
Antalya’da gerçekleştirilen Türk-Rus Toplumsal Fo-
rumu’na, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tür-
kiye-Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(TURUSIA) Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Türkiye 
Delegasyonu Üyesi olarak katıldı. 3

6

13

9

gazete.comu.edu.tr
19 KASIM 2018    
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Rektör Acer: ‘‘Hedefimiz; 
Daha Fazla Bilimsel Çalışma 
ve Akademik Bilgi Üretmek’’

Rektörlük ve Proje Koordinasyon Merkezi 
tarafından organize edilen bölüm başkanları 
toplantısının ikincisi Mühendislik ve Mimarlık 
Tasarım Fakültesi bölüm başkanları ile Senato 
toplantı salonunda yapıldı.  

Rektör Acer, Tüp 
Bebek Merkezinde 

İncelemelerde Bulundu

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bün-
yesinde kurulması planlanan ve inşaatı tüm 
hızıyla devam Tüp Bebek Merkezinde incele-
melerde bulundu.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ÇOMÜ’deydi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlük 
Konferanslar Dizisi kapsamında gerçekleşen Mu-
hasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği 
“Kariyer Planlaması” konulu konferansta Sayıştay 
Başkanı Baş, ÇOMÜ’lülerle bir araya geldi.4
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Evrencan Gündüz 
Müzik Rüzgarı Estirdi

ÇOMÜ’de sahne alan 
Evrencan Gündüz’e 
Uzaylılar ekibi olarak 
saksafonda Ed Pithey, 
trompette Dilan Balkay, 
bas gitarda Salih Yeniev 
ve davulda Uğurcan 
Mamuzlu eşlik etti. 
ÇOMÜ Gazete olarak 
Evrencan Gündüz 
ile kısa bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
Kurum Yeterlilik Belgesi 

Almaya Hak Kazandı

Türk-Rus Toplumsal 
Forumu’na ÇOMÜ Katkısı
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Büşra PALAZ

Sine-Dizi

Şale Apartmanı’nda yaşayan garip bir çiftin 
ve onların meraklı komşularının dahil olduğu 
film öyküsü, Cengiz’in eşinin yoğun sancılarla 
hastaneye kaldırılmasıyla başlar. Cengiz artık 
özgürdür ve eşi hastanede yatarken farklı 
planlar kurmaktadır. Olayların seyri ise bundan 
sonra değişir. Eşinden şiddet göre genç bir 
kadın internetten tanıştığı Cengiz’le yeni bir 
hayata başlamayı umarak kalkıp İstanbul’a 
gelir. Ona evini açan Cengiz’in, meraklı kom-
şularının tuhaf bakışlarından kurtulmaya çalış-
tığı sırada karısının hiç beklenmedik bir anda 
hastaneden çıkıp eve gelmesi ile ortalık karışır. 
Cengiz’in artık iki kadından yana da hiç şansı 
kalmamıştır. Fakat görünenler yalnızca bundan 
ibaret değildir. Cengiz ve karısı bir organ maf-
yası çetesinin üyeleridir ve genç kadını düşür-
dükleri tuzakla onun böbreğini almayı planlar-
lar. Ava gidenin avlanacağı durumu ise filmin 
sonuna kadar hissettirilmeden ustalıkla verilir. 
Apartmanın kapıcısının ve yalnız yaşayan genç 
kadın bir komşunun ise bu gizemin baş karak-
terleri olduğundan izleyici bihaberdir. 

Yönetmenliğini A. Taner Elhan’ın yaptığı 
filmin senaryosunda Onur Ünlü ve Selcan 
Özgür’ün imzası bulunuyor. Başrolünde, 
Selim Bayraktar, Sezin Akbaşoğulları ve Selin 
Şekerci’yi gördüğümüz Sevgili Komşum’un 
kadrosundaki diğer önemli isimler; Ayşen 
Gruda, Erkan Can, Emre Altuğ, Ozan Bilen ve 
Serap Matyaş. Filmde ön plana çıkan bir oyun-

culuktan söz etmek yerine farklı bir konunun 
işlenmesi yönüyle senaryonun vurucu bir etki 
gösterdiğini söylemek mümkün. Konu itibariy-
le sadakat ve güven duygusunun sarsıcılığına 
odaklanan film, gündemin bastırılmış bir ger-
çeği olarak bunu organ mafyasının sektörleşen 
gerçeği ile sunuyor. Onur Ünlü’nün absürd 
sinema dili ile harmanlanan bu gerçeklik seyir-
ciyi şaşırtıyor fakat sanki verilmek istenen etki 
tam olarak verilemiyor. Oyuncuların ve sena-
ristin hatırına popüler hale gelebilecek film, 
vizyona girdiğinden bu yana tam bir aylık süre 

geçmesine karşın pek konuşulmadı ve vizyon-
da da uzun bir süre yer edinemedi. 

Hikayesinin farklılığıyla öne çıkan filmde 
çekim unsurlarına dair parlak detaylar göze 
çarpmıyor. Gişe filmi demek haksızlık olur 
diye düşünüyorum ama ortada bir sanat kaygısı 
da olmadığı için arada kalanların filmi oluyor 
Sevgili Komşum. Filmin sonunda ise, “Tadı 
güzel ama sanki bir şey eksik, tuzu mu baharatı 
mı?” fikriyle baş başa kalarak, sinema salonun-
dan uğurlanıyorsunuz.

Gizemli Bir Apartman Hikayesi: Sevgili Komşum

Üniversitemizin ihtiyaç sahibi öğrencilerine 
az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış kı-
yafet, ayakkabı gibi ürünleri ücretsiz olarak 
ulaştıran ÇOMÜ Butik, açıldığı günden beri 
çok sayıda bağış alıyor ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilere ulaştırıyor.

Kızılay Çanakkale Şube Başkanı Mehmet 
Kaplan da ÇOMÜ Butiğe bağışta bulundu. 
Kaplan, beş koli giyim eşyasını Gençlik 
Danışma Birimi Koordinatörü Aysun Acer’e 
teslim etti. 

ÇOMÜ’deki ihtiyaç sahibi öğrencilerin, 
ÇOMÜ Butiğe yoğun ilgi gösterdiklerini 
ve butikteki kıyafet ve eşyalardan ücretsiz 
olarak yararlandıklarını ifade eden Aysun 
Acer, butiğe yapılan bağışların kısa sürede 
öğrencilere ulaştığını belirtti.

Kızılay Çanakkale Şube Başkanı Mehmet 
Kaplan ÇOMÜ Butiğe Bağışta Bulundu
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Yapılan incelemede, ÇOMÜ Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Okhan Akdur, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet 
Hacıvelioğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Semih Petekkaya, Hastane Başmüdürü 
Serap Yontar da hazır bulundu.

Hizmete girmesi ile birlikte çevre ilçe ve iller-
deki çok sayıda infertil (kısır) hastaya tedavi 
olanakları sağlayacak olan merkezin yapım 

çalışmalarında son aşamaya gelindiği ve la-
boratuvar malzemelerinin alınması ile birlikte 
kısa sürede hastalara hizmet vermeye başla-
yacağı belirtildi. Rektör Prof. Dr. Yücel  Acer, 
Tüp Bebek Merkezinin, hastanemize ve Ça-
nakkale halkına yakışan, modern ve bilimsel 
bir merkez olacağını, çevre ilçe ve illerdeki 
hastaların artık başka şehirlere gitmeden ko-
laylıkla tüp bebek tedavisi yaptırabilecekleri-
ni belirtti.
Haber: Ahmet Türker

Rektör Acer, Tüp Bebek Merkezinde 
İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulması plan-
lanan ve inşaatı tüm hızıyla devam Tüp Bebek Mer-
kezinde (Üremeye Yardımcı Tedaviler) incelemelerde 
bulundu. 

Doç. Dr. Ali Karaba-
yır’ın koordinatörlüğün-
de, Dr. Öğr. Üyesi Na-
zan Arifoğlu, Öğr. Gör. 
Selçuk Birer, Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Öğütcü, 
Dr. Fırat Alatürk ve 
Dr. Öğr. Üyesi Baboo 
Ali’nin de araştırmacı 
olarak görev aldığı “Development 
of Managerial and Entrepreneu-
rial Skills of Young Eco-farming 
Entrepreneurs via Joint VET Cur-
ricula” (ECOFAR) konulu proje, 

Brüksel’de bulunan Avru-
pa Komisyonu Yürütme 
Ajansı tarafından  “KA3–
Support for Policy Re-
form, Joint Qualifications 
in Vocational Education 
and Training” progra-
mı kapsamında, toplam 
248,639 Euro bütçe ile 

desteklendi. Türkiye, Yunanistan, 
Slovenya ve Bulgaristan’dan üni-
versiteler, araştırma kuruluşları ile 
sivil toplum örgütleri 24 ay boyun-
ca görev alacaklar.

ÇOMÜ Öğretim Üyelerinin Avrupa 
Birliği Projesi Kabul Edildi

UNEP-RAC/SPA ve MAVA tarafından ko-
ordine edilen, FAO-GFCM, WWF-Türkiye, 
Birdlife International, ACCOBAMS, IU-
CN-Med, DEKAMER, Doğa Derneği, Sualtı 
Araştırmaları Derneği (SAD) ve TÜDAV 
işbirliğinde yürütülen “Understanding Me-
diterranean multi-taxa bycatch of vulnerable 
species and testing mitigation - a collaborati-
ve approach”, “Hedef Dışı Avcılık ve Hassas 
Türler” adlı projelerde, mercanlar ve sünger-
ler üzerine araştırmacı eğitmen katkısı talep 
edilen Sualtı Teknolojileri Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Barış Özalp, Doğal Hayatı 

Koruma Vakfı Türkiye (WWF) tarafından 
gözlemci eğitim çalıştayı boyunca tam burslu 
araştırmacı olarak desteklenerek uluslararası 
projeye araştırmacı statüsünde dahil edildi. 
2020 Haziran ayında tamamlanacak olan 
projede balıkçılıkta hedef dışı avlanan ve 
bu sebeple ölümlerine sebep olunan yunus, 
deniz kaplumbağası, köpek balığı, vatoz, 
mercan, sünger, tünikat, hidrozoid, kuş gibi 
canlı türleri ile ilgili farkındalığın arttırılması 
ve hedef dışı av sorununun azaltılması hedef-
leniyor.

ÇOMÜ’lü Akademisyen WWF Bursu Kazandı
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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ÇOMÜ’deydi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlük Konferanslar Dizisi kapsamında gerçekleşen Muhasebe-Denetim 
Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği “Kariyer Planlaması” konulu konferansta Sayıştay Başkanı Baş, ÇOMÜ’lülerle bir 
araya geldi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Rektör Acer’e “Osmanlı 
İmparatorluğunda Devlet Muhasebesi” eserini takdim etti.

Troia Kültür Merkezi’ndeki konferans Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı sıra 
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Sayıştay üyeleri, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, aka-
demik, idari personeller ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından kürsüye çıkan Rek-
tör Prof. Dr. Yücel Acer konuşmasında Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ı 
ÇOMÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Özgeçmişinin okunmasının ardından sahneye çıkan Seyit Ahmet Baş, 
konuşmasına başlamadan önce “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebe-
si”, “Orta Doğu Muhasebe Tarihi”, “Risale-i Felakkiye” ve “Eski Türkçe yazılı 
İstiklal Marşı” gibi değerli eserleri Rektör Acer’e hediye etti.

Sayıştay Başkanı Baş; Sayıştay’ın ilk kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman 
içindeki gelişimi ve kariyer planlaması hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Osmanlı Devleti öncesindeki Türk Devletlerinde ve Osmanlı Dönemindeki 
muhasebe çalışmalarının nasıl başlayıp günümüze kadar geçen süreçteki deği-
şimini dile getiren Başkan Baş, “1838 yılı mali alanda önemli reformların ya-
pıldığı yıl. Tanzimat Fermanıyla birlikte bugünkü devlet teşkilatı oluşturuluyor. 
Bakanlıkların oluşturulması, bugün kullanmış olduğumuz bütçe sistemi, bütçe 
muhasebesi 1838’e dayanıyor. Dolayısıyla Türk Devleti’nin modern anlamda 
yeniden yapılandırılmasının başlangıç tarihi bu tarihtir” dedi.

Divan-ı Muhasebat’tan Cumhuriyet Dönemi›ne geçişe ilişkin bilgi veren Sa-
yıştay Başkanı Baş, 1862 yılı itibariyle Ankara ve İstanbul’da iki tane Divan-ı 
Muhasebat biriminin bulunduğunu, 1967 yılında ise 832 sayılı kanunla birlikte 
Divan-ı Muhasebat isminin Sayıştay olarak değişime uğradığı sürece ilişkin 
bilgiler aktardı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın sunumunun ardından konferans, dinleyi-
cilerle soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek, protokol üyelerinin toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.
Haber: Bertan Demirdaş
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Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz di-
yerek başladığı konuşmasında Rektör Prof. Dr. Acer, 
Üniversitelerin varlık nedeninin öğrenciler olduğu söy-
leyerek üniversite hayatının öğrenciler için çok önemli 
olduğunun altını çizdi ve “Üniversite yönetimi olarak 
öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif faaliyetlerini 
önemsiyor bu bağlamda ciddi çalışmalar, yatırımlar 
yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar öğrencilerimiz 
tarafından da fark ediliyor ve memnuniyetleri bağımsız 
bir araştırma laboratuvarı olan Üniversite Araştırmaları 
Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan araştırmalarda 
kendini gösteriyor. Öğrencilerimizin yerleşke ve yaşa-

mının doyuruculuğu, öğrenme imkân ve kaynaklarının 
zenginliği alanlarında beklentilerinin en üst düzeyde 
karşılandığını ifade edişi, ÇOMÜ’yü A Plus üniversite-
ler seviyesine taşıdı” dedi.  

Öğrenci toplulukları açısından zengin bir üniversite 
olan ÇOMÜ’de topluluk faaliyetlerinin desteklenme-
sini ve bu bağlamda gelen taleplerin karşılanmasını 
önemsiyoruz diyen Rektör Acer, topluluk başkanların-
dan gelen soruları cevapladı, talepleri not aldı. 

Haber: Eylem Tuna Çoban

Rektör Acer Topluluk 
Başkanları İle Bir Araya Geldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkan-
lığı’na bağlı öğrenci topluluklarının başkanları, Rektörlük Senato Salonunda 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, 
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yüksel Yıldız ile bir araya geldiler.  

Geçtiğimiz sayıda gribal enfeksiyon denilen illetin 
eline düşmüş bir beyin ile yazı yazmanın nasıl olaca-
ğına bakmış ve pek de başarılı olmayan bir iş ortaya 
koymuştuk. Çok şükür kendimize geldik. Gözümüz 
beynimiz açıldı. Ve üniversitemiz için gerçekten gurur 
ve de onur verici iki misafirimiz üzerine yazmamız 
gerektiğini hatırladık!.. Özrümüzü kabul edin...
Evet, üniversitelerin akademik açılış törenleri çok 
önemlidir. Burada verilen mesajlar çok önemlidir. Bu-
radaki törene katılımlar ise çok daha derin anlamlar 
ifade eder. İşte ÇOMÜ’nün Akademik Açılış Töreninde 
baş misafirimiz bunun için önemlidir. Kimdir? TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal. Bilime, bilimsel 
üretmeye, bilimi bir sanat gibi yüceltmeye çalışan ku-
rumun başkanının akademik açılış törenimizde başmi-
safir olması üniversitemiz için çok anlamlıdır. Bilimsel 
çalışmalara odaklanmış ve bunu birinci önceliği gören 
bir üniversite olma gayretini şiar edinmiş ÇOMÜ’yü 
onure eden bir misafirdir TÜBİTAK Başkanı Mandal. 
İsimlerimizin başına koyduğumuz Dr. Doç. Prof. gibi 
unvanları anlamlı kılan bir kurumun başı olarak bizi 
gerçekten onurlandıran bir misafirdir. Ne mutlu bu he-
defe kilitlenen ve bu hedef etrafında çalışan insanlara. 
Akademik açılış törenimizin ardından üniversitemizi 
ziyaret eden bir diğer önemli isim ise SAYIŞTAY Baş-
kanımız Seyit Ahmet Baş oldu. Bakın bu da çok önemli 
bir katılım ve ziyaret. Kamu maliyesini denetleyen, 
yol gösteren bir kurum Sayıştay. Üniversite olarak bizi 
de denetler her yıl. İşte onun başkanı da denetlediği 
bir kuruma yani ÇOMÜ’ye gönül rahatlığıyla gelip 
bizlerle birlikte olarak onur vermiştir. Bunlar birer 
göstergedir. Ankara’dan kalkarak Çanakkale’ye gelip 
zamanını bizlerle geçiren bu iki kurum yöneticisi bizler 
için sinerjidir. Bilim üreten, mali disiplinini koruyan 
bir kurum olarak ÇOMÜ, barışa, sanata, ortak çıkar 
ve de ortak iyiliklere odaklanmış bir üniversite olarak 
geleceğe ışık olacaktır. Bilimde ve sanatta insanları 
tek çatı altında toplayacak bir birleştirici güç olacaktır 
ÇOMÜ. Böyle insanların olduğu bir kurumdan, böyle 
yeni nesiller çıkacak, ülkenin kalkınması için her biri 
birer nefer olacaktır. 
Velhasıl kelam, ÇOMÜ olarak çok değerli iki konuğu 
ağırladığımızı ve onlardan feyz almanın farkındalığını 
sizlerle paylaşmak istedim. 

Gurur ve onur duyduk!

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Biga İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 2003 
mezunu olan İhsan Selim 
Baydaş, 01 Kasım 2018 ta-
rihinde yayınlanan Cumhur-
başkanlığı Kararnamesiyle, 
Gençlik ve Spor Bakan Yar-
dımcılığına atandı. 

Üniversitemiz Biga İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunu İhsan Selim Baydaş, 
2012 yılında da Yılın İdare-
cisi” seçilerek “Şehit Kay-
makam Ersin Ateş Ödülüne” 
layık görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Genç-
lik ve Spor Bakanlığı, Bakan 
Yardımcısı olarak atanarak 
bizlere gurur veren mezunu-
muz İhsan Selim Baydaş’a 
yeni görevinde üstün başarı-
lar diliyoruz. 

ÇOMÜ Mezunu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Atandı
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Bu yıl 28. kez düzenlenen Akbank Caz Festivali, başarılı 
müzisyenleri #KampüsteCaz etkinliğiyle gençlerle bu-
luşturuyor. Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir 
gibi şehirlerde düzenlenen etkinliğin 2. durağı Çanak-
kale oldu. Festival kapsamında, Evrencan Gündüz ve 
Uzaylılar Konseri 13 Kasım Salı günü ÇOMÜ Troia 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu 
konsere birçok öğrenci katılırken, Evrencan Gündüz’e  
Uzaylılar ekibi olarak saksafonda Ed Pithey, trompette 
Dilan Balkay, bas gitarda Salih Yeniev ve davulda Uğur-
can Mamuzlu eşlik etti. 

ÇOMÜ Gazete olarak Evrencan Gündüz ile kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

Evrencan Gündüz’ün müziğe 14 Yaşında gitara 
ilgi duyarak gitar çalan arkadaşlarının katkıları 
ve internetten izlediği videolarla klasik gitar 
çalmayı öğrendikten sonra, 15 yaşında babasının 
hediye ettiği elektro gitarla başladığını biliyoruz. 
Sonrasında babanla sahne alarak, sokak ve vapur 
müzisyenliği yaparak tecrübeni arttırdın. Peki 
ya, Uzaylılar ekibiyle aynı dilde konuştuğunu ne 
zaman anladın ve bu ekip nasıl buluştu?
Babamın vefatından sonra var olan işleri devam et-
tirebilmek ve o yaz özellikle babamın  ekibinin para 
kazanmasını sağlamak amacıyla  babamın ekibiyle 
beraber bir şeyler yapmak istedim. Babamın basçısı 
Salih’i basçım olarak aldım. Babamın davulcusu çe-
şitli sebeplerden dolayı gruba katılmama kararı aldı. 
Ben de İstanbul’daki grubumdan kendi bateristim 
Cem Yiğit’i ve şu anki saksafoncumuz Ed Pithey’i 
getirdim. Dört kişi quartet kurduk. Sonra onlarla birlikte, 
ekibimizle bulduğumuz işler ile bütün yaz Marmaris’te, 
Bodrum’da ve Gümüşlük’te çaldık.  İnsanlar yapmış ol-
duğumuz videolardan Asım Can Gündüz’ün oğlu varmış 
diye görmeye başladı. İnsanlar izledi bizler de konserler 
verdik. Performansımız çok yüksekti, bu yüzden beğeniler 
gelmeye başladı. Birçok yerde çalıyorduk ve mekanla-
ra sığmıyorduk. Trompetçimiz Dilan’ı sokakta müzik 
yaparken gördüm, doğaçlaması çok kuvvetlidir.  Sonradan 
büyük bir partisyon kurmak istediğim için Dilan’ı davet 
ettim. Böyle bir ekip kurduk sonra ilk albümü çıkardık 
ve o albümü devam ettirdik. Biraz geç çıktı ama böyle 
başladık. Albümden sonra bir tek davulcumuz Cem Yiğit 
yerine eskiden de beraber çaldığımız Uğurcan Mamuzlu 
ekibe katıldı.  

Sokakta ve vapurda işini icra etmenin günümüzdeki 
Evrencan’a katkısı ne oldu?
Vapurda ve sokakta yaptığım müziğin çok etkisi var. Ne-
deni ise tecrübe olması, müziğin, çalmanın ve söylemenin 
dışında iletişim halinde olması. Günde aynı parçayı dört 
kez çalıyorsun ve o refleks oluyor. Artık çalarken söylü-
yorsun ve ondan sonra iletişime geçiyorsun. Ayrıca daha o 
zamandan beri kendi sahnemi oluşturmuş oldum.

Ekim 2017’de Evrencan ve Uzaylılar EP’sini, Temmuz 
2018’de Mevsim Çiçekleri albümünü dinledik. İki al-
büm arasında söz ve müzik olsun bir takım farklılıklar 
görüyorum. Bir röportajında “Daha çok basit sözler 
yazmayı seviyorum.” demiştin, ama Mevsim Çiçekle-
ri albümün ve şarkıları için aynı şey pek söz konusu 
değil. Bu albümün senin için daha önemli bir yeri var 
diyebilir miyiz?

Mevsim Çiçekleri’nde sözler yine basit. Ama düşünüldü-
ğünde öğretiler daha fazla. Her şarkı bir öğretidir insan 
hayatında, bir gözlemdir, öğrendiği bir şeydir. Mevsim 
Çiçekleri’ndeki öğretilerin daha fazla olduğunu söyleye-
bilirim. Mevsim Çiçekleri hayatım boyunca yazacağım en 
güzel şarkı.  Ben albümü çok severek yaptım. İlk albüm, 
insanların alternatif diye adlandırdıkları ama bana kalırsa 
alternatif olmayan bir albümdü. Sadece kendi müziğimle 

insanları tanıştırmak için daha basit daha tekrarlı ama 
aynı zamanda müzikaliteden yoksun olmayan bir müzik 
yaptığımı düşünüyorum. İkinci albümdeki parçaları zaten 
ben çoktan çıkartmıştım sadece stüdyoya gidip albüm 
olarak hazırlamak ve çıkartmak kaldı. Başarılı bir şekilde 
bitirdiğimize inanıyorum. İçime sinmeyen detaylar var 
ama belki de insanların hiç görmediği bilmediği şeyler 
onlar. O yüzden önüme bakmaya devam ediyorum.

Mevsim Çiçekleri albümünde parçalar ve klip anla-
mında kendi tarzını tam anlamıyla bulduğunuzu düşü-
nüyor musun? Yoksa her zaman yeniliğe açık mısın?

Bir tarzım olduğunda hem fikiriz. Yeniliğe açığım an-
cak klasiği de korumak isterim. Yaşam ve müzik sürekli 
değişir.

Bir dahaki albümde nasıl bir Evrencan Gündüz 
göreceğiz?

Şimdi bir türkü albümü yapıyoruz, o yüzden oldukça duy-
gusal olacak. Ardından bir albüm daha gelecek. 

Birçok sanatçıyla farklı tarzda parçalarla düet yapı-
yorsun. Bu sadece Youtube’da mı kalacak? İleride bir 
albüm projesi olarak görür müyüz?

Ben tüm sanatçılarla son derece iyi geçiniyorum. Ara-
mızda çok iyi bir iletişim var. Ortak beste çalışmalarımız 
var ve bunlar albümlük parçalar. Ustalarla beraber çeşitli 
projeler organize ediyoruz ve mümkün olduğunca yer 
alıyorum. Bunlar da albüm oluyor. Öte yandan hiçbir ajan-
sa ait değilim ve ben böyle devam edeceğim. Ekibimizle 
bu işi oldukça organize bir şekilde götürüyoruz. Müzik 
şirketlerinin bazıları bunun bilincinde değilmiş gibi, çok 
uzun anlaşmalar imzalayıp,  daha sonra genç müzisyen-
lerin müzik hayatını erkenden bitiriyorlar. Tüm gençlere 
söyleyebileceğim çıkıp müzik yapmaları. Ben böyle yap-
tım ve böyle yapmaya devam ediyorum. 

Pazartesi günleri video atarak dinleyenleri sendromsuz 
bir haftaya hazırlıyorsun ve bu sayede konserlerinde 

dinleyicinle inanılmaz bir bağ kurduğuna inanıyorum. 
Aynı şekilde bu ekibin için de geçerli, kliplerinde de 
bunu görüyoruz. Dinleyicinin giderek sana özel bir 
kitle oluşturmaya başladıklarını düşünüyorum. Sen bu 
konu hakkında ne düşünüyorsun ve bundan memnun 
musun?

İnsan daha fazlasını ister tabi ki, ama ben bu durumdan 
çok  memnunum. Daha fazla tanınmayı istiyorum.  Beni 
tanımak isteyenlere ve şu an beni tanımak istediğinin far-
kına varmayanlara kendimi tanıtmak istiyorum. Şu an beni 
dinlemeyi sevmeyen, beni ve müziğimi daha sonra ilginç 
bulup bana sonradan da alışabilir ya da sevebilir... Zaten 
bu değişim ve dönüşüm hayatın içinde var. Bu tüm müzik 
dünyasını etkiler, çünkü bizim müziğimize alışan müziği-
mizi talep edecek. Oraya gelirse çok sevinirim gelmezse 
de çok üzülmem çünkü seyircimle mutluyum. Seyircimle 

iletişimim çok güzel, bana Youtube’da  yazı-
lan her kötü yorumda dinleyicim beni ailesi 
gibi korur, çünkü ben onları ailem gibi sev-
diğim için onlar beni ailesi gibi görür. Zaten 
insanın daha fazla bir şeye ihtiyacı yok bence. 

Tam bir ay arayla yeniden Çanakkale’de-
sin. Üstelik bu kez 28. Akbank Caz Festiva-
li kapsamında üniversitemizde bir konser 
gerçekleştirdiniz. Bu konserde seyirciyi 
nasıl buldun?

Bu konserde seyirci biraz utangaçtı, fakat sah-
neye benimle eşlik etmeleri için çağırdığımda 
ilk önce gelen iki kız arkadaşımızı tebrik 
ediyorum. Onlara da söylediğim gibi onlar 
kendi kendilerinin liderleri oldular. Benim 

yaşıtlarım ve gençlerden beklediğim de bu, çekinmeden 
istediğini paylaşabilme özgürlüğünün bilincinde olması. 

Söyleşimizi sonlandırmadan önce, gazetede yazını me-
rakla okuyacak, seni seven dostlarına, müzik yolunda 
ilerlemek isteyen ÇOMÜ’lü ve tüm üniversiteli gençle-
re ne söylemek istersin?

Ruhlarından ve bedenlerinden neşelerini eksik etmesinler 
ve her zaman  inandıkları şeyleri yapsınlar. Başkalarının 
dayattığı kurallara uymak yerine kuralsız olsunlar. Kurallı 
bir sistem içinde yaşıyoruz ama o sistemin içinde kendi 
alanında kuralsız olabilirsin. Kuraldan kastım daha çok 
sınırlar ve dogmatik kurallar. Bu dönemde herkesin, siste-
min içinde kendi sistemini yaratması gerekiyor. Böylelikle 
hayaller kurabilir ve hayallerini gerçekleştirebilirler. Ken-
dilerine inansınlar, hepsi bu. 

Röportaj: Yağmur Neşe

Evrencan Gündüz ÇOMÜ’de Müzik Rüzgarı Estirdi
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Özel konuklarla önemli konuların konuşulduğu 
Kampüs FM’de yayımlanan Kampüs Özel progra-
mında bu hafta “Dünya Diyabet ve Obezite Haftası” 
dolayısıyla ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hürmüz Koç, Kampüs FM Sosyal Medya 
Birim Sorumlusu Sercan Değirmenci’nin konuğu 
oldu.

Prof. Dr. Hürmüz Koç: Obezite, bedenin yağlı olan 
kütlesinin yağsız olan kütlesine oranının aşırı artmasının 
sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arz edilen 
düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezite çağımızın en sinsi 
hastalıklarındandır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
baktığımızda bu hastalığın önemsenmediğini, sağlığı çok 
ciddi bir şekilde tehdit ettiğini görüyoruz. Bu sebeple 
dünyanın bu durumla savaşması gerektiğine inanıyo-
rum. Eylül 2018’de Dünya Sağlık Örgütü Avrupa’daki 
obezite verilerini açıkladı. Bu verilere göre ülkemiz 53 
Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer alıyor ve bizim 
oranımız 32,1. Bu küçümsenecek bir oran değil. 

Türkiye’de obezitenin engellen-
mesi için çalışmalar yapılıyor 
mu?

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde çalışmalar 
var çünkü obezite küçük yaşlardan 
sonra kendini belli eden bir has-
talık olarak görülüyor. Burada biz 
egzersiz bilimcilere de çok fazla 
sorumluluk düşüyor. Çünkü obe-
zitenin oluşmasındaki en büyük 
faktörlerden biri de beslenme ve 
egzersiz arasındaki ilişkinin kay-
bolmasıdır. Aşırı beslenme ve ha-
reketsizlik dediğimiz bir sorun var. 
Özellikle okullarımızdaki beden 
eğitimi hocalarımıza çok iş dü-
şüyor. Çünkü toplum sağlığı için 
spor kültürünün yaygınlaştırılması 
gerekiyor. 

Çoğumuz işini oturarak 
yapıyor. Bize ne gibi tavsiyeler 
verebilirsiniz? Ofis içinde nasıl 
hareket edebiliriz? 

Dünya Sağlık Örgütü günde 150 dakika fiziksel aktivite 
düzeyimizin olması gerektiğini söylüyor. Mesela sabah 
8’de mesaisine gelen bir çalışanımız akşam 5’e kadar 
ofisinde bulunuyorsa, çayını almaya gitmesi de bir fizik-
sel aktivitedir. Başka bir iş için başka bir ofise geçmesi 
de fiziksel aktivitedir. Onun için 150 dakika iskelet kas 
sistemimizi kullanarak hareket etmemizi gerektiriyor. 
Çalışan birinin sahaya gidip spor yapmaya imkânı yoksa 
bu taktiği yapmasını öneriyoruz. Örneğin masanızda ça-
lışırken yapacağınız küçük hareketlerle bile kaslarınıza 
enerji harcatabilirsiniz. 

Avrupa bölgesinde her yıl 1 milyondan fazla ölüme 
neden olan hastalıktan bahsediyoruz. Peki, obezite-
nin yol açtığı diğer sağlık sorunları neler? Aşırı kilo 
veren bir insanda da diğer sağlık sorunları devam 
ediyor mu obezite ile ilgili?

Obezite özellikle kalp damar hastalıkları yüksek tansi-
yon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hasta-
lıkları ve kas iskelet sistemi gibi hastalıkları tetikleyen 
bir unsur. Onun için eğer bizler obezitede risk altınday-
sak bu saymış olduğumuz rahatsızlıklara da davetiye 
çıkarıyoruz. Eğer biz obezite ile mücadele eder ve kaza-
nırsak bu hastalıkları da yenmiş oluruz. Bu hastalıkların 

içerisinde Amerika’da ölüm oranlarına baktığımızda 
birinci sırada kalp rahatsızlıklarından kaynaklanan ölüm 
oranları bulunuyor. Türkiye’de de artık kalp rahatsız-
lıkları ve kanserler birinci sırayı alıyor. Ama düzenli 
yapılan egzersizler obeziteyi engellediği gibi bunları da 
engeller. 

Obezite hastaları alternatif yöntemlere çokça başvu-
rabiliyor. Örneğin bitkisel ilaçlar kullanabiliyorlar. 
Onları da buradan uyarmamız gerekir mi? 

İnsanlar eğer bir umut arıyorlarsa bu kesinlikle düzenli 
egzersizdir. Haftada üç gün ve düzenli bir şekilde maksi-
mum %70 egzersiz. Bu kişiler bu egzersizleri yaparken 
de kendi hedef nabzında yapmalılar ki daha etkin bir 
rol oynasın. Böyle bir işi yapmak için de bir egzersiz 
uzmanının, bir hekimin, bir diyetisyenin ve bir psikolo-
ğun mutlaka olması gerekir. Obezite ile ilgili geçerliliği 
olan güvenirliliği olan ve sonuç alınan yöntemler var. 

Tüm insanların birinci sırada düşündüğü; beslenme. 
Çünkü günlük aldığınız kalorinin üstünde bir kalori 
beslenmesi yapıyorsak bu obeziteye sebep olur. Bes-
lenmenin mutlaka bir diyetisyen kontrolünde yapılması 
gerekiyor. Günlük kalori ihtiyacınızı bilmeniz gerekir. 
İkincisi, egzersiz. Tabii ki ben bir spor bilimci olarak 
en öne çıkarttığım boyutu da bu. Bir insanın obez olup 
olmadığını değerlendirirken, önce tanısının konulması 
gerekiyor ve bu tanılamada kullanılan bazı yöntemler 
var mesela vücut kitle endeksinin hesaplanması; yani 
vücut ağırlığı bölü boy uzunluğunun metrekaresi. Eğer 
burada kişiler referans aralığının üstünde ise buna bir 
egzersiz programı uygulanmalı. Egzersiz tedavisindeki 
en önemli göstergemiz; egzersizin türü. Çünkü uzun 
süreli egzersizleri yapmalıyız ki, yağlar devreye girsin, 
yakıt olarak kullanılsın ve kilo normal seviyeye insin. 
Yürüyüş, kardio yerine direnç egzersizleri yapılmalı. 
Amerikan Spor Hekimliği’nin bize tavsiye ettiği yirmi 
dakika ve üstündeki egzersizler. Ancak burada obez ki-
şilerden bahsettiğimiz için kırk dakika ve üstünde olan 
egzersizler yapılmalı. 

Obezitenin genetik boyutu da var. Bundan biraz 
bahsedersek genetik olarak etkili bir hastalıktır veya 
annenin/babanın obez olması bir çocuğu kesinlikle 
etkiler diyebilir miyiz?

Sadece genetik boyutuyla obeziteyi ilişkilendirirsek bu 
oranların çok düşük seviyede kalması gerekir. Biz 32,1 
diye bir orandan bahsediyoruz ama annesi/babası obez 
olan birisinin obez olma riskinin de fazla olduğunu söy-
leyebiliriz.

Çanakkale’de obeziteyle savaşan bir kurumumuz var 
mı? Bir çalışma yapılıyor mu? Sizlerin yaptığınız bir 
çalışma var mı?

Bu soru için içtenlikle teşekkür ederim çünkü biz üni-
versitede çalışan kişiler olarak Çanakkale’mize hizmet 
etmek istiyoruz. Çanakkale’de yapmak istediğimiz bir 
projemiz var; obeziteyle mücadele projesi. Bu projenin 

mimarı Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Acer 
hocamız ve kendisine buradan teşekkür 
ediyorum. Çünkü bu projeyi konuştu-
ğumuzda bana ilk desteği veren kendisi 
oldu. Projeden de biraz bahsetmek isti-
yorum.

Ülkemizdeki oranlara bakıldığında ise 
Marmara Bölgesi’nde %35,4, Ege Böl-
gesi’nde %26,2, Akdeniz Bölgesi’nde 
%38, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
%32,1, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
%26,4, Karadeniz Bölgesi’nde %36,6, İç 
Anadolu Bölgesi’nde % 33,4. 

Marmara Bölgesi’nde bulunan bir il 
olarak 35,4 korkunç bir rakam ve do-
layısıyla rektör hocamızla bu konuyu 
görüştüğümüzde Çanakkale halkına 
hizmet etmek adına iyi olacağını ve 
projeye destek olacağını söyledi. Bura-
dan aldığımız cesaretle ve güvenle biz 
bu projenin paydaşlarını oluşturduk.  İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük 
ve bu projeye sıcak baktıklarını, paydaş 
olabileceklerini söyledi. Üniversitemiz, 

İl Müdürlüğü ve Spor İl Müdürlüğü birimleri bir araya 
gelerek bu projeyi hayata geçirdik ve bu projeyi Ak Parti 
Grup Başkan Vekili Bülent Turan’a aktardık. Kendisi 
de bu projeye memnuniyetle destek vereceğini söyledi. 
Peki, biz ne yapacağız? Ortaokul çağındaki çocukları 
tanıtımlar yardımıyla yağ oranlarını, kaslılık oranlarını 
ve kilo düzeylerini belirleyeceğiz. Bu oranlarla ilimiz-
de mahalle mahalle bunların bir haritasını çıkaracağız. 
Risk durumunda olanlar varsa Sağlık İl Müdürlüğü 
veya Üniversitemiz hastanesine yönlendirerek bunların 
tedavilerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu proje sadece 
ölçülüp planlanacak bir proje değil, bu proje devam eden 
bir proje olacak. 

Şimdi burada bütün kurumlara, ailelerimize 
öğretmelerimize çok büyük iş düşüyor. Çünkü bu obe-
zitede çevresel faktör kavramı aile yaşantımız, sosyal 
çevremiz, ekonomik ve sağlık hizmetlerimiz, beslenme 
alışkanlığımız ve çalışma şartlarımızı tümüyle kapsıyor. 
Onun için obeziteyle mücadelede iyi bir eğitim şart. 
Eğer bu obezitenin ne derece zararlı olduğunu anlata-
bilirsek zaten beslenmeye de egzersize de dikkat edile-
cektir. Onun için toplumu uyandırmamız gerekir. Spor 
yapan toplumlar sağlıklı toplumlardır. Sporu bu topluma 
mutlaka ama mutlaka aşılamamız gerekir diye düşünü-
yorum. 

Kampüs Özel’de Diyabet ve Obezite Konuşuldu
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Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Süha Özden, Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, yaptığı açılış konuşmasında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 26. yılını kut-
layan bir devlet üniversitesi olduğunu ve kuruluşundan 
bugüne çok ciddi mesafeler kat ettiğini bildirerek her 
kurumda olduğu gibi çok sıkıntılı geçirdiği dönemler 
olduğunun da altını çizdi. Göreve geldikleri dönemden 
itibaren ÇOMÜ’yü geliştirmek için çok ciddi gayret 
sarf ettiklerini dile getiren Rektör Acer, sözlerine şöyle 
devam etti:

İlk Önceliğimiz Huzurlu Bir Ortam Oluşturmak 
Oldu

“Bunun ilk adımı üniversitemizi daha huzurlu bir üni-
versite haline getirmekti. Bu, dışarıdan bakıldığında 
nispeten kolaymış gibi gözüken ancak bu işi yürüten ki-
şilerin anlayabileceği derecede zor bir süreçti. Bu anlam-
da üniversitemiz bir önceki dönemin sıkıntılarını ortadan 
kaldırmak için ciddi çalışmalar yaptı. Bunu yaparken de 
adaletten hiç sapmadık. Adalet ve mevzuat ne gerekti-
riyorsa onu yaptık. Bu çalışmaları yaparken de malum 
kesimler tarafından engellenmeye çalışıldık. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi bu büyük badireden yeni bir 
sıkıntıya girmeden çıkmış oldu ve üniversitemiz huzurlu 
bir ortama kavuştu.”

Üniversitemiz Tarihindeki En Büyük Yatırımları 
Gerçekleştirdik

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, FETÖ ile mücadele edip 
ÇOMÜ’nün huzurlu bir ortama dönmesini sağlamak için 
yapılan çalışmalar sırasında sadece bununla uğraşma-
dıklarını vurgulayarak yüzlerce milyon liralık alt yapı 
yatımları yaptıklarını, bunun reklamını yapmadıkları 
için belki de çok fark edilmediğini söyleyerek “Biga’da-
ki yerleşkemizden hiçbir istisna olmadan tüm meslek 
yüksekokullarımıza dokunduk. Yenice’den Bayramiç’e, 
Gökçeada’ya kadar ortamını toparlamadığımız okulu-
muz yok. Terzioğlu Yerleşkesinde ne eksikse onu yaptık. 
Anafartalar Yerleşkesi üniversitemizin ikinci büyük yer-
leşkesiydi, burayı baştan yeniliyoruz. Devasa bir hastane 
projesini tamamladık. Şimdi tüp bebek merkezi açmak 
için çalışmalar yapıyoruz. Diş Hekimliği Fakültesinin 
binasını fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
yapıyoruz” dedi. 

Daha Fazla Bilimsel Çalışma ve Akademik Bilgi Üre-
ten Üniversite Olmalıyız

ÇOMÜ’nün böyle bir süreçte gelişimini sürdürdüğünün 
altını çizen Rektör Acer, ancak akademik anlamda ÇO-
MÜ’nün çok daha iyi bir yerde olabileceğini belirterek 
daha fazla bilimsel çalışma ve akademik bilgi üretmenin 
asıl sahiplerinin bölüm başkanları, anabilim dalı başkan-
ları olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölümlerde daha fazla akademik bilgi üreterek bunu 
projeye, ürüne dönüştürülmesini sağlayacak lokomotif 
bölüm başkanlarıdır. Bu toplantıları düzenlememizin 
nedeni bunların fark edilmesini ve bu bağlamda hedefler 
belirlenerek çalışmalar yapılmasını sağlamak. Bundan 
sonraki amacımız üniversitemizi akademik olarak daha 
ileriye nasıl götürebiliriz. Bu konuda sizlerin görüşlerine 
de çok ihtiyacımız var. Bu toplantılar ile birlikte bunun 
istişaresini yapmak istiyoruz.”

Üniversite Sanayi İşbirliği Çok Önemli

Üniversiteler dışa açık olmalı. Bu anlamda üniversiteler 
sanayi ve iş dünyası ile çok iyi bir iletişim içerisinde ol-
malı. Böylece bilimsel çalışmaların ürüne dönüşmesinin 
yolu açılır. İş dünyasının, sanayinin üniversitelerden ne 
beklediğini bilirsek buna yönelik çalışmalar yapabiliriz 
diyen Rektör Acer, bu anlamda ekip çalışmasının da çok 
önemli olduğunu, daha rekabetçi bir ortamda olduğumuz 
için iyi olanın, çalışanın, üretenin ayakta kalacağının 
vurgusunu yaptı.

Rektör Acer açılış konuşmasının ardından Proje Koordi-
nasyon Merkezi, yapılan çalışmalar,  ÇOMÜ’nün ulusal 
ve uluslararası projeler bakımından hangi durumda oldu-
ğuna ilişkin sayısal bilgiler verdi.

Toplantı, bölüm başkanlarının bölümlerde üretilen 
projeler ve yayınlara ilişkin paylaşımları, bölümlerin 
akademik performanslarına yönelik değerlendirilmelerin 
paylaşılması ve fikir alış verişi yapılması ile son buldu.

Haber: Eylem Tuna Çoban

Hedefimiz Daha Fazla Bilimsel Çalışma ve Akademik Bilgi Üretmek

Rektörlük ve Proje Koordinas-
yon Merkezi tarafından orga-
nize edilen bölüm başkanları 
toplantısının ikincisi Mühen-
dislik ve Mimarlık Tasarım 
Fakültesi bölüm başkanları ile 
Senato toplantı salonunda ya-
pıldı.  
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi’nde, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şu-
besi ile ÇOMÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
ortaklığınca Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu 
etkinlik gerçekleştirildi. 

Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, ÇOMÜ’lü akade-
misyen ve öğrenciler katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-
dan söz alan Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Özgün Akçay; bölüm olarak coğrafi bilgi sistemleri 
alanında birçok projenin içinde olduklarını ifade ederek 
bölümde gerçekleştirdikleri faaliyetlere dair bilgiler ak-
tardı. 

Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Süha Özden ise geçmiş yıllarda da coğrafi bilgi 
sistemleri alanında bölümde birçok başarılı çalışmanın 
gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Konu mühendislik 
branşı olarak çok popüler. Teknolojik gelişim açısın-

dan çok özel bir yerde. Bölümümüz de öğrencileriyle 
ve hocalarıyla pırıl pırıl bir bölüm. Gelişim içerisinde 
olduklarını gözlemliyorum. Üniversitemizin program 
akreditasyonuna ilk başvuran bölümlerden bir tanesi. Bu 
mesleğin önümüzdeki yıllarda gözde meslekler arasında 
yer alacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali 
Faruk Çolak ise Harita Mühendisliğinin sağlıkta, mate-
matikte ve hayatın her alanında yer aldığını ifade ederek, 

öğrencilere eğitim hayatı sonrası iş yaşamına dair tavsi-
yelerde bulundu. 

Etkinliğin ilk oturumunda, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şinasi Kaya; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Değişim Analizi konulu sunumunu gerçekleş-
tirdi. 

Haber: Tuncay Ak

34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongre-
sinin açılış töreninde, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyo-
loji Anabilim Dalına takdim edilen “Kurum Yeterlilik 
Belgesi” hakkında bilgi veren Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine Gazi, “Bu belge 
ile kardiyoloji alanında uzmanlık eğitiminde ulusal 
standartları karşıladığımıza dair akreditasyon sağlan-
mıştır. Ülkemizde az sayıda akredite kurum olması 
nedeniyle bu belge üniversitemiz adına artı bir değer 
katmaktadır. TUS tercih kitapçıklarında akredite olan 
kurumların belirtilmesi, tıpta uzmanlık öğrencile-
ri için bir tercih nedeni olacaktır. Tıp Fakültemizin, 
mezuniyet öncesi eğitimi ve diğer anabilim dallarının 
akreditasyonu ile de daha çok tercih edilen bir üniver-
site olacağımızı ümit ediyoruz” dedi. 

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu; ülkemizde kardi-
yoloji uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, 

korumak ve yükseltmek, kardiyoloji uzmanlık eğitimi 
veren kurumların kalite denetimini yapmak ve sürekli 
tıp eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özen-
dirmek, kredilendirme verilerini toplamak amaçları 
doğrultusunda bağımsız olarak hizmet vermektedir. 

“Kurum Yeterlilik Belgesi” Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’e Takdim Edildi 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, ÇOMÜ 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır 
Kırılmaz, Kardiyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Emine Gazi, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. 
Ahmet Barutçu, Doç. Dr. Hakkı Kaya, Dr. Öğr. Üye-
si Ercan Akşit ve Öğr. Gör. Dr. Bülent Deveci’den 
oluşan heyet, gerçekleştirdikleri makam ziyaretinde 
“Kurum Yeterlilik Belgesi”ni Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’e takdim ettiler

Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kurum Yeterlilik 
Belgesi Almaya Hak Kazandı

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim 
Dalına, Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik 
Kurulu tarafından “Kurum Yeterlilik 
Belgesi” verildi.

Mühendislik Fakültesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliği Gerçekleştirildi
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Motif Vakfı Uluslararası 
Sosyal Bilimler Sempoz-
yumu’nun ilki, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversite-
si’nin işbirliğinde ve ev sa-
hipliğinde gerçekleşti.
Sempozyumun Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen açılış törenine Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mustafa Görün, Motif Vakfı 
Başkanı Mehmet Zeki Baykal, Litvanya 
Vilnius Üniversitesi’nden Doç. Dr. Galina 
Mişkinini, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Sem-
pozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Ferudun Hakan Özkan, davetliler, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun-
ması ile başlayan tören ÇOMÜ ve Motif 
Vakfı tanıtım filmlerinin izlenmesi ile 
devam etti.

Törende açılış konuşmasını yapan Motif 
Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal, 
Motif Vakfı’nın kuruluşunu ve yaptığı 
çalışmaları anlattı. Baykal,  Vakfın 2000 
yılından bu yana düzenlemekte olduğu 
Uluslararası Halk Kültürü Sempoz-
yumundan sonra Uluslararası Sosyal 
Bilimler Sempozyumu’nu da hayata ge-
çirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
ederek:

“Sempozyumun ilkini ÇOMÜ ev sahipli-
ğinde gerçekleştiriyoruz. Sempozyumun 
gerçekleşmesinde desteklerini esirge-
meyen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e ve 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarından 
önemli çalışmaları içeren bu sempozyu-
ma ev sahipliği yapıyor olmaktan mem-
nuniyet duyduklarını ifade eden Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mustafa Görün, üniversi-
temize etkinlik sebebiyle dışarıdan gelen 
katılımcılar için ÇOMÜ’nün gelişimi 
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 
vererek emeği geçen herkese ve tüm ka-
tılımcılara teşekkür etti, sempozyumun 
başarılı geçmesini diledi.

Konuşmalardan sonra Litvanya Vilnius 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Galina Miş-
kinini “Litvanya Tatarları: Tarih, Dil ve 
Kültür” başlıklı açılış sunumunu gerçek-
leştirdi.

Tören, hediye takdimi ve Vakfın hazırla-
dığı “Türk’çe Bebekler” sergisinin gezil-
mesi ile sona erdi.

Arnavutluk, Azerbaycan, Kosova, Make-
donya, Litvanya, Rusya Federasyonu ve 
Türkiye’den 121 bilim insanın katıldığı, 
28 ayrı oturumda 127 adet bildirinin 
sunulduğu sempozyum 2 gün boyunca 
devam etti.

Haber: Duygu Karademir Aras

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal 
Bilimler Sempozyumu Gerçekleşti

Motif Vakfı Başkanı 
Mehmet Zeki Baykal

Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mustafa Görün Doç. Dr. Galina Mişkinini
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu 
(MYO) tarafından ‘’İnovatif Girişim-
cilik Konferanslar Dizisi’’ kapsamında 
İHA’ların Dünü, Bugünü ve Geleceği 
konulu konferans düzenlendi.
MYO İşletme Yönetimi Program Danışmanı 
Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu moderatörlüğünde 
Makine Programı Öğr. Gör. Mustafa Dündar’ın 
sunumu ile gerçekleşen konferans etkili ve yeni-
likçi yanıyla öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle 
dinlendi.

Konferans kapsamında Öğr.Gör. Mustafa Dündar 
İnsansız Hava Araçlarının (İHA) geçmişten, gü-
nümüze gelişim aşamalarını ve gelecekte planla-
nan, sahip olması beklenen İHA teknolojileriyle 
ilgili bilgiler aktardı. Ülkemizde tasarlanan, üreti-
len ve aktif olarak güvenlik birimlerimizce kulla-
nılan Orta İrtifa Havada Uzun Kalışlı (Male) İHA 
Sistemi olan ANKA ve Baykar firmasının ürettiği 
Taktiksel TB 2’nin özelliklerinden bahseden Öğr.
Gör. Mustafa Dündar, dünyada ve ülkemizde 

gerçekleştirilmesi planlanan İHA programlarının tanıtımını 
yaparak konuşmasını bitirdi.

Konferans Biga MYO İşletme Yönetimi Program Danışma-
nı Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu’nun Öğr. Gör. Dündar’a, 
kendilerini destekleyen MYO yönetimine ve katılımcı öğ-
rencilere teşekkürü ile sona erdi.

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet 
Erdem’in çelenk 
sunumu gerçekleş-
tirdiği ve ÇOMÜ 
Devlet Konserva-
tuvarı Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Yılmaz 
Küçüköncü eşli-
ğinde İstiklal Mar-
şı’nın okunduğu 
törene; ÇOMÜ’lü idareciler, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldılar. 

10 Kasım 1938’te hayata gözlerini yuman 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk için Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde 

Atatürk anıtına 
çelenk bırakıldı.  
Tören iki dakikalık 
saygı duruşunun 
ardından İstiklal 
Marşı’nın okunma-
sıyla devam etti. 

ÇOMÜ adına Rek-
tör Vekili Prof. Dr. 
Mustafa Görün’ün 

katıldığı törenin ardından İÇDAŞ Kongre 
Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Vali 
Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletve-
kili Jülide İskenderoğlu, Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan’ın yanı sıra il protokolünün 
katıldığı törende Atatürk Oratoryosu izleyi-
cilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk, Ölümünün 80. Yılında Törenlerle Anıldı
Büyük Önder Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde 
çeşitli etkinliklerle hatırlandı. Üniversitemizde Ter-
zioğlu Yerleşkesi Bilim Anıtı önünde bir tören dü-
zenlendi. 

“İHA’ların Dünü, Bugünü ve Geleceği“ Konferansı
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Forumun açılış konuşmaları; Ahmet Berat Çonkar (Türk 
Kanadı Eş Başkanı, İstanbul Milletvekili, TBMM Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanlığı), Eleonora Valentinovna 
Mitrofanova (Rus Kanadı Eş Başkanı, Rusya Federasyo-
nu Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı Başkanı), Mende-
res Türel (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı), Hüse-
yin Diriöz (Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi), 
Aleksei Erkhov (Rusya Federasyonu Ankara Büyükel-
çisi), Ender Arat (Toplumsal Forum Türk Kanadı Genel 
Sekreteri, Emekli Büyükelçi) tarafından yapıldı.

Çalışma komitelerini temsilen konuşma yapanlar ara-
sında Prof. Dr. İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi 
Öğretim Üyesi), Görgün Taner (İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı Genel Müdürü), Firuz Bağlıkaya (Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği -TURSAB - Başkanı), Dr. Nazan Öl-
çer (Sabancı Müzesi Müdiresi) de yer aldı.

2010 yılında kurulan forum bünyesinde çeşitli çalışma 
komiteleri yer alırken bölgesel işbirliği, eğitim ve bilim, 
turizm, tarih gibi alanlarda çalışma sürdüren 10 ayrı 
komite, Türkiye ve Rusya arasında beşeri ilişkilerin ve 
anlayışın geliştirilmesi, iki ülke arasındaki bağların daha 
kalıcı temeller üzerinde yükseltilmesini amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Vedat Çalışkan, forum katılımcılarına ÇOMÜ 
TURUSIA hakkında bilgi verirken Türkiye-Rusya ara-
sındaki turizm ilişkilerinde kültürel fonksiyonların ek-
sikliğine dikkat çekerek, yeni turizm perspektiflerini ve 
yeni turizm şekillerini değerlendirmek üzere, önümüzde-

ki günlerde TURSAB ile ÇOMÜ TURUSIA’nın İstanbul 
ya da Çanakkale’de buluşmasını planladıklarını açıkladı.

ÇOMÜ TURUSIA olarak hazırlayacakları öneriler rapo-
runu Forum Eş Başkanlıkları ile paylaşarak, Türkiye ile 
Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi sürecine katkı 
vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Prof. Dr. Çalışkan, 
1920-1923 yılları arasında Gelibolu’da zorunlu gurbet 
yaşayan Ruslar konusunun iki ülke arasında kültürel 
diyalog ve kültür turizmi potansiyeli oluşturduğunu ifa-
de ederek 2018 Troya Yılında Çanakkale’nin bu tarihsel 
kaynağına eğilmenin sayısız yararı olacağını da sözleri-
ne ekledi.

Türk-Rus Toplumsal Forumu’na ÇOMÜ Katkısı
Antalya’da gerçekleştirilen Türk-Rus Toplumsal Fo-
rumu’na, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tür-
kiye-Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(TURUSIA) Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Türkiye 
Delegasyonu Üyesi olarak katıldı.

Organ bağışının önemini ve farkındalığını arttırmak için 
organ nakli yapılan hastalarında katılımıyla yürüyüş 
düzenlendi. Golf Çay bahçesi önünde toplanan öğretim 
üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve organ nakli yapılan 
hastalar, ellerindeki dövizler ve pankartlarla İskele 
Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Millet-
vekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü 
Dr Ali Taşçı, Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr 
Cabir Alan, akademisyenler, öğrenciler, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. İskele meydanında 

son bulan yürüyüş sonrası ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Cabir Alan yaptığı açıklamada;  amaçlarının organ 
bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm 
kesimlerin konuya ilgisini arttırmak olduğunu söyledi.  
Alan, “Şu an Türkiye genelinde binlerce hasta organ 
beklemekte, ölümle yaşam arasındaki çizgide hayata 
umutla tutunmaya çalışmaktadır. Organ bağışı konusuna 
toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli 
gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin 

başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de 
yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermek bizim 
elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin 
toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki, yaşatmak 
da yaşamak kadar güzel bir duygudur” dedi. Yürüyüş 
sonrasında İskele Meydanı’nda bulunan organ bağışı 
standından katılımcılara çam ağacı fidesi hediye edildi. 
Açılan Organ Bağışı standında çok sayıda vatandaş or-
gan bağışında bulundu.

“Bir Adım da Sen At”
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Başhekimimiz Prof. 
Dr. Okhan Akdur 
Kampüs FM’in 
konuğuydu. Kadir 
Kenar ile Kamuo-
yu programında Uy-
gulama ve Araş-
tırma Hastanemiz 
geldiği son durum 
konuşuldu.  

Sizinle bir program 
yapalı yaklaşık 8-9 ay 
olmuştu. Yeni binamıza 
taşındığımızda konuğu-
muz olmuştunuz ve zaman ayırmıştı-
nız. 8 aydan beri neler oldu, üniversite-
mizin Tıp Fakültesi Hastanesinde neler 
değişti, ne gibi yenilikler oldu? Şimdi 
birer birer bunları konuşalım. 

Öncelikle teşekkür ediyorum nazik da-
vetiniz için tekrar. Yaklaşık 8-9 ay önce, 
Mart ayında biliyorsunuz, Kepez’deki 
hastanemizden şu an hizmet verdiğimiz 
Terzioğlu Yerleşkesinin girişindeki has-
tanemize taşındık. 9 ayda da çok ciddi 
bir gelişme ile sağlık hizmeti sunmaya 
başladık ve devam ediyoruz. Bir defa 
şehir merkezine bir hayli yaklaştık. Bu 
hastanemizle birlikte ve hasta sayıları-
mızda özellikle şehir merkezinden başvu-
rularımızda ciddi bir artış var. Kepez ile 
karşılaştırmak gerekirse ayaktan başvuran 
hasta sayılarımızda yaklaşık %40-50 
oranında ve yine aynı oranda acil servisi-
mize başvuran hasta sayısı, günlük hasta 
sayımızda %50,%60’a varan bir artış var. 
Tabii, bütün bunların yansıması olarak 
da ameliyat sayılarımızda, sağlık hizmeti 
sunduğumuz hasta sayısında, cerrahide, 
yoğun bakımda, ameliyathanelerde de 
artış olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, 
Kepez’de iken bizim bir ayda yaptığımız 
ameliyat sayısı 500-600 arası iken şu an 
1000 civarında. Yeni birimlerimizi ve 
bölümlerimizi hizmete açıyoruz. Son 
noktaya geldiğimiz birimlerimiz de var. 

Şimdi Bölge Trafik Kavşağı’nın oradan 
Kepez’e doğru ilerlediğimizde yaklaşık 
1-2 km mesafe var. Yeni hastane bina-
mızın Çanakkalelilerin ulaşılabilirliği 
noktasında kolaylık sağlamış olarak 
görüyoruz. Haberlerde güzel şeyler 
duyuyoruz. Mesela Kardiyoloji bölümü 
ile ilgili duyduk.  

Kardiyoloji ile ilgili son bir iki ayda 
çok ciddi ve olumlu gelişmeler oldu. 
Biliyorsunuz, biz aynı zamanda bir eği-
tim ve araştırma hastanesiyiz. Mesela 
Kardiyoloji Ana Bilim Dalımız Türki-
ye’de uzmanlık eğitimi verebilme adına 
akreditasyon yani bir yeterlik belgesi 
aldı. Bu çok olumlu bir gelişmeydi yeni 
hastaneyle birlikte. Çok kısa bir süre son-
ra üç boyutlu ekokardiyografi cihazı yani 
halk arasında kalp ultrasonu dediğimiz 

bir cihazımız gelecek. Kalbi üç boyutlu 
ultrasonla gösterebilen bir cihaz bu. Onun 
ötesinde yine Türkiye’de sayılı merkez-
de yapılan birtakım uygulamaları şu an 
hala rutin olarak uyguluyor Kardiyoloji 
Birimimiz. Kardiyolojide 7 gün 24 saat 
anjiyografi hizmeti, kalp krizi geçiren 
hastalarımızın stent uygulamaları, balon 
uygulamaları 24 saat süre ile yapılıyor. 
Şu an yoğun bakım sayılarını da bir mik-
tar arttırarak artık daha fazla hastaya bu 
hizmeti sunabileceğiz.  

Şimdi kalp krizi en büyük dertleri-
mizden birisi. Çanakkale’de kalp krizi 
geçirdik. Geldik acil servise girdik. 
Kalp krizi geçirdiğimizi de anladılar, 
sağ olsunlar. 

Bizim hastanemizin acil servisine gel-
diğiniz andan itibaren kalp krizi tanısı 
konulduysa 5-10 dakika içerisinde an-
jiyografi ünitesine çıkıp anjiyografiniz 
yapılabiliyor. Bu hizmet 7/24 devam 
ediyor. Tıkalı olan damarınız görülüyor, 
eğer tıkalı olan damar balon ya da stent 
uygulamasıyla açılabilecekse derhal mü-
dahale edilip anında açılıyor. Eğer tıkalı 
damar balonla açılamayacak durumdaysa 
ve bypass kararı alınabilecekse şu an 
kalp damar cerrahimiz açık kalp ameli-
yatlarının tümünü gerçekleştirebiliyor. 
Diğer ameliyathanelerden bağımsız iki 
tane ayrı ameliyathanesi var kalp damar 
cerrahimizin ve onlar da aynı şekilde 7 
gün 24 saat açık kalp ameliyatlarını şu an 
hastanemizde gerçekleştirebiliyor. Birçok 
büyük şehirdeki kalp krizi geçiren hasta-
ya müdahaleden çok daha hızlı müdahale 
ediliyor. Birtakım planlarımız da vardı 
yeni hastaneye geçmeyle birlikte. Şu an 
son aşamaya geldiğimiz Tüp Bebek Üni-
temiz var Kadın Hastalıkları Doğum Ana 
Bilim Dalının altında bir birim olarak. 
Ruhsatlandırmasının da muhtemelen 1-1 
buçuk ay içerisinde tamamlanabileceğini 
düşünüyorum. Tüp Bebek Ünitemiz artık 
hizmet vermeye başlayacak Çanakkale 
halkına. Yani bundan sonra tüp bebek 
ihtiyacı olanlar şehir dışına gitmek zo-
runda olmayacak. Son derece modern ve 
koşulları uygun bir tüp bebek merkezini 
hizmete açmış olacağız. Burası üreme 
sağlığı merkezi olacağı için farklı alan-

larda da hizmet sunacak. Hatta biz şöyle 
düşünüyoruz, il dışından ve çevre illerden 
de bu merkeze hasta gelecek. Onun dı-
şında biliyorsunuz, organ nakli yapan bir 
merkeziz ve şu an organ nakli konusunda 
büyük merkezlerle yarışabilecek sayılara 
da ulaştık. 

Şimdi nerede gerçekleştiriyoruz doku-
nun uygun olup olmadığını? 

İl dışına gönderilerek kanlar test ediliyor. 
Tabii, zaman alıyor bu hizmet ki tama-
men kendi kendimize yetebileceğimiz bir 
organ nakli merkezimiz artık 1-2 ay için-
de tamamlanmış olur. Organ ile açmışken 
konuyu, yine göz hastalıklarında kornea 
ve göz bankası şu an kuruldu. Sağlık 
Bakanlığı tarafından da ruhsatlandırıldı. 
Bu da son bir ay içinde yeni bir gelişme 
ve çok yakın bir zamanda bizim kornea 
nakli dediğimiz, halk arasında göz nakli 
diye geçen nakiller de başlayacak. Kor-
nea bankası artık resmi olarak üniversite 
hastanemize de kurulmuş oldu. Bir süre 
sonra bu nakil ameliyatları rutin hale 
gelebilecek. Biz yine en baştaki şeye dö-
nüyoruz. Çanakkale ve civarındaki hasta-
larımızın sağlık hizmetini alabilmesi için 
il dışına gitmesini istemiyoruz ve bunun 
için çaba sarf ediyoruz. Yine kısa bir süre 
sonra bir inme merkezi açmayı planlı-
yoruz. Yaşlı nüfusumuz bir hayli fazla 
ve yaşlı nüfusun kalp kriziyle birlikte 
en fazla muzdarip olduğu hastalık grubu 
inme. Biz istiyoruz ki inme şikâyetleri ve 
benzeri şikâyetler ile gelen hastalarımızın 
tedavisinin tümünün sağlanabileceği bir 
merkez oluşturmak. Nöroloji Anabilim 
Dalımızda da bu konuda istekli öğre-
tim üyelerimiz var. Artık kalp krizi has-
talarında nasıl müdahale ediliyorsa, inme 
şikâyeti ile acil servise gelen hastalarda 
da aynı sürat ile müdahalenin yapılacağı 
merkezi de Çanakkale’de kurmamız gere-
kiyor. Eğer inme semptomları şikâyetleri 
başlayan hasta, özellikle ilk üç saat içe-
risinde bize başvurabiliyorsa, tıkalı olan 
beyin damarını açmak yönünde bir takım 
pıhtı eritici ilaçları kullanabiliyoruz. 

Yeni bina hasta bazında  %50 civarın-
da bir yükseliş getirmiş, tabii maddi 

olarak sorun da yok herhalde. 
SGK ile yapılan bir anlaşma-
mız mı vardı geçen yıl? 

 Global bütçe anlaşmamız var. 
Türkiye’deki 41 üniversite has-
tanesi, şu an anlaşma içerisinde. 
Biz mali anlamda bu üniversite 
hastaneleri içerisinde çok iyi bir 
konumdayız. 2017 yılından iti-
baren gelirimizi %50-60 oranın-
da şu an arttırmış durumdayız 
gelir bazlı. 

  
Okhan Hocam, yenilikleri ko-

nuştuk. Sıkıntı var mı hastanede diye-
lim aslında. 

Şimdi sıkıntı şöyle, tabii yeni bir hastane-
ye geçtik. Aslında buna sıkıntı demeye-
lim. Biliyorsunuz, üniversitemizin giriş 
katıyla beraber çevre düzenlemesi de 
yapılıyor aynı anda. Şu an hastanemizin 
çevre düzenlemesi çalışmaları da devam 
ediyor. Bir miktar daha sabır istiyoruz 
hastalarımızdan ve hasta yakınlarımızdan. 
Çok daha güzel olacak. Hasta sayımızın 
artmasıyla beraber aksayan, yoğunluk 
olan birimlerimizi, bölümlerimizi ya da 
ihtiyacın nerede olduğunu görme imkânı-
na sahip olduk. Sayın Rektörümüz zaten 
gerekli çalışmaları yapıyor. Yardımcı 
sağlık personeli anlamında da yeni hem-
şirelerimiz göreve şu an başladılar. Tabi 
bu sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite-
sini de arttıracak.  

Başhekimlik kolay değil tabi. Anka-
ra’ya sık gelip gidiyorsunuz. 

Evet. Mecburen Sağlık Bakanlığı’na, 
Yüksek Öğretim Kurumu’na, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na -onun çünkü sağlık 
hizmeti sunucusuyuz- Kalkınma Bakanlı-
ğı’na, Maliye Bakanlığı’na dönem dönem 
gitmemiz gerekiyor. Tabi ki burada neler 
yapıldığını Ankara’ya da anlatmamız 
gerekiyor.  

Peki sizin sağlığınız nasıl hocam? 
Biz hep sizden sağlık bekliyoruz da 
yapabileceğimiz bir şey var mı sizin 
adınıza? Çünkü doktorlara karşı şid-
det, sağlık çalışanlarına karşı şiddet 
sorunumuz. 

Çanakkale’nin bu konuda şanslı bir il 
olduğunu söyleyebilirim. Yani halkımız 
gerçekten bu konuda duyarlı. İfade etmek 
lazım diğer illere göre şanslıyız. Bizim 
mutluluğumuz yönetici koltuğundan zi-
yade işte yoğun bakıma gidip, yönetici 
koltuğundayken çabalar sonucu alınan ci-
hazların, hastalara bağlandıktan sonra şifa 
bulduğunu ve sağlığına kavuştuğunu gör-
mek. 

Başhekimimizle Hastanemizi Konuştuk 
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Müzik Gündem adlı radyo programımızda ünlü isim-
lerle röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu haftaki 
konuğumuz Gülben Ergen’di. “İnfilak” isimli tekli 
çalışması 2 günde 1 Milyon izlenen Gülben Ergen 
albüm habercisi olan şarkısını Kampüs FM’e anlattı.

Atiye Şahin: Çok kaliteli bir iş olmuş gerçekten. Söz, 
müzik, video klip muhteşem tebrikler. Tam da zama-
nında sonbahara yakışır bir çalışma. 

Gülben Ergen: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.  
İnsanın emek verdiği, geceler boyu çalışıp sabahladığı 
saat dilimlerinden sonra böyle güzel şeyler duymak çok 
önemli. İnfilak doğru bir toprak, Sezen Aksu doğru bir 
tohum. İkisi birleşince ben bu işten çok güzel nemalan-
dım. İyi ki İnfilak benim şarkım oldu, iyi ki ben oku-
dum. Dilerim ki Yalnızlık gibi o çok sevdiğiniz Aşkla 
Aynı Değil, Giden Günlerim Oldu, Teşekkür Ederim 

gibi çok kalıcı slowlarımdan birisi olur İnfilak. Ben 
de size katılıyorum çok güzel bir mevsim İnfilak için. 
Ama bu konuda mütevazı olamayacağım, İnfilak’ın dört 
mevsimlik bir şarkı olduğunu düşünüyorum. İnşallah 
uzun süre kalıcı olur.

Kesinlikle… Ardımıza dönüp baktığımızda zaten o 
kadar güzel eserlere imza attınız ki, o kadar güzel 
eserlere ses verdiniz ki hala aynı zevkle dinliyoruz.  
Bir albüm bekliyor bizi bildiğimiz kadarıyla, biraz 
bahseder misiniz ondan? Bu albümün öncüsü gibi 
oldu.

Evet, İnfilak aslında albüm şarkısıydı. Albümü ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik sorunlar sebebiyle erteledik. 
Çünkü bir tektaş pırlanta sunumunuzla 10 pırlantalı bir 
yüzüğü tasarlamanız aynı sanat eseri gibi değil. Albüm-
de 10 tane pırlanta var ve onların yerleşimi, kliplenmesi, 
çıkması ve maddi manevi hazırlıkları şu anda doğru 
zaman değildi. Single için doğru zamandı. 2019’da çı-
kacak albüm. Tarih derseniz veremem ama şubat, mart 
diye dilerim inşallah yetişir. 

Merakla bekliyoruz. Video klibe geleceğim. Çok ger-
çekçi olmuş.

Aslında sadeliğin ihtişamı benim için. İlk defa senkron-
ları, şarkının sözlerini çok görmüyoruz. Beden dilinde 
görüyoruz. Bir dansçı kadar olmasam da elimden geleni 
yaptım ve montajını da çok beğendim. Murat Joker kli-
bin yönetmeni, fotoğraflarını Nihat  Odabaşı çekti. Her 
biri kendi işinin ustası. Sezen Aksu hepimizin ustası 
zaten. Doğru kişilerle doğru bir iş çıkardık. Önce Allah’a 
sonra radyolara emanet şarkımız.

Emanetiniz bizde. Bu kadar güzel isimlerle bir araya 
gelmek zor, çok şanslısınız gerçekten.

Kesinlikle çok şanslıyım, Bülent Ortaçgil’in şarkısını 
okuduğumda sabaha kadar uyuyamamıştım. Sonra daha 

zoru başarmak için Mazhar Alanson 
şarkısını okumak için aylarca uğraştım ve onu da başar-
dım. Benim yaşamımda çok kıymetli müzisyenler oldu. 
Şehrazat, Mazhar Alanson, Sezen Aksu, Bülent Ortaçgil, 
Özdemir Erdoğan… Onlarla tanışmak bile önemliyken 
ben şarkılarını yorumlayabildim ve bunlar sesimle ölüm-
süzleşti. 

Kesinlikle çok iyi bir yorumcusunuz. İşin hakkını 
vererek yapanlardan biri, hatta en özel isimlerden 
birisiniz. Yaptığınız şarkılar uzun zaman listemizden 
çıkmıyor.

Kesinlikle güveniyorum. 

Belki hatırlarsınız Türkiye’nin En İyileri’ni seçmiş-
tik yaklaşık dört sene önce. Siz de Çocuklar Gülsün 
Diye Derneği ile bu işe bu şekilde gönül vermenizle 
bizim en iyilerimizden biriydiniz.

Ne mutlu bana.

Halen aynı işlerle meşgulsünüz, yürekten destekliyo-
rum sizi bir anne olarak.

Bizim ülkemize teşekkür borcumuz var. Çocuklar Gül-
sün Diye Anaokulu da benim ülkeme, milletime, izleyi-
cime minnet borcumdur. Çalışmaya devam edeceğim. 

Tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı. Albümü-
nüzü de merakla bekliyoruz.

Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, saygıları-
mı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bana olan ilgilerinden, 
sevgilerinden dolayı minnettarım. Biliyorsunuz her 
birimizin hayatında inişler çıkışlar mevcut, elbette ki 
sesli ve sessiz olduğumuz tüm zamanlarda başta kadınlar 
sonra çocuklar olmak üzere, beni seven bana sahip çıkan 
ve bana inanan herkese çok teşekkür ediyorum.

MÜZİK GÜNDEM’İN KONUĞU: GÜLBEN ERGEN

Kültür / Sanat

Kübra DENİZ

Yönetmenliğini Yann Arthus-Bertrand’ın üst-
lendiği Home (Yuva) Belgeseli, insanlığın do-
ğaya verdiği büyük yıkımı çarpıcı bir şekilde 
karşımıza çıkarıyor. 
“Yaşam lokomotifi bir zincirin ta kendisidir. Her şey 
birbirine bağlı ve muhtaçtır. Su ve hava birbirinden ay-
rılamaz. Bu evrende paylaşmak her şeydir.” Daha önce 
Human, Planet Ocean ve Earth From Above’den aşina 
olduğumuz başarılı yönetmen Bertrand, bu kez doğanın 
hazin yıkılışını gözler önüne seriyor. Home, Dünya Çev-
re Günü münasebetiyle 5 Haziran 2009 yılında aynı za-
manda 80 ülkeyi aşkın yerde gösterimdeydi. Belgeselin 
çekim hazırlığı ve çekimleri 54 ülkeyi kapsıyor. Çekim-
ler ise 3 yıl boyunca büyük bir özveri ile tamamlandı.

Belgesel boyunca tekrarlayan tek cümle: “Giderek hız-
lanıyoruz.” Bu hızlanma ile ortaya çıkan doyumsuzluk, 
savurganlık, tüketim çılgınlıklarına Bertrand farklı bir 
gözle yaklaşıyor. Dünyanın dört bir yanından insan ha-

yatına dair izleri ve dünyamızın 
karşı karşıya kaldığı sorunları 
müthiş çekim açıları ile gözler 
önüne seriyor. İnsanoğlunun 
kendi elleri ile doğayı nasıl ya-
şanmaz bir hale getirdiğini bizle-
re çok özel hikâyeler üzerinden 
anlatıyor. Belgeselde insanı 
derinden etkileyen birbirinden 
çarpıcı gerçekler yer alıyor. 
Los Angeles’ta araba ve insan 
sayısı neredeyse birbirine eşit. 
Dubai’de ise sahillere yapılan 
adalar olmasına rağmen tarım ve 
su alanları bulunmuyor. Ancak 
dünyanın en yüksek gökdelen-
lerini dikmekten asla vazgeçmi-
yorlar. Modernizmin çılgınlıkları 
dur durak bilmeden insan yaşa-
mını etkilemeyi sürdürüyor. Bir 

başka örnek de Çin’in Şanghay kentinden. 
Bu kent geçmişte küçük bir balıkçı köyü 
iken şimdi ise plaza kenti olmuş durumda. 
Doğa, plazalaşmanın esirinde tükenmeye 
devam ediyor. Her gün 5 bin insan kirli 
içme suyu nedeniyle ölümle karşı karşıya 
geliyor. Bunun yanı sıra 1 milyar insan da 
temiz içme suyuna ulaşamıyor dahi. Ya-
şam döngüsü gün geçtikçe çok daha fazla 
bozulmaya devam etmekte. Bu ve bunun 
gibi daha pek çok doğa sorunu maalesef 
hepimizin yaşantısını çok acı bir şekilde 
etkiliyor.

Yaşam, bize verilmiş bir mucize. Bu muci-
zeyi korumak ise bizim elimizde. Bizim her 
şeyden çok doğaya ihtiyacımız var. Belge-
selde denildiği gibi; “Bir sonraki sahneyi 
yazmak senin elinde. Hep birlikte!”

Bu Senin Hikâyen: “Home”
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