
gazete.comu.edu.tr07 OCAK 2019| SAYI : 74İki Haftalık Süreli Yayın

BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLUYOR
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi çok yakın bir zamanda, alanında uzman 

öğretim üyeleri ve son teknoloji ile donatılmış cihazlarıyla hizmet vermeye başlayacak. 

TÖMER’de Devir 
Teslim Töreni 

Gerçekleştirildi

3 3

ÇOMÜ Yer Bilimleri 
ve Doğa Tarihi 

Müzesi Büyüyor

7 13

Öğretim Üyelerimiz, 
Proje Yarışmasında 

Birinci Oldu

Öğretim Üyemiz 
TUG Yönetim Kurulu 

Üyeliğine Seçildi

Her 7 çiftten birinin çocuk sahibi 
olmakta zorlandığı Türkiye’de, 
çiftler çareyi tüp bebek merkez-
lerinde arıyor.  Günümüz modern 
tedavi süreçlerinin başında yerini 
alan tüp bebek tedavisi için Ça-
nakkale’den başka illere gitmek 
zorunda kalan çiftler artık ÇOMÜ 
Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde 

hayallerini gerçekleştirebilecek-
ler. Tüp Bebek Merkezi ile ilgili 
süreci kısaca anlatan Kadın Has-
talıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet 
Hacıvelioğlu, “2015 yılında ya-
pımına başlanan ÇOMÜ Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
binasında mevzuata uygun olarak 
tüp bebek merkezi yeri yapıldı. 

Sadece içinin laboratuvar mal-
zemeleri eksikti. Onlar da şimdi 
hızlı bir şekilde temin ediliyor. Bu 
malzemeler temin edildikten sonra 
merkezimiz için ruhsat başvurusu 
yapılacak. Biz öğretim üyeleri de 
zaten başından beri hazırız” diye-
rek ÇOMÜ’nün yine çok önemli 
bir işe imzasını attığını söyledi. 
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Büşra PALAZ

Sine-Dizi

İnternet dizisi kavramı Türkiye›de son birkaç yıldır 
etkinliğini sürdürürken, her geçen gün yeni örnekler 
de çıkmaya devam ediyor. Netflix’in dünya çapında 
bu anlamda popüler bir içerik alanı olmasına karşın 
Türkiye›de de kanalın türevleri olarak Blu TV ve Puhu 
TV  kuruldu. Özgün içeriklerin yanı sıra eski film ve 
dizileri de bünyesinde barındıran bu kanallar izleyici 
için yeni bir soluk ve deyim yerinde ise aranan kandı. 
Televizyon her ne kadar evlerin baş köşesindeki konu-
munu sürdürmeye devam etse de internetin kendisine 
sunduklarını değerlendiren birey için internet dizisi 
farklı bir tercih imkanı doğurdu. Blu TV’nin ilk orijinal 
yapımı olan Masum’la hem platformun tanıtımı yapıldı 
hem de içerik çeşitliliğine yönelik arayışlar başladı. Ar-
dından Puhu TV’deki Fi, çok izlenen bir başka internet 
dizisi örneği oldu. Her ne kadar diğer platformlar gibi 
ses getirmese de YouTube’u da unutmamak gerek. Sıfır 
Bir dizisi ilk olarak burada başlayıp ardından Blu TV’de 
yayın hayatına devam etti.

Örnekler bu şekilde ilerlerken Türkiye›nin ilk fantastik 
dizisi olarak anılan Yaşamayanlar, Blu TV’de popüler 
oyuncu kadrosu ile dikkat çekti. Fakat bu içerik yanlış 
bilinen bir ilk olmasının dışında bazı kesimlerce çok 
beğenilirken başka kesimlerde ise arzu edilen noktaya 
gelemedi. Yanlış bilinen ilk olma konusu ise, Yaşama-
yanlar’dan önce 2017 yılında YouTube’da yayımlanan 
Görünen Adam dizisinin fantastik bir internet dizisi 
olarak çıkmasıydı. Onur Ünlü›nün senaristliğini ve yö-
netmenliğini üstlendiği Görünen Adam, 15’er dakikalık 
bölümleri ile fantastik bilim kurgu türünde bir içerik 
örneği olarak bir bakıma ses getirmedi ya da unutuldu 
diyebiliriz. 

Netflix’in Türkiye için ürettiği ilk orijinal dizi örneği 
ise fantastik yönü ile dikkat çeken Hakan Muhafız (The 
Protector) oldu. Dizi daha başlamadan çekim süreçleri 
ve oyuncu kadrosu ile uzunca bir süre tanıtımlar yapıl-

mış oldu. Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanması ile 
birlikte izleyicilerin sosyal medya eleştirileri de art arda 
geldi. Tanıtım videosu üzerinden fantastik yönü eleşti-
rilen diziyi gerçekten eleştirmek için en azından birkaç 
bölüm izlemek gerek diye düşünüyorum. İşlenen konu 
itibariyle tarihi bir içerik de sunan Hakan: Muhafız, 
fantastik yönü ile çok da başarılı bir alan yaratamıyor. 
Bunun sebebini ise Türk sinemasının ve televizyonunun 
fantastiği alan olarak içselleştirememesi olarak görüyo-
rum. Geçmiş örnekler de belli başlı birkaç içerik dışında 
bunu pekiştirir nitelikte. Fakat bunun ötesinde dizinin 
hikâyesi ve aksiyonu başarılı bir ilerleme sunuyor. 

Dizinin bütçesi ve çekim gücü düşünüldüğünde tek 
problem olarak gözüme çarpan ise oyunculuk sıkıntısı. 
Popüler içerikleri popüler isimler ile ön plana çıkarma 
çabası son birkaç yılın abartılı illüzyonu gibi geliyor 
bana. Çağatay Ulusoy, başarılı bir oyuncu olabilir fakat 
her yapımda aynı karakteri izliyor hissinden çıkartamı-
yor bizi. Öne çıkan bir diğer isim olarak Okan Yalabık 
ise daha eski oyunculardan biri olarak çok daha iyi bir 
performans sergiliyor. Dizinin yükselen ismi ise, kötülük 
kavramını bir karakter olarak bütünü ile yansıtabilen 
Mehmet Kurtuluş oluyor. 

Hakan: Muhafız’ın konusunun klişe olduğu eleştirilerine 
ise katılmıyorum. Türk dizileri ekseninde bu zamana 
kadar fantastik kavramı ne kadar yaygındı ki konusu 
klişe olsun! Hakan: Muhafız abartıldığı kadar harika 
olmamakla birlikte farklılığı ile öncül bir içerik sunuyor. 
Fakat dozu tutturulamayan eleştiriler için de Türk Sine-
ma ve televizyon tarihindeki geçmiş fantastik örneklerin 
incelenmesini tavsiye ederim. Maalesef ki Türkiye’nin 
Hollywood’u hep bu kadardı.

Türkiye’de Fantastik İnternet Dizisi Ekseninde “Hakan: Muhafız”

ÇOMÜ Tıp Fakültesinde Aralık ayı 
boyunca personel, asistan ve intörn 
doktorlara gruplar halinde “Sağlıklı 
İletişim” seminerleri dü-
zenlendi.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi  Engin 
Çağlak,  Marmara Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Gazetecilik Bölümün-
den Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep Yelda 
Kadıoğlu ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalından 
Dr. Öğr. Üyesi  Murat Tekin  tarafın-
dan “Sağlıklı İletişim” seminerleri 
düzenlendi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde 
görev yapmakta olan personelin 
İletişim ve sorunlarının çözümü 
amacıyla düzenlenen seminerin 6 
ay gibi uzun bir dönemde hazırlık 

aşaması tamamlandı. İlk öncelik olarak asistan ve intörn 
doktorlara gruplar halinde “Sağlıklı İletişim” seminer-
leri verilmeye başlandı. Bu çalışma kapsamında sağlık 
sektöründe iletişim, otorite, kimlik, iletişimde yanlılık, 

empati, beden dili ve etkili dinleme başlıkları örnek 
olay ve uygulamalarla aktarıldı. Seminerler 30’ar kişilik 
gruplar halinde Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans 
Salonunda Aralık ayı boyunca salı ve perşembe günleri 

gerçekleştirildi.

 Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tamer Demir Çanakka-
le halkına daha iyi hizmet 
verebilmenin arzusu içinde 
olduklarını belirterek, “Se-
minerlerin eğitim sorumlulu-
ğumuz gereği de Asistan ve 
İntörn Hekimlerimizin mes-
lek hayatlarında farkındalık 
oluşturacak bir etkinliktir. 
Özverili çalışmalarından do-
layı adı geçen öğretim üye-
lerimize çok teşekkür ediyo-
rum. Bu sayede verdiğimiz 
hizmetin kalitesinin artacağı 
gibi  hasta memnuniyetinde 
de artış yaşanacaktır” dedi. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından İletişim Seminerleri
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HeidelbergCement ve The Quarry Life 
Award tarafından 25 ülke ve 101 taşocağı 
sahasındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya 
çıkarılması amacıyla bu yıl 4. kez düzen-
lenen uluslararası “Biyoçeşitlilik Proje 
Yarışması”nda, Üniversitemiz Deniz Tek-
nolojileri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. 
Üyesi Serpil Odabaşı yürütücülüğündeki, 
Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı ve Dr. Öğr. 
Üyesi Fikret Çakır’ın görev aldığı ‘Bozalan 

Kalker ve Kil Ocağı’nın Biyoçeşitliliği ve 
Ocaktaki Sulak Alanın Rehabilitasyonu’ 
isimli proje, Bilimsel Araştırma Kategori-
sinde Türkiye birincisi seçildi. 

Yarışmanın ülkemizdeki destekçisi AK-
ÇANSA tarafından The Seed-Sabancı Mü-
zesi’nde gerçekleştirilen törende ödüllerini 
alan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başa-
rılarının devamını dileriz.

TÖMER binasında yapılan devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in yanı sıra kurum çalışanları da hazır bulundu.

İki yıldır bu görevi yürüten Prof. Dr. Bünyamin Bacak törende yaptığı ko-
nuşmada TÖMER’in hızlı bir şekilde kurumsallaştığını ifade ederek “Mev-
lüt Hocamızın da buna büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Güzel bir 
ekiple bu görevi yürüttüm. Burada güzel projelere imza attık. Özellikle Batı 
Trakya’daki Türk soydaşlarımıza yönelik uzaktan eğitimler yaptık. Burada 
Batı Trakya ve Balkanlar’a yönelik sorumluluğumuzu daha güçlü hissettik. 
Üniversitemizin isminin bu bölgede her geçen gün tanınması da benim için 
ayrı bir mutluluk oldu. ÇOMÜ, uluslararasılaşma anlamında büyük bir ivme 
yakaladı. Balkanlar’dan gelen öğrenci sayımız gittikçe artıyor. Çanakkale 
olarak bu bölgeye manevi bir bağlılığımız var. 2 yıl önce göreve geldiğimde 
burada 62 tane uluslararası öğrencimiz vardı. Sevinerek söylüyorum ki bu 
sayıyı 150’ye çıkardık. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika 
Programı’nda ise 100 civarında olan sayıyı 210’a çıkardık. Türkçe Yeterlilik 
Sınavına giren öğrenci sayısı bir yılda 150 iken bu yıl bu sayıyı 750’ye çı-
kardık. Üniversite tarihinde bir rekora imza atarak 7 farklı dilde kurs açtık. 
Görevimi en iyi şekilde yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Bundan sonra 
da Mevlüt Hoca gibi deneyimli bir hocamızın burada olması TÖMER’e, 
üniversitemize ve ülkemize çok şey katacaktır” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise binlerce yıllık geçmişi bulunan Türkçenin, 
kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek “Dil, bir 
milletin oluşmasının esas unsurlarından biri. Türkçemiz dünyada en çok 
konuşulan 5 dil içerisinde. Türkçe konuşmayan milletlerin vatandaşlarının 
da Türkçe öğrenmesi açısından TÖMER’lerin öneminin farkındayız” dedi.

Üniversitemizi tercih eden yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türk-
çe bilmeden ülkemize geldiğinin altını çizen Rektör Acer; üniversitemiz 
öğrencilerinin TÖMER öğrencileriyle temas ederek, kurdukları ilişkilerle 
ÇOMÜ’nün daha uluslararası bir üniversite haline gelme hedefine katkılar 
sunduğunu söyledi. Acer, sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Bünyamin 
Bacak’a teşekkür etti.

TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Ceylan ise “Rektörümüze, gös-
termiş olduğu teveccüh ve güven için teşekkür ediyorum. Bize verilen göre-
ve layık olarak TÖMER’i daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Devir teslim töreni, çiçek takdimiyle sona erdi. 

TÖMER’de Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, düzenlenen törenle görevini 
Yenice MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Cey-
lan’a devretti.

Üniversitemiz Öğretim 
Üyeleri, Biyoçeşitlilik Proje 
Yarışmasında Birinci Oldu
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Panele ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süha 
Özden, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Eği-
tim Şube Müdürü Recai Keleş, Uluslararası 
Öğrenci Derneği Başkanı Ahmet Arıcan ile 
ÇOMÜ’lü idareciler, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
programın açılışında konuşan ÇOMÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Süha Özden, “26.yılımızı ya-
şıyoruz. Bu çeyrek asırda ülkemizdeki birçok 
devlet üniversitesinin ve özel üniversitenin 
önüne geçtik. İyi yerdeyiz ama daha iyi yerlere 
gelmek istiyoruz. Sıralamalarda daha yuka-
rılara çıkmak istiyoruz. Bu kapsamda birçok 
hocamız birçok etkinlik düzenliyor. Bu yıl 
bildiğiniz gibi Troya Yılı’ydı ve gerçekten çok 
güzel etkinlikler yaptık. Aynı şekilde TÜB’ün 
bir üyesi olarak birlikte çok başarılı çalışmalar gerçekleştirildi-
ğini söyleyebilirim. Her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel işbir-
liğini sürdürmekteyiz. Bu kapsamda da 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu Hocamız bizim 
için güzel bir panel hazırladı” dedi ve kat-
kı sunan herkese teşekkür etti. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir de “ÇOMÜ 
gerçekten güzel işler yapıyor. Bilimsel 
ortamda, aydınlatıcı, doyurucu ve tatmin 
edici bir program oldu. Gazi Süleyman 
Paşa bölgemiz için önemli bir figür. Ben 
de ilgi duyup araştırdım. Ne zaman İstan-
bul’a doğru gitsem kabrine uğrayıp şük-
ranlarımı sunarım. Bu topraklar için çok 
büyük simgesel değere sahip” şeklinde 
konuştu.

Moderatörlüğünü Balkan ve Ege Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Aşkın Koyuncu’nun yaptığı panelde 
ilk olarak 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feri-
dun Emecen, Gazi Süleyman Paşa’nın 
faaliyetleri başlıklı sunumunu gerçekleş-
tirdi. 

Emecen; Gazi Süleyman Paşa’nın doğum 
tarihi hakkında kesin bilgi olmadığını 
ancak Mekece Vakfiyesi şahitlerinden biri 
olması dolayısıyla birçok tarihçi tarafın-
dan doğum tarihinin 1316 olarak kabul 
edildiğini söyledi. Süleyman Paşa’nın 
annesinin Nilüfer Hatun olduğu yönünde 
bilgilerin de şüpheli olduğunu ifade eden 

Prof. Dr. Feridun Emecen; asker vasfından ziyade Padişah Or-
han’ın en büyük oğlu olması münasebetiyle Paşa denmiş olabi-
leceğini öne sürdü. 

Panelin ikinci konuşmacısı Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar ise “Bi-
zans Kaynakları Gözüyle Gazi Süleyman Paşa” 
başlıklı sunumunda Gazi Süleyman Paşa’nın 
yaptıklarını ondan 10 yıl kadar önce Aydın 
oğlu Umur Bey’in gerçekleştirdiğini iddia etti. 
Kayapınar, Bizans kaynaklarında Çanakkale’yi 
de içine alan Batı Anadolu bölgesinin en büyük 
lideri ya da devlet adamı olarak Aydın oğlu 
Umur Bey’in görüldüğünü kaydetti.

Panelde son olarak Trakya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Veysi 
Akın söz aldı. Akın, Gazi Süleyman Paşa’nın 
vefatına yönelik çok sayıda bilgi olduğunu be-
lirtirken, “Osmanlı kaynaklarında bu konuda 
çokça farklılıklar var. Bazıları bunun av esna-
sında olduğunu söyler. Bazı kaynaklarda düştü-
ğünde başını taşa vurduğunu, bazı kaynaklarda 
ise atın altında kaldığını yazar. Olayın Bolayır 
civarında gerçekleştiği daha çok kabul görür. 
Türbesinin yeri konusunda sıkıntı yok. Ölüm 
haberi Orhan Gazi’yi çok üzer, Bolayır’a gö-
mülmesini ister. Bunun Trakya ve Rumeli top-
raklarını sahiplenme duygusuyla olabileceğini 
düşünüyoruz. Atının da eski Türk geleneklerine 
göre ayak ucuna gömüldüğü muhtemel” dedi. 

Soru cevap bölümüyle devam eden program 
hediye takdimiyle sona erdi. 
Haber: Tuncay Ak

Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa 
Paneli Gerçekleştirildi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi (ÇOMÜ) Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle 
Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa Paneli gerçekleştirildi. 
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Her 7 çiftten birinin çocuk sahibi olmakta zorlandığı 
Türkiye’de, çiftler çareyi tüp bebek merkezlerinde arı-
yor.  Günümüz modern tedavi süreçlerinin başında yerini 
alan tüp bebek tedavisi için Çanakkale’den başka illere 
gitmek zorunda kalan çiftler artık ÇOMÜ Sağlık Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde 
hayallerini gerçekleştirebilecekler. 

ÇOMÜ, Yine Çok Önemli Bir İşe İmzasını Atıyor

Tüp Bebek Merkezi ile ilgili süreci kısaca anlatan Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Servet Hacıvelioğlu, “2015 yılında yapımına 
başlanan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi binasında mevzuata uygun olarak tüp bebek mer-
kezi yeri yapıldı. Sadece içinin laboratuvar malzemeleri 
eksikti. Onlar da şimdi hızlı bir şekilde temin ediliyor. 
Bu malzemeler temin edildikten sonra merkezimiz için 
ruhsat başvurusu yapılacak. Biz öğretim üyeleri de za-
ten başından beri hazırız” diyerek ÇOMÜ’nün yine çok 
önemli bir işe imzasını attı-
ğını söyledi. 

Çanakkale ve Çevresi İçin 
Tek Olacak

Doç. Dr. Hacıvelioğlu, tüp 
bebek merkezlerinin ruh-
satının Sağlık Bakanlığı 
tarafından verildiğini be-
lirterek;  “Sağlık Bakanlığı 
her şehre belirli sayıda tüp 
bebek merkezi açılmasına 
izin veriyor. Bu izin Ça-
nakkale için bir taneydi ve 
bunu da Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’ne verdi. 
Çanakkale’ye en yakın tüp 
bebek merkezi Bursa’da 
bulunuyor. Bu demek olu-
yor ki Çanakkale’ye ve 

çevresine hizmet veren tek tüp bebek merkezi olacağız. 
Çanakkale’de böyle bir merkezin olması çok önemliydi. 
Hastalar baştan beri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’ya 
gidiyorlardı. Biliyorsunuz ki tüp bebek tedavisi oldukça 
zahmetli ve maliyeti yüksek bir tedavi yöntemi. Çanak-
kale ve çevresi için bu merkez çok büyük bir imkan ve 
kolaylık olacak” dedi. 

Son Teknolojinin Geliştirdiği Cihazlar İle Donatılıyor

Tüp bebek konusunda çiftlerin de artık çok bilinçli ol-
duğunun altını çizen Doç. Dr. Hacıvelioğlu, merkezin 
en son teknolojinin geliştirdiği cihazlarla donatıldığını 
vurguladı. 

“Meşakkatli, uzun ve maliyeti yüksek bir tedavi yönte-
mi olan tüp bebekle ilgili artık çiftler ciddi araştırmalar 
yapıyor. Merkezde hangi cihazların olduğu, başarı oran-
larının ne olduğu gibi her şey detayları ile araştırılıyor. 
Hastalarımıza bu konuda içlerinin çok rahat olmasını 
söyleyebilirim. Çünkü merkezimiz en son teknolojinin 

geliştirildiği cihazlarla donatı-
lıyor. Burada çalışacak kadın 
doğum uzmanlarının da bu 
konuda çalışmaları, sertifika-
ları olan kişilerden oluşması 
gerekiyor. Bu anlamda da ekip 
olarak hazırız.”

İki ya da üç ay gibi kısa bir 
süre içinde hizmet vermesi 
planlanan ÇOMÜ Sağlık Uy-
gulama ve Araştırma Hastanesi 
Tüp Bebek Merkezi ile ilgili 
çalışmaları yakından takip eden 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in 
eşi Aysun Acer, Doç. Dr. Servet 
Hacıvelioğlu ile merkezde in-
celemelerde bulundu.
Haber: Eylem Tuna Çoban
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Bugünkü yazımı her zamankinden daha fazla önemseye-
rek kaleme alıyorum. Önce dedim ki 2018’deki başarıla-
rımızı değerlendireyim. Ne kadar güzel işler çıktı ortaya. 
Hem bilimde hem ilimde hem de  sanatta  ve de birçok 
alanda başarılı işlerle geçen 2018’i anlatayım. Ama son-
ra düşünürken vazgeçtim bu kararımdan. Hayır dedim, 
2018’i anlatmaya gerek yok. Herkes yaşadı gördü. Önemli 
olan 2019 artık. 2020 -21-22 ve 2023... Tarihi coğrafya-
da, tarihin içinde yaşayan bir üniversite olarak geleceğe 
bakmamız lazım bizim. Ve inanın heyecan duydum buna 
karar verince...

Üniversitemizin sesi Kampüs FM’de yayına çıkardığım 
çok değerli hocalarımız ve Çanakkale’nin insanlarıyla o 
kadar sıcak, samimi ve faydalı söyleşilerimiz oldu ki, her 
birinin çok ayrı bir yeri ve önemi var zihnimde. Aslında 
bu söyleşilerin her biri aynı zamanda gelecek yılların 
güzel habercileri. Rektörümüz Yücel Acer’le yaptığımız 
söyleşide huzur içindeki ÇOMÜ’nün hedeflerini birer 
birer gerçekleştirdiğini aynı zamanda sağlam adımlarla 
ilerlediğini konuşmuştuk. O programda konuştuğumuz 
her konu, çok ciddi anlamda gerçekleşti ve gerçekleşiyor. 
Bu, önümüzdeki yıllar için de bize güç ve cesaret veriyor. 

Evet meramımızı biraz somuta dökelim. ÇOMÜ’nün 
Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok önemli bir başlangıca 
imza attığını biliyorsunuz. 1920’de Gelibolu’da misafir 
ettiğimiz Beyaz Ruslarla ilgili çok ciddi ve de önemli 
bir çalışmanın temelleri atıldı. Bu işbirliği ÇOMÜ’yü 
Rusya’ya sıçratacak bir gelişme artık. Yani Balkanlardan 
Rusya’ya uzanan adımlar var önümüzde. Çok değil biraz 
ilgi ve alakayla olacak bu konu. Rusların Gelibolu’ya 
gelişlerinin 100. Yılında ortaya çıkacak sinerji ile ÇOMÜ 
Türkiye’de ayrı bir yere oturmuş olacak bu çalışmayla. 

Gelelim ANAFARTA Dergimize. Üniversitemiz ve Tarihi 
Alan Başkanlığı’yla eşgüdüm halinde ortaya çıkan bu 
proje de gelecek yıllarda ciddi heyecan yaratacak Türki-
ye’de. Daha birinci sayısında gördük bunu. Çok değerli 
bilim insanlarının yanında, sivil inisiyatiflerin de katkı-
sıyla tarihimizi öğrendiğimiz ve de kutsadığımız bir yayın 
olacak ANAFARTA Dergimiz. Bu alanda çok büyük bir 
eksikliği giderecek. 

Son söz olarak şunu söyleyeyim. 2018 güzel geçti. Başarı-
lı bir yıl oldu. Ama 2019 ve 2023 hedefindeki ÇOMÜ çok 
daha önemli ve güzel işlere imza atmaya devam edecek. 
Yeter ki sevgi, saygı ve de bilimin ışığında birbirine ke-
netlenen bir üniversite olalım.

Tarihi coğrafyada BİZ!

Bir Hayal Daha Gerçek Oluyor

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi çok 
yakın bir zamanda, alanında uzman öğretim üyeleri ve son teknoloji ile 
donatılmış cihazlarıyla hizmet vermeye başlayacak. 
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Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi 
Müzesi’nde yapılan törene Rek-
tör Yardımcısı ve Mühendislik 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Süha Özden, akademik personel 
ve Akın Altıparmak katıldı. 

ÇOMÜ Yer Bilimleri ve Doğa 
Tarihi Müzesi Sorumlusu Dr. 
Öğretim Üyesi Ayten Çalık 
yaptığı konuşmada; müzenin 
2009’da kurulduğunu, 2014 yı-
lında ise T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ta-
rafından “Yerbilimleri ve Doğa 
Tarihi Müzesi” olarak tanındığı-
nı söyleyerek o günden bugüne 
müzenin, yapılan çalışmalar ve 
bağışlarla büyümeye devam et-
tiğini vurguladı. 

Ayağına batan çakıl taşını me-
rak edip sonrasında taşlara ilgi 
duyan ve beş yıl boyunca çakıl 
taşı biriktiren Akın Altıpar-
mak’a yaptığı bağıştan dolayı 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden ve Dr. Öğretim 
Üyesi Ayten Çalık tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.  

Haber: Eylem Tuna Çoban

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Doğu Batı Topluluğu ve İlim 
Yayma Cemiyeti işbirliğinde, Galata-
saray Üniversitesi (GSÜ) Medeniyet 
Kulübü öğrencilerinin de katılımıyla 
gerçekleşen “İdeal Devlet” konulu pa-
nel, İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre 
Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehit-
leri Salonu’nda yapıldı.

Panele Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Topluluk Danışmanı   Doç. Dr. Ni-
metullah Akın ile akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Kur’an’ı Kerim Tilavetiyle başlayan 
programın açılışında konuşan Topluluk Başkanı Ebubekir 
Akın, ÇOMÜ Doğu Batı Topluluğunun, kuruluşundan bu 
yana farklı medeniyet ve düşünceleri daha yakından tanımak 
için birçok faaliyetlerde bulunduğunu belirterek katkı sağla-
yan herkese teşekkür etti. Galatasaray Üniversitesi Medeniyet 
Kulübü Başkanı Emirhan Havan da yaptığı konuşmada, “Ga-
latasaray Üniversitesi olarak farklı üniversitelerle yaptığımız 

etkinlikler, bizlere büyük değer katmaktadır. Bu vesileyle 
bizleri burada ağırlayan ÇOMÜ Doğu Batı Topluluğuna ve 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e teşekkür ederim” dedi.

Topluluk Başkanlarının konuşmasının ardından, Moderatörlü-
ğünü ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in yaptığı, ÇOMÜ 
ve GSÜ Öğrencilerin anlatımıyla yapılan  “İdeal Devlet” ko-
nulu panele geçildi.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Sefa Sarıkoç, ÇOMÜ İla-
hiyat Fakültesi öğrencisi Mevlüde Taşar, 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözde 
Eroğlu, GSÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi 
Emirhan Havan, GSÜ Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğrencisi Harun Köksal ve 
GSÜ İktisat Fakültesi öğrencisi Taha 
Furkan Özden’in sunumunun ardından 
panel, hediye takdimiyle sona erdi.
Haber: Ahmet Türker

Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi Büyüyor
Akın Altıparmak beş yıl boyunca biriktirdiği çakıl 
taşlarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer 
Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi’ne bağışladı. 

İdeal Devlet Konulu Panel Gerçekleştirildi
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“Ar-Ge ve Teknoloji Yarışmaları” kapsamında, Trakya 
Üniversitesi tarafından düzenlenen “Trakya Ar-Ge ve 
Teknoloji Proje Pazarı”nın açılışına Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Sosyal Bilimler MYO Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu ile Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Organize Sa-
nayi Bölge Müdürü Mehmet Murat Ilıcak, çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci katıldı. 

Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı’na sadece, Trak-
ya Üniversiteler Birliği üyesi olan Çanakkale Onsekiz 
Mart, Kırklareli, Namık Kemal ve Trakya üniversite-
lerinde çalışan veya öğrenim gören araştırmacılarla bu 
illerde faaliyet gösteren sanayicilerin katılımı kabul 
edilirken, başvurular; mühendislik ve doğa bilimleri, 
sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile teknik mes-
lek alanlarını kapsadı. Trakya Üniversiteler Birliği’nin 
Dönem Başkanlığı’nı yürüten Trakya Üniversitesi ev 
sahipliğinde ikincisi düzenlenen organizasyonda, Trakya 
Proje Pazarı Düzenleme Kurulu üyeliklerini Doç. Dr. 
Emre Atılgan, Prof. Dr. Semiha Öztuna, Doç. Dr. Oğuz-
han Erdem, Doç. Dr. Hilmi Tozkır, Teknopark Müdürü 
Barış Kocabıyık ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel 
Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe üstlendi. Etkin-
liğin açılışında konuşan, Trakya Proje Pazarı Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Atılgan, bahar 
aylarında başlattıkları organizasyonun hakem ve değer-
lendirme süreçlerine dair bilgiler vererek “37 tane birbi-
rinden değerli proje aldık. Hakemlerimizin puanlamaları 
sonucu bu başvuruları 10’a indirdik ve bugün burada bu 
10 projeden 5’ini jüri üyelerimizin değerlendirmeleriyle 
ödüllendireceğiz. Bu bir yarışma ama öyle bir yarışma ki 
kaybedeni yok, hepimiz kazanıyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 
ev sahipliğini üstlenerek tüm süreçlerini incelikle planla-
dıkları organizasyona ilişkin, “Trakya Üniversiteler Bir-

liği, 4 güzide üniversitemizin bir araya gelmesiyle oluş-
turulmuş, Türkiye’deki üniversite birlikleri içerisinde 
en güzel ve uyum içinde çalışan, tek bir üniversite gibi 
hareket eden örnek bir birlik. Bir araya gelerek bilimde, 
tarihte, sporda, sanatta, kültürde her yıl onlarca farklı 
projeye imza atıyoruz. Tüm projelerimizi mutlaka, gönül 
coğrafyamız olan Balkanlar ile de ilişkilendiriyoruz. Bu 
çok önemli ve başarılı birlikteliğe imza atan değerli rek-
törlerimi saygıyla sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. 
Üniversiteler bir toplumun beyni hükmündedir. Üniver-
siteyi üniversite yapan binalar değildir. Üniversiteleri 
üniversite yapan hocalarıdır, hocalarının top-
lumsal gelişim için ürettiği değerlerdir, düşünen 
insanlarıdır, beyinleridir, umudumuz olan, sizler 
gibi pırıl pırıl gençlerdir” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından, “Trakya Ar-Ge ve 
Teknoloji Proje Pazarı” etkinliği kapsamında 
37 başvuru arasından seçilen 10 farklı projenin 
tanıtımı, proje sorumlusu öğretim görevlileri ve 
öğrenciler tarafından yapıldı. 

Jüri üyeleri Trakya Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıp-

kınkurt, Doç. Dr. Rafet Akdeniz (NKÜ), Dr. Öğr. Üyesi 
Fatih Aydın (KLÜ),  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Erdem (ÇOMÜ) ve ÇOMÜ Sosyal Bilimler MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ilk 5’e giren proje sahiple-
rine “Ticarileştirme Desteği” kapsamında para ödülleri 
verildi.

“Neuroprint: Transkriptomik Bilişsel-İşlevsel Ağ Örgü-
sü ve miRNA İlişkisi ile Reklam Etkinliğini Belirleyen 
Neuromarketing Analiz Seti” adlı projeleriyle Prof. 
Dr. Ayşe Akyol ve Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar 25 bin 
TL birincilik, “İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu: 
SMAD4 Gen Metilasyonu Biyolojik Bir Market Olabilir 
Mi?” adlı projesiyle Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut 20 
bin TL ikincilik, “Mikroişlemci Kontrollü Elektro Pnö-
matik Flutte” adlı projesiyle Doç. Dr. Hilmi Kuşçu 15 
bin TL üçüncülük, “Otonom Araçlar İçin Yerli Elektrik 
Motoru Sürücüsü” adlı projesiyle Dr. Öğr. Üyesi Deniz 
Taşkın 10 bin TL dördüncülük ve “Enactive İnterak-
tif Eğitim Simülasyonu” adlı projesiyle Arş. Gör. Dr. 
Erdem Demiröz 5 bin TL’lik beşincilik ödülüne layık 
görüldü.

Etkinlik ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. Etkinlik öncesinde konuk üniversitelerin Rek-
tör ve Rektör Yardımcıları, Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

2. Trakya Proje Pazarı’nda Ödül Yağmuru
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen “2. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji 
Proje Pazarı”nın jüri değerlendirme toplantısı ve ödül töreni, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. 
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Üniversitemizin, 2017 ve 2018 yılı Avrupa Birliği KA2- 
Stratejik Partnership projelerinden “Agriculture 4.0 
Information and Communication Technology for future 
Agriculture” kapsamında Care Activities Raising Emp-
loyment and Training on Farm Adaptation to Responsib-
le and Mental-health Services - CARE-T-FARMS 1. ve 
3.  toplantıları Çekya, Macaristan, Slovakya Makedonya, 
Polonya, İspanya, Belçika’dan üniversite, araştırma 
enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla 
Çanakkale’de gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan temsilciler, Prof. Dr. Kemal Çelik eş-
liğinde Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında ziyaret 
ettiler. Rektör Prof. Dr. Acer, katılımcılara üniversitemiz 
ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Kemal Çelik ise yürütülen projeler hakkında 
bilgi verirken, tarımın günümüzde tüm ülkeler için daha 
stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti ve Sosyal 
Çiftçilik projesinde temel hedefin fiziksel ve mental en-
gellilerin sosyal tarım uygulamalarıyla topluma entegre 
edilmesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Çelik, ayrıca “Tarım 4.0” konulu proje hakkın-
da da şu bilgileri verdi: “Tarım 4. 0 konulu proje ile artık  
Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine 
kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle 
donatılmakta ve internet, tarım sektörüne de dahil olarak 
tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle 
iletişim halinde olmasını sağlamakta. Dijital sensörlerle 
donatılmış tarım aletleri; hangi alanlara ne kadar ve ne 

tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, 
bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın 
durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek 
zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin ko-
laylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere göre en 
üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Birbirleriyle konu-
şan ve senkronize çalışan tarım makineleri aracılığıyla iş 
yükü ve maliyet azalacak. Tarım 4.0 olarak adlandırılan 
tarım devriminden Türkiye’nin de payını alması gereki-
yor.”

Ziyaret, yapılacak ortak çalışmalar ve fikir alışverişleri 
ile son buldu. 

AB Proje Toplantısı Kapsamında 
Ülkeler ÇOMÜ’de Buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) “Bologna Eşgüdüm Komis-
yonu” toplantısı senato salonunda 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, Bologna Eşgü-
düm Komisyon Koordinatörü Prof. Dr. 
Dinçay Köksal, Komisyon Üyeleri Prof. 
Dr. Cüneyt Akı, Prof. Dr.  Abdullah 
Kelkit, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Doç. 
Dr. Evren Karayel Gökkaya, Dr. Öğr. 
Üyesi Ümit Güder, Öğr. Gör. Gülcan 
Kandemir, Öğr. Gör. Cumhur Erdönmez, 
Öğrenci İşleri Personeli Erdal Demir ve 
Ümran Laçinkaya katıldı.

Yapılan toplantıda, Bologna sürecinin 
faaliyet alanlarına giren ve YÖK tara-
fından çerçevesi belirlenmiş konularda 
kurumun “Yıllık Eylem Planı” hazırlan-
ması ve uygulanması sağlanarak,  2019 
Ocak ayı sonuna  kadar ÇOMÜ  adına 
bir rapor hazırlanması çalışmaları konu-

şuldu. Bologna toplantısının ardından, 
Kalite Güvencesi kapsamında, 2018 yılı 
ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği 
üst ve danışma kurulu toplantısı gerçek-
leştirildi.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden,ÇOMÜ Kalite 
Güvencesi Kurul Üyeleri, Prof. Dr. Ab-
dullah Kelkit, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Prof. Dr. Na-
zan Yelkikalan, Doç Dr. Tuğba Tümer, 
Doç Dr. Ayhan Oral, Doç Dr. Ali  Şahin 
Örnek, Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özbaşı, 
Öğr. Gör. Remzi Mustafa Gencer ve 
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erdem 
Kodal katıldı.

Toplantı kapsamında, Bologna eğitim 
sistemi, birim stratejik plan ve çalışma-
ları yanı sıra, 2018 yılına ait kurum iç 
değerlendirme raporunun hazırlık çalış-
maları için planlama yapıldı.

Bologna (BEK) ve Kalite Kurulları Toplantısı Gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 1-3 
Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu 
Güney Kore ziyareti çerçevesinde alınan kararlar gere-
ğince, Kore Ulusal Araştırma Vakfı ve Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordi-
nasyonunda teknoloji, yenilik, enerji, eğitim, altyapı ve 
savunma sanayii alanlarında iki ülke arasında işbirliği 

toplantıları yapılmasına karar verildi. 

Bu bağlamda ilki TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezinde gerçekleşen toplantıda, ülkemizi “Yapay Zekâ, 
Arttırılmış Gerçeklik ve Öğretim Sistem Tasarımları” 
alanlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsil 
etti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer başkanlığında 

ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman 
koordinatörlüğünde toplantıya katılan üniversitemiz 
heyeti, çok sayıda projeye ve ikili işbirliği anlaşmalarına 
imza attılar. ÇOMÜ Heyetinde ayrıca Doç. Dr. Muzaffer 
Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Levent Çetinkaya, Dr. Öğ-
retim Üyesi Serkan İzmirli ve Öğretim Görevlisi Zafer 
Karadayı da yer aldı.

ÇOMÜ Heyeti, Güney Kore-Türkiye İşbirliği Toplantısında

ÇOMÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi’nin eğitim-öğretim 
faaliyetleri için gerekli olan 
fantom ve pre klinik labora-
tuvarlarının tamamlandığını 
ve bahar döneminde fakülte 
binasında eğitime devam 
edilebileceğinin müjdesini 
veren Prof. Dr. Acer, büyük 
kısmı tamamlanmış olan Diş 
Hekimliği Fakülte binasının 
inşaatı ile ilgili soruları ya-
nıtladı.

Prof. Dr. Yücel Acer, en 
yakın zamanda bitirilecek 
olan inşaatın bilimsel alt 
yapısı kuvvetli, kaliteli 
tedavi hizmetlerine uygun 
olarak planladığını ve inşa 
edildiğini ifade ederek Diş 
Hekimliği Fakültesi ile ilgili 
görüş ve önerileri dinledi.

Haber: Ahmet Türker 

Rektör Acer, Öğrencileri Dinledi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Diş Hekimliği Fakültesi’nin, öğretim üyeleri 
ve öğrencileri ile Senato Salonunda bir araya geldi.
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Çanakkale Mektebim Kampüsünden 
ÇOMÜ Personeline %10 İndirim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) ve Mektebim Çanakkale Kam-
püsü  arasında yapılanan protokole göre, 
üniversitemiz personeli ve çalışanlarına 
2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi kayıt 
ücretindeki %10 indirim uygulaması yapı-
lacak.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile 
Çanakkale Mektebim Kampüsü Kurucusu 
Merih Utkular’ın imzaladığı protokole 
göre, ÇOMÜ  personel ve öğretim üye-
lerine 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 
yaptıracakları kayıtlarda, erken kayıt indi-
rimine ek olarak %10 taksitli , +%10 peşin 
indirimli fiyat politikası uygulanacak.

Doğa Okullarından ÇOMÜ 
Personeline %10 İndirim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) ve Doğa Okulları arasında 
yenilenen protokole göre üniversite-
miz personeli ve çalışanlarına 2019-
2020 Eğitim Öğretim dönemi kayıt 
ücretindeki %10 indirim uygulaması 
devam edecek. 

 ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer ile Çanakkale Doğa Koleji Okul 
Müdürü Hıdır Kılıç’ın imzaladığı ve 
1 yıl boyunca geçerli olacak protokol 
uyarınca; üniversitemiz personeline 
bahse konu indirime ek olarak %5 
kardeş indirimi ve %6 peşin ödeme 
indirimi uygulanacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 
Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha 
Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan 
Akdur, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Ünver, akademik ve idari personelin katılımı 
ile gerçekleşti.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kon-
ferans Salonunda gerçekleşen akademik kurul toplan-
tısında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından açılış konuşmasını Dekanı Prof. Dr. Tamer 
Demir yaptı. Prof. Dr. Tamer Demir 2000 yılında kuru-
lan ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren geli-
şimini anlattığı konuşmasında, mezuniyet öncesi eğitim 
ve mezuniyet sonrası eğitim ile öğrencilere yönelik 
faaliyetler, idari faaliyetler ve gerçekleşmesi planlanan 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Amaçlarının daha 
çok tercih edilen, kaliteli ve akredite olmuş saygın bir 
kurum olmak olduğunu belirten Prof. Dr. Demir; Tür-
kiye’de akredite olmuş 27 Tıp Fakültesi bulunduğunu, 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi olarak 2019 yılında akreditasyon 
başvurusu yapacaklarını söyledi ve yapılan akreditasyon 
hazırlıklarını anlattı.

Üniversitemizin Geldiği Nokta Hepimizin Ortak 
Başarısıdır

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise konuşmasında, 
üniversitenin içine düştüğü çukurdan çıkarılması için 15 
Temmuz’dan daha önce mücadele vermeye başladıkları-
nı ve yaptıkları çalışmaların artık meyvelerini verdiğini 
vurgulayarak; “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
düştüğü badireden çoktan çıktı ve belki de tarihinde çok 
az rastlanır bir şekilde büyük bir huzur içerisinde çalış-
maya başladı. Büyük bir süreci geride bıraktık. Büyük 
süreçler büyük emekler gerektirir. Üniversitemizin geldi-
ği nokta dışarıdan destek veren kurumların, kişilerin ve 
bizlerin ortak başarısıdır. ÇOMÜ artık adından akade-
mik başarılarla söz ettiren bir üniversitedir” dedi.

ÇOMÜ’nün Hedefi; Türkiye’nin En İyi İlk 20 Üni-
versitesi Arasına Girmek

Prof. Dr. Yücel Acer sözlerini şöyle sürdürdü: “ÇO-
MÜ’nün bundan sonraki hedefi Türkiye’nin en iyi ilk 
20 üniversitesi arasına girmektir. Bu hedef ÇOMÜ için 
olması gereken bir hedeftir. Çünkü bulunduğumuz şehir, 
üniversitemizin potansiyeli ve çeyrek asırlık geçmişten 
gelen tecrübemiz bunu kısa vadede başarılabilecek bir 
hedef haline getirmiştir.

Bu hedeflere yürürken diğer taraftan üniversitemizin te-
mel ihtiyaçlarını büyük oranda giderdik. Sadece son 3,5 
yılda 70 milyon TL ödenek alarak Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini 
hizmete açtık. Şehrin en önemli unsurlarından biri ola-
cak bir Teknopark Yerleşkesini kuruyoruz. Üniversitemi-
zin bilgi işlemini baştan sona yeniledik. İçinde 36 modül 
olan bir bilgi işlem sistemini üniversitemize kazandırdık. 
2,5 milyon TL harcayarak üniversitemiz internet ve bilgi 
işlem alt yapısını baştan sona yeniledik.

Kalite Sadece Makine ve Teçhizatla Başarılabilecek 
Bir Şey Değildir

Tıp Fakültesinin gidişatı bizi çok memnun ediyor. İnsa-
nın olduğu yerde değer vardır. Kaliteli insanın olduğu 
yerde kalite vardır. Kalite sadece makine ve teçhizatla 
başarılabilecek bir şey değildir, insanla başarılabilecek 
bir şeydir.”

Rektör Prof. Dr. Acer konuşmasının sonunda herkesin 
yeni yılını kutlayarak, harcadıkları emekleri için üniver-
site adına herkese teşekkür etti.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Haber: Duygu Karademir Aras 

Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu, Biga Atatürk Kültür 
Merkezi, ÇOMÜ Mevlana Kültür ve Sanat Evi ve 
Tasavvuf Vakfı ile Gelibolu Mevlevihanesi’nde 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin vuslatının 745. Yıl-
dönümünü kutladı. 

Biga Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programda 
Tasavvuf Topluluğu tarafından Mevlana Tiyatral 
Gösterisi ve Seme Zikr-i Şerifi gerçekleştirildi. 
Programın sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail 
Işık Topluluğa plaket takdim etti ve başta Dr. Öğr. 
Üyesi Halit Kuşku olmak üzere tüm topluluk üyele-
rine teşekkürlerini sundu. 

ÇOMÜ Mevlana Kültür ve Sanat Evi’nde 
gerçekleştirilen program Zafer Meydanı’ndan 
Mevlevihane’ye yürüyüş ile başladı. Dr. Kuşku 
yürüyüş sırasında insanlara gül hediye ederek Şeb-i 
Arus haftalarını kutladı. Yürüyüşün ardından ka-
tılımcılara çorba, keşkek ve sirkencübin (Mevlana 
Şerbeti) ikram edildi. İkramların ardından Karadağ 
Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç Türk Devleti ve 
Müslümanlık hakkında konuştu, Türkiye Devleti’ne 
sevincini ve şükranlarını sundu, herkesi birlik 
olmaya davet etti. Program, sema gösterisi ile son-
landı. Mevlana’nın “Ne olursan ol yine gel” sözüne 
hitaben Gelibolu Mevlevihanesi’ne Türkiye’nin 

dört bir yanından insanlar geldi. Programa 2. Ko-
lordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Ça-
nakkale Valisi Orhan Tavlı, Karadağ Diyanet İşleri 
Başkanı Rıfat Feyziç, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı 
İsmail Kaşdemir ve Türkiye ile Balkanların çeşitli 
yerlerinden insanlar katıldı. Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı “Bugün bizleri bir araya getiren ve Anadolu 
topraklarından dünyaya yayılan; onun aşk ile yoğ-
rulmuş, hoşgörü ile taçlanmış fikirleridir” ifadeler 
ile konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmaların ar-
dından Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi İlahi Grubu 
ile Bosna’dan gelen sanatçı Armin Muzaferija 
ilahiler seslendirdiler. Ardından Mevlevi Üstadı 
Mustafa Özbağ Mevlevilerin devlet esaslı olduğuna 
ve devletin yanında durduğuna değindi. Yunus 
Emre’nin “Yaratılanı sev yaratandan ötürü” sözü 
ile insanları sevmeye ve birlik beraberlik kurmaya 
çağırdı. Yasin Suresi’nin “Sizden hiçbir ücret iste-
meyenlere tabi olun” ayeti ile insanları programlara 
davet etti.

Türkiye’nin dört bir kesiminden gelen semazenler 
ile Sema Zikr-i Şerifi yapıldı. Programın sonunda 
Vali Tavlı emeği geçenlere teşekkürlerini sundu ve 
plaketlerini takdim etti.

Haber: Ragıp Yusuf Kantarcı

“Ne Olursan Ol Yine Gel”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Tasavvuf Topluluğu ve Tasavvuf Vakfı’nın 
organizasyonları ile Şeb-i Arus programları yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen 
Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Astrofizik Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan; 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından TÜBİTAK Ulusal 
Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Öğretim Üyemiz 
TUG Yönetim Kurulu 

Üyeliğine Seçildi
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Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Spor Bi-
limleri Fakültesi dekanları ve bölüm başkanları ile Sena-
to toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali 
Şahin Örnek ve birim çalışanları katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin geride bıraktığı-
mız üç yıl içerisinde birçok sorunu çözüp, pek çok alan-
da gelişim gösterdiğini ve büyük bir ilerleme kat ederek 
gelinen noktada, üniversitenin akademik kalitesini daha 
da yukarılara çekmek anlamında daha fazla çalışılabile-
cek bir ortam oluştuğunu belirten, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer şunları aktardı:

“Göreve geldiğimiz dönemden itibaren en büyük çaba-
mız üniversitemizi huzur ortamına kavuşturmaktı. Bu 
hedefimize ulaşırken diğer taraftan da üniversitemizin 
altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettik ve 
ÇOMÜ’nün altyapısı daha önceki herhangi bir üç yılla 
karşılaştırılamayacak kadar gelişti. Artık gündemimiz, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin akademik çalış-
maları daha çok nasıl arttırılabilir ve üniversitemizi daha 
üst sıralara nasıl çıkarabiliriz. Bu konularda en önemli 
görev de bölüm başkanlarınındır. Çünkü bölüm başkan-
ları akademide merkezi bir role sahiptir. Bölüm başkan-
larından beklentimiz; merkezi bir role sahip olduklarını 
ve akademik işlerde asıl muhatap olduklarını bilip bunu 
birinci gündem maddeleri olarak kabul etmeleri ve bu 

doğrultuda bölümdeki hocaların akademik çalışmalarını 
takip ederek, birlikte çalışabilecekleri ya da fikir alışve-
rişinde bulunabilecekleri ortamları hazırlamalarıdır.”

Rektör Acer’in konuşmasının ardından Proje Koordinas-
yon Merkezi, yapılan çalışmalar ile ÇOMÜ’nün ulusal ve 
uluslararası projeler bakımından hangi durumda olduğu-
na ilişkin sayısal bilgiler verdi.

Toplantı, görüş alışverişi yapılması ile son buldu.

Haber: Duygu Karademir Aras

Bölüm Başkanları Toplantısının 4.’sü Gerçekleşti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-
törlüğü ve Proje Koordinasyon Merkezi tara-
fından organize edilen, birimlerde yürütülen 
akademik çalışmalar hakkında bilgi payla-
şımları ve bölümlerin akademik performans-
larına yönelik değerlendirilmelerin yapıldığı 
bölüm başkanları toplantısının dördüncüsü 
gerçekleşti.

İlk kez bir programın akreditasyon süreci çalışması; 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. 
Hürmüz Koç, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Selma 
Atay, Dr. Öğr. Üyesi Sadi Turgut Bilgi, Hemşirelik Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Aysun Babacan Gümüş, önceki 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Yük-
sekokulun diğer akademik ve idari personelinin çabaları 
neticesinde gerçekleştirildi.

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akre-
ditasyon Derneği (HEPDAK) program değerlendiricile-
ri; Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Prof. Dr. Asiye Akyol, 
Doç. Dr. Fatma Orgun ve Öğrenci Hemşire Cansu Erfi-
dan, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında 

ziyaret ederek akreditasyon süreciyle ilgili Prof. Dr. 
Acer’e bilgi verdiler. Program değerlendiricileri sonra-
sında ilgili birimde gerekli çalışmaları ve incelemeleri 
gerçekleştirdiler.

HEPDAK’ın, Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hem-
şirelik Bölümünün program akreditasyonuna yönelik ça-
lışmalarında “Çıkış Bildirgesinin” okunmasıyla birlikte 

program akreditasyonunda ilk aşama tamamlanmış oldu.

2019 Şubat ayında Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmen-
liği Bölümünün, 10-12 Mart 2019 tarihlerinde ise Mü-
hendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü birinci 
ve ikinci öğretim, Çevre Mühendisliği Bölümü İngilizce 
öğretim programlarının akreditasyon süreçleri başlamış 
olacak.

ÇOMÜ, Programlarını Akredite Ediyor
Üniversitemizde Kalite Güvencesi 
Yönetim Süreçleri kapsamında 
akreditasyon süreci çalışması sonuç 
verdi.
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Kültür / Sanat

Kübra DENİZ

Müzik Gündem

Müzik Gündem adlı radyo programı-
mızda ünlü isimlerle röportajlarımıza 
devam ediyoruz. Bu haftaki konuğu-
muz Emir.  “N’aptın Sevgilim” isimli 
maxi-single ile bir kez daha müziğe 
doyuran Emir, iki şarkıdan oluşan al-
bümünü Kampüs FM’e anlattı.

Atiye Şahin: Gülşen ile birlikte harika 
işler çıkartıyorsunuz. Biraz bahseder 
misin nasıl oluştu bu albüm?

Emir: Aslında bu şarkı uzun süredir 
vardı. Ancak biz bir türlü bitirememiştik. 
Kısmet bu zamanaymış. Ben yazın düşü-
nüyordum ama biraz gecikti ve sonbahara 
sarktı. Ben de kendi yazdığım slow şarkı-
yı da yanına koyayım dedim. Böylelikle 
iki şarkılık bir maxi-single hazırladım. 
Birisi “N’aptın” birisi de “Sevgilim”. 
Hareketli ve slow şarkı var içinde. Siz 
hangisini beğendiniz?

Biz daha çok hareketli ve cıvıl cıvıl 
parçaları seviyoruz galiba. Ama “Sev-
gilim” de çok güzel olmuş gerçekten. 
Özellikle isim olarak “N’aptın Sevgi-
lim” çok uyumlu olmuş. Biraz kendi-
nizden bahseder misiniz? Emir bunla-
rın dışında neler yapıyor?

Şarkılar hazırlanırken zamanım hep stüd-
yoda geçiyor. Onun dışında çok fazla ya-
pılacak başka bir şey yok, çünkü genelde 

müzikle geçiyor. Tabii arkadaşlarımla da 
geçiriyorum.

Konserler devam ediyor mu?

Evet evet onlar da devam ediyor tabii ki. 
Çok da farklı şeyler yapmıyoruz aslında. 
Tahmin edersiniz ki çok kolay hazırlan-
mıyor bu işler. İki günlük çalışmanın 
ürünü değil. Çok fazla zamanımızı alıyor. 

Peki “Bu şarkı uzun zamandır vardı 
elimde” dediniz. Muhtemelen gelecek 
günlerde yayınlanacak şarkılar da var-

dır. Bizi gelecek günlerde nasıl sürpriz-
ler bekliyor? 

Şu an slow şarkım için hazırlık yapıyo-
rum. Ona klip çekeceğim. Öncelikle ilk 
sırada o var. Şubat ayı gibi yayınlamayı 
düşünüyorum. Ondan sonra da artık al-
büm mü olur ya da şarkı mı olur bilemi-
yorum. Aslında bakacak olursak o an ne 
istiyorsam onu yapıyorum. Öyle çok da 
bir plan yapmıyorum. Ama slow şarkımı 
çok seviyorum. Şimdi ona klip çekmekle 
uğraşıyorum. 

Sevgililer Günü için romantik 
bir klip mi bekliyor bizi acaba? 

Kesinlikle öyle bir şey düşünüyo-
rum.  

Albümle ilgili geri dönüşler 
nasıl?

İnsanlar çok sevdiler, beğendiler. 
Güzel şeyler duyuyorum. Ben 
elimden geleni yaptım. Top sizde 
bundan sonra. Artık sizin sevme-
niz, dinletmeniz önemli. 

Emir’i herkes çok seviyor. Çıktı-
ğınız zamandan beri sizi şarkıla-
rınızla duyuyoruz yalnızca. Du-
ruşunuz da çok önemli sanırım 
bu karşılaştığınız ilgide. 

Her zaman şarkılarımla 
anılmak istiyorum. Şarkılarım sevilsin 
ve onlar konuşulsun istiyorum. Çok fazla 
göz önünde olmak istemeyişim, kendi 
isteğimdi. Demek ki başarabilmişim ne 
mutlu bana. 

Gelecek günlerde Çanakkale’de göre-
bilecek miyiz sizi? 

Ben aslında Çanakkale’yi çok seviyorum, 
yolumuzun üstü oradan gelip geçiyoruz. 
Cunda’ya giderken küçükken Çanakka-
le’den geçerdik. Oradan feribota binmeyi 
de çok severim. Güzel anılarım vardır 
orada. O yüzden Çanakkale benim için 
özeldir. Bir konser ya da farklı bir iş için 
gelirsem Kampüs FM’i de ziyaret etmek 
isterim. Böylelikle tanışmış oluruz sizler-
le de. 

Tabi ki çok mutlu oluruz. 

Ben de çok mutlu olurum. Ben radyoları 
çok seviyorum. 

 “N’aptın” Çanakkale diyelim o za-
man. Tam da final zamanı öğrencile-
rimize N’apıyorsunuz, nasıl gidiyor 
finaller diyebiliriz, değil mi?

Hepsine başarılar diliyorum. Bol bol din-
lesinler “N’aptın Sevgilim”i.

“Benim adım Temple Grandin. Ben diğer insanlar gibi 
değilim. Resimlerde düşünüyorum ve onları birleştiri-
yorum.” 

Mick Jackson imzalı 2010 yapımı “Temple Grandin” 
otizmli bireylerin aldıkları eğitim ile büyük işler başa-
rabileceğini anlatan ender filmlerden biri. Temple’nın 
kendi hayat öyküsünü anlatan bu film 2010 Emmy 
Ödülleri’nde 15 dalda aday gösterilmiştir. Törende bu 
ilgi çekici hikâye 7 ödülün sahibi oldu. 

Filmin en heyecanlı yanı gerçek bir hikâyeden uyarla-
narak seyirciye aktarılmasıdır. Filmde Temple Grandin’i 
Claire Danes canlandırıyor.  Claire Danes film çekim-
leri boyunca Temple Grandin ile bir araya gelerek ka-
raktere daha gerçekçi bir şekilde hayat vermiştir. Şimdi 
filme biraz daha yakından bakalım. Temple’a küçük 
yaşlarda otizm teşhisi konur. Annesi kızının otizmli 
bir birey olduğunu öğrendikten sonra onun için neler 
yapabileceğini derin derin düşünür. Temple’nın iyi bir 
eğitim alarak bağımsız bir hayat yaşaması için uğraşır.  
Temple yaz tatilini teyzesinin büyük çiftliğinde geçirir. 
Bu çiftlikte hayvanları aslında ne kadar çok sevdiğini 
fark eder. Çiftlikte hayvanları sakinleştirmek amacıyla 
kullanılan makineyi görür ve bu makine onun ilgisini 

çeker. Aslında Temple’nın tüm hikâyesi burada başlar. 
Öfkelenen hayvanların makineye girerek ne kadar ra-
hatladığını fark eden Temple bu makine ile ilgili çalış-
malara başlar. 

Çok öfkelendiği bir gün makineye girer. Ve bu maki-
ne ile rahatladığını keşfeder. Üniversitede psikoloji 
eğitimine devam eden Temple bu sırada “sarılma kutu-
su”  ismini vereceği çalışması üzerine yoğun bir çalışma 
gerçekleştirir. Bu yoğun çalışmalar sonucunda sarılma 
kutusunu icat eder. Otizmli bireylerin öfkelendiği anda 
rahatlayabilecekleri sarılma kutusu buluşu ile büyük bir 
dikkat çeker. Temple’nın bu çalışmaları kısa zamanda 
tüm üniversitede duyulur. Temple insanların ve hay-
vanların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıkça 
mutlu olur. Temple Grandin’in bu öyküsü bizlere otizm-
li bireylerin alacakları eğitim sayesinde neler değiştire-
bileceklerini çok iyi yansıtıyor. Onu hala tanımayan var 
ise bu filmi en kısa zamanda izlemeli diye düşünüyo-
rum. Grandin, Hayvan Bilimleri alanında üniversitede 
akademik çalışmalara imza attı. Aynı zamanda otizm 
ile ilgili birçok kitabı bulunuyor. Resimlerle Düşünmek 
(Thinking in Pictures) de bu kitaplarından biri. Temple 
Grandin yaptığı çalışmalar ile birçok ailenin ve bireyin 
kalbine dokunmaya devam ediyor. 

Müzik Gündem’in Konuğu: Emir 

Resimlerle Düşünmek Hiç Bu Kadar Güzel Olmamıştı
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