölyefler: 

İmparator Diokletian’ın Unutulmuş Baş-
kenti’nde Renkli Yaşam (New Tetrarchic 
Reliefs from Nikomedia: Uncovering 
the Colorful Life of Diocletian’s Lost 
Capital) adlı kitabını tamamlayacak. 

Doç. Dr. Şare Ağtürk’ün proje çerçeve-
sinde kurduğu ekipte, ÇOMÜ 2003 yılı 
mezunu Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan 
Gölcük, ÇOMÜ yüksek lisans öğrenci-
leri Tolga Özak ve Fırat Gökdemir yer 
alıyor.

Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Troya Yılı temasıyla gerçekleştirilen 
üniversitemiz öğrenci şenlikleri sona 
erdi. 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasın-
da, Terzioğlu Yerleşkesi ve Dardanos 
Yerleşkesinde düzenlenen Troya Yılı 

Öğrenci Şenlikleri, 6 gün gün boyunca 
bilimsel, sanatsal ve sportif etkinlikler, 
topluluk etkinlikleri, atölyeler, eğlenceli 
oyunlar, özgün gösteriler ve konser-
ler ile renkli görüntülere sahne oldu. 

Öğrenci toplulukları, Dardanos Yer-
leşkesindeki lunapark, piknik ve sahil 
alanlarında çeşitli etkinlikler ve spor 
müsabakaları gerçekleştirdiler. 
Emre Aydın, Gökçe, Pinhani, Ece Seç-

kin, Son Feci Bisiklet, Ümit Olgun ve 
Paryalar, Dardanos Yerleşkesinde kon-
serler verirken öğrencilerin performans-
larını sergilediği “Alternatif Sahne” de 
izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Emre AYDIN Ece SEÇKİN Gökçe


