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Eğitim Fakültesi Görkemli Yeni Binasında

Yapımına 15.02.2017 tarihinde başlanan 26.525 met-
rekare inşaat alanına sahip Eğitim Fakültesi’nin yeni 
binasında 50 derslik, 198 öğretim elemanı ofisi, 9 adet 
laboratuvar, 2 adet yemekhane, 3 adet seminer salonu, 
155 kişilik konferans salonu ve 100 araçlık kapalı oto-
park bulunuyor.

Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç; uzun bir geçmişe 
sahip olan ÇOMÜ Eğitim Fakültesi’nin eski binasının 
2016 yılının ikinci yarısında yıkıldığını, 3 yıl gibi kısa 
bir sürede yenisi inşa edilen Eğitim Fakültesi’nin yeni 
binasında eğitim öğretime başlamaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Üniversite-

mizin en köklü fakültelerinden biri olan Eğitim Fakül-
tesi’nin yeni binası; sınıfları, laboratuvarları, öğretim 
elemanı odaları, geniş ve ferah kantini, kapalı spor salo-
nu, öğrenci ve personel olmak üzere 2 yemekhanesi ve 
sosyal imkânlarıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının 
ikinci yarısına başladı.

“İş Birliği - Güç Birliği”
Biyoçeşitlilik 

Proje Yarışmasında 
Birinci Olduk

ÇOMÜ Uluslararası 
Önemli Bir Anlaşmaya 

Daha İmza Attı

Tasarım Yarışmasında 
Öğrencimizin Başarısı

YÖK, Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’tan
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2019’un 
en iyileri olmaya aday filmlerini ve yıldız isimlerini 
açıkladı. 24 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek 91. 
Oscar Ödül töreninde “En İyi Film” olarak aday 
gösterilen 8 film bulunuyor. Biyografik hikâyelerin 
öne çıktığı yapımlarda; Freddie Mercury’nin haya-
tını odağına alan Bohemian Rhapsody,  gerçek bir 
hikâyeden uyarlanarak ünlü Afro-Amerikalı piyanist 
Dr. Don Shirley ve şoförünün çıktıkları yolda yaşa-
dıklarını anlatan Green Book, Ku Klux Klan’ın içine 
sızmayı başaran siyahi bir dedektifin hikayesini an-
latan BlackKklansman, yalın bir aile dramı olarak iz-
leyici karşısına çıkan Alfonso Cuaron imzalı Roma, 
ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin hayatını 
temel alan Vice, Bradley Cooper ve Lady Gaga’yı 
birleştirerek izleyiciye müzik şöleni yaşatan A Star 
Is Born, Yunan Yeni Dalga Sinemasının öne çıkan 
ismi yönetmen Yorgos Lanthimos’un kraliçe etrafın-
da şekillenen entrikaları ele aldığı filmi The Favorite 
ve fantastik-bilim kurgu türünde izleyici karşısına 
çıkan Walt Disney imzalı Black Panther yer alıyor.

Siyahi hikâyelerde iki farklı içerik olarak yer bulan 
Green Book ve BlackKklansman filmlerinden ilkin-
de daha durağan, yalın ve dramatik bir akışla karşı-
laşırken; ikincisinde ise aksiyon ve filmsel boyutun 
daha baskın olduğu bir içerikle yüzleşiyoruz. Bu 
noktada Green Book sunduğu gerçeklikle birkaç adım 
önde görünüyor. 

Freddie Mercury’nin ve onun ekseninde Queen müzik 
grubunun oluşum hikâyesi olarak izlediğimiz Bohemi-
an Rhapsody pek çok eleştirinin odağı olsa da sevilen 
bir film olmayı başardı. Film olarak “En İyi” olabilme 
ihtimali zayıf görünse de Mercury’e hayat veren Rami 
Malek performansı ile “En İyi” adaylığını gerçekliğe 
kavuşturabilir gibi görünüyor.

Lady Gaga ve Bradley Cooper’un uyumlu birlik-
teliği olarak karşımıza çıkan A Star Is Born’un aşk 
hikayesi ekseninde bir müzik filmi olması, onun film 
olarak değil de şarkı olarak “En İyi” olma ihtimalini 
kuvvetlendiriyor. Böylelikle Lady Gaga’nın film için 
yazıp bestelediği “Shallow” alanındaki adaylığı ile öne 
çıkan bir seçenek olarak beliriyor diyebiliriz.

Son olarak Lanthimos’un The Favoriste filmi yine 
yönetmenin sinema anlayışının farklılığı ile izleyiciyi 
aktif tutan filmlerden olmayı başarıyor. Fakat filmi asıl 
önemli kılan ise, güçlü üç kadın başrol. Emma Stone, 
Rachel Weisz ve Olivia Colman filmin konusunun 
önüne geçen performansları ile yapılan işi yüceltmeyi 
başarıyorlar.

Netice itibariyle Rami Malek’in performansı ile Bohe-
mian Rhapsody her ne kadar gönlümün en iyisi olsa da 
Akademi gerçekleriyle de yüzleşmek gerek. Bu anlam-
da Roma’nın hakkı yenmeyecektir diye düşünüyorum. 
Bir diğer güçlü aday ise Green Book. Rekabet güçlü 
mü değil mi dersek, en başa dönüp “Sinema nedir, kim 
içindir?” sorusu ile başlamamız gerek ve ne yazık ki 
ödüller her zaman bunu karşılayan bir sonuç vermiyor. 
Yani ne imiş; herkesin Oscar’ı kendine!

2019’un Oscar Adayları

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Deniz Teknolojileri 
Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Barış Özalp’in 
yeni kitabı yayımlandı. 
Türkiye›nin yapay resif 

bilimi alanına ilişkin yayınlanan ilk 
kitabı niteliğinde olan eserde, araştırma konuları 
arasında Bozcaada resifleri, denizel biyoçeşitlilik, 

ada substrat yapısı ve bentoz ekolojileri ile ilgili 
bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda Bozcaada özelinde 
deniz bilimleri alanında yayımlanan ilk bilimsel ya-
yın olan ve içeriğinde Türkiye denizleri ve Bozcaada 
mercan, sünger ve tünikat faunasına ilişkin 55’in 
üzerinde yeni kayıt bulunan kitabın, ülkemiz bilim-
sel envanterine ve deniz kültürü özelinde toplum 
farkındalığının artmasına olumlu katkılar sunmasını 
ve üniversitemizi başarılı platformalarda onurla 
temsil etmesini temenni ederiz. Kitap ücretsiz olup, 
eserin yazarından temin edilebilir.

Öğretim Üyemizden 
Yeni Kitap
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Yapımına 15.02.2017 tarihinde başlanan 
26.525 metrekare inşaat alanına sahip 
Eğitim Fakültesi’nin yeni binasında 50 
derslik, 198 öğretim elemanı ofisi, 9 adet 
laboratuvar, 2 adet yemekhane, 3 adet se-
miner salonu, 155 kişilik konferans salonu 
ve 100 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç; uzun 
bir geçmişe sahip olan ÇOMÜ Eğitim 
Fakültesi’nin eski binasının 2016 yılının 
ikinci yarısında yıkıldığını, 3 yıl gibi kısa 
bir sürede yenisi inşa edilen Eğitim Fa-
kültesi’nin yeni binasında eğitim öğretime 
başlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek şunları söyledi:

“Üniversitemizin en köklü fakültelerinden 
biri olan Eğitim Fakültesi’nin yeni binası; 
sınıfları, laboratuvarları, öğretim elemanı 
odaları, geniş ve ferah kantini, kapalı spor 
salonu, öğrenci ve personel olmak üzere 
2 yemekhanesi ve sosyal imkânlarıyla 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ikinci 
yarısına başladı.

Fakültemiz yeni çehresiyle 21. yüzyılın 
öğretmenlerini, daha kaliteli ve nitelikli 
yetiştirme konusunda ülkemizin önde ge-
len eğitim kurumlarından biri haline geldi. 
En kısa zamanda çevre düzenlemesi ve 
var olan eksikliklerimizin gidererek resmi 
açılışımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise en çok 
öğrenciye sahip fakültelerden biri olan 
Eğitim Fakültesi’nin bina inşaatının ta-
mamlanarak eğitim-öğretime başlaması 
nedeniyle bir projeyi daha gerçekleştirme-
nin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, 
“Bir büyük eseri daha üniversitemize ve 
şehrimize kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi 
açılışını gerçekleştireceğimiz Eğitim Fa-
kültesi’nin yeni binasında eğitim-öğretime 
başlayan tüm hocalarımıza ve öğrencile-
rimize başarılar diliyorum, hayırlı olsun” 
şeklinde konuştu.

Haber: Tuncay Ak

Eğitim Fakültesi, Yenilenen Yerleşkesinde 
Eğitim Öğretime Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi, şehir merkezindeki Anafartalar Yerleşkesinde yapımı 
sona eren yeni binasında eğitim-öğretime başladı.
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HeidelbergCement ve AKÇANSA tarafından 
taşocağı sahalarındaki biyoçeşitliliğin ortaya 
çıkarılması amacıyla bu yıl ülkemizde 
3. kez düzenlenen “Biyoçeşitlilik Proje 
Yarışması”nda, Üniversitemiz Öğretim 
Üyeleri katıldıkları proje ile Türkiye 
birincisi oldular. Deniz Teknolojileri 
Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Serpil 
Odabaşı yürütücülüğünde, Deniz Bilimleri 
ve Teknolojisi  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 projenin detaylarını 
kendilerinden dinledik.

Projenin fikir aşaması nasıl gelişti?

Biyoçeşitlilik proje yarışmasına katılma fikri 
2016 yılında gerçekleştirilen Quarry Life 
Projesinde üçüncülük ödülü alan Prof. Dr. 
Sezginer Tunçer hocamızın teşvikiyle başladı. 
Yarışma ile ilgili araştırma yaptığımızda biz de 
ekip olarak çalışma konularımızla ilgili bir proje 
hazırlamaya karar verdik. Dünya genelinde 
25 ülke ve 101 taşocağının katıldığı oldukça 
kapsamlı bir biyoçeşitlilik proje yarışması. 
Türkiye’den katılan projeleri AKÇANSA 
destekliyor. 

Projeye katılma süreci nasıl ilerledi?

Bu proje yarışması iki yılda bir başvuruya 
açılıyor, geçtiğimiz yıl (2018) dünyada 
genelinde dördüncüsü Türkiye’ de ise 
üçüncüsü gerçekleştirildi. 2017 yılının Kasım 
ayı sonunda başvurular sona erdi. Dereceye 
giren projeler 2018 yılı başında uygulamaya 
konuldu. The Quarry Life Award internet 
sitesinden duyurulan yarışmaya katılmak için 
belirlenen tarihler arasında projemizi İngilizce 
ve Türkçe olmak üzere sisteme yükledik. 
Ekolog ve akademisyenlerden oluşan ulusal jüri 
değerlendirmeleri sonucunda AKÇANSA’nın 
işlettiği Bozalan kalker ve kil ocağındaki 
sulakalanın biyoçeşitliliğinin belirlenmesini 
amaçladığımız projemiz Türkiye’den katılan 
16 proje arasında ilk 3 proje arasına girdi. Bu 
aşamada proje yürütücüsüne e-mail üzerinden 
şifre verilerek blog sayfası açılıyor. Sayfada 
projenin ilerleyişini, arazi fotoğraflarınızı 
paylaşıyorsunuz. Sonrasında AKÇANSA 
tarafından dereceye giren projelere çalışmalarını 
gerçekleştirmek için proje bütçesi transferi 
gerçekleşti.

Ekip olarak projeyi şekillendirme 
sürecinizden bahsedebilir misiniz?

Projemizde kil ocağındaki sulak alanın 
biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve korunmasının 
öneminin genç nesillere aktarılmasını 
amaçladık. Projemizin takvimine uygun 
olarak ilk örneklememizi Mart ayının başında 
gerçekleştirdik. Nisan ayında sulak alana gelen 
kuşları tespit edebilmek için yaptırdığımız 
kuş yuvalarını Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri ile 
çalışma alanına yerleştirdik. Mayıs ayında 

Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu 6-A 
sınıfı öğrencileri ile proje alanına ziyaret ve 
örnekleme çalışması gerçekleştirdik. Ortaokul 
öğrencilerinin arazi gezisi sırasında oldukça 
meraklı olduklarını görmek bizi çok mutlu etti.   

Projenin amacı doğrultusunda çıktılar neler 
oldu?

Açık maden sahası olan alanda yeraltı suyu ve 
yağmur sularının oluşturduğu yapay bir sulak 
alan oluşmuş durumda. Projemizin sonunda 
sulak alanda omurgalı ve omurgasızlardan 
oluşan tür çeşitliliğinin zengin olduğu tespit 
edildi. Yaklaşık 14 çeşit makroomurgasız (gözle 
görülebilen suyun taban kısmında yaşayan 
küçük canlılar), omurgalılardan bir balık ve 
kurbağa türü, 7 kuş türü ve 5 su bitkisi türü 
tespit ettik. Sulak alandaki yüzey suyunun 
mikrobiyolojik ve element, iyon analizleri 
yapıldı. Genel olarak suyun kalitesinin ikinci 
sınıf su olduğu belirlendi. Bu da rekreasyonel 
amaçlı kullanılabilecek su anlamına geliyor. 
Arazi çalışmaları bittikten sonra yaz 
periyodunda projeler internet üzerinden 
oylamaya açıldı. Beğendiğiniz proje için e-mail 
adresinizle girip oy kullanıyorsunuz. Bu süreç 
devam ederken uluslararası jüri üyelerinin 
projeleri değerlendirmesi gerekiyor. Bunun için 
farklı ülkelerden yedi bilim insanı, Quarrylife 
projelerini değerlendirmesi için seçilmişti. Biz 
de Endonezya’dan gelen bir akademisyene 
sunum gerçekleştirdik. Projenin sonuç raporunu 
sisteme yükledikten sonra ulusal jüri üyeleri 
önünde projemizle ilgili sunum yaptık. 

Sonuç olarak jüri değerlendirmelerine göre 
Türkiye’de bilimsel kategoride birinci 
olduk. Güzel bir proje oldu. Birincilik ödülü 
almak çok güzel. Daha farklı bakış açılarıyla 
zenginleştirilmiş projelerle devam etmeyi 
düşünüyoruz.

Yapacak çok iş var, gençlerin, çocukların 
ufkunu açmak gerekiyor. Çocuklarımıza yeni bir 
bakış açısı kazandırmak ve farkındalık yaratmak 
çok güzel bir şey. Hepimizin istediği şey budur 
aslında yaptığımız çalışmalar rafta kalmasın, 
insanlara ulaşsın. Biz bu anlamda amacımıza bir 
adım yaklaştık diye düşünüyorum. 

Burada çalıştığımız süre içinde şunu gördük; 
doğayla birlikte uyumlu bir şekilde faaliyetler 
yürütülebiliyor. Yani bir taraftan canlılar 
yaşamsal faaliyetlerini belirli bir ekosistem 
içerisinde sürdürürken aynı zamanda kil 
ocağının faaliyetlerinin yürütülebildiğini 
gördük. AKÇANSA’nın doğaya saygı 
konusunda güzel çalışmaları var. Farklı 
alanlarda farklı proje yarışmaları da yürütülüyor. 
Projemizi destekleyen AKÇANSA’ya, ve 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e 
teşekkür ediyoruz.

Röportaj: Büşra Palaz

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri
Biyoçeşitlilik Proje Yarışmasında Birinci Oldu



5

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbir-
liği Konseyi (UDIK) bünyesinde 
oluşturulan Türk-Rus Toplum-
sal Forumu’nun düzenlediği 
Rektörler Çalıştayı Ankara 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Türk Rus Toplumsal Forumu’nun Eğitim 
ve Bilim Komitesi tarafından düzenlenen 
çalıştayda Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesini Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
ile Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (ÇOMÜ TURUSIA) 
Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan temsil 
etti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
tanıtımının yapıldığı çalıştayda, iki ülke 
arasında bilimsel ve akademik işbirliği-
ni geliştirmeye yönelik öneri raporları 
sunuldu. Türkiye ve Rusya arasında aka-
demik iş birliğini geliştirmeye yönelik 
çeşitli konularda uluslararası ve ulusal 
ölçekte üniversite olarak işbirliğine hazır 
olduğumuz vurgulandı.

Rektörler Çalıştayı’na Rusya tarafından 
Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, 
Rusya Devlet Adalet Üniversitesi, Nizhni 
Novgorod Lobachevsky Üniversitesi; 
Türkiye tarafından ise Boğaziçi Üniversi-
tesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si, Çukurova Üniversitesi, ODTÜ, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, 
Osmangazi Üniversitesi, İstinye Üniver-
sitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Kemerbur-
gaz Üniversitesi Rektörleri ve temsilcileri 
ile Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri 
katıldılar.

Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor, 
Türk Rus Toplumsal Forumu eş başkan-
ları tarafından, Forum’un doğrudan bağlı 
olduğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 
Sayın Viladimir Putin’e sunulacak.

Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun Düzenlediği 
Rektörler Çalıştayı Gerçekleşti

18 Şubat 2019
Sayı: 75

Geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz?.. Düşün-
dünüz mü eski günleri! Unuttuk mu yoksa her şeyi. 
Yada hatırlamak bile istemiyor muyuz. Doğrusu 
bu galiba; aslında geriye dönüp bakmak bile 
istemiyoruz...

Bu üniversiteyi terk etmek zorunda kalan Yücel 
Acer’in geriye dönerek rektör adayı olduğu ve ona 
inanan arkadaşlarıyla başlattığı mücadelenin üzerin-
den tam dört yıl geçti. Daha hainlerle mücadelenin 
dahi başlamadığı, birçok iyi niyetli ya da çıkarlarına 
esir düşmüş işbirlikçinin hüküm sürdüğü bir çeteye 
karşı bundan tam dört yıl önce mücadele başlattı bu 
üniversite yönetimi. Kolay mıydı bu mücadele. Ha-
yır. Sözde yapılan seçimlerde bile gördük rakamları. 
Baskı, şiddet, korku, menfaat; sayabileceğimiz bir 
çok etkenle seçimden galip çıktı bu yapı. Hem de 
öyle bir iki oyla falan değil. Hatırladınız değil mi! O 
günlerdeki duygu ve düşüncelerinizi tazelemek ni-
yetinde değilim, yanlış anlaşılmasın. Ya da suçlamak 
için değil bu hatırlatmalarım. Bugünü anlamak için 
yazıyorum. Ve yarına bakmak için. 

Evet bugün geldiğimiz nokta çok net ve açık bir 
şekilde ortada. Barış içinde çalışan bir üniversite. Bu 
iş ‘Barışın Kenti’ olduğumuz için değil ha! Doğru 
ve dürüst, iyi ve çalışkan insanların iş başına gel-
mesiyle geldi barış. Liyakatle, özveriyle, bilgi ve 
donanımla. Koltukları emanet ettiğimiz insanların 
samimiyetiyle geldi barış ve de kardeşlik. Huzur. 
Çok şükür ki, huzurun dalga dalga yayıldığı günlerle 
eriştik buraya. 

Üniversitemizin onca sıkıntıya rağmen son dört 
yılda geldiği noktadan memnun olmayan yoktur 
sanırım. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Gözden kaçan, 
zamanlaması tutmayan, bir şekilde diyalog eksiklik-
leri de yaşanmış olabilir. Ama yaşadığımız süreç or-
tadadır. Ve bundan sonrası artık daha kolay olacaktır. 

İşte bugün samimiyetle bu duygu ve düşüncelerimi 
sizlerle paylaşmak istedim. ÇÖMÜ olarak Çanakka-
le’nin çok büyük bir değeriyiz. Herkes bunun far-
kında. Zorlamayla değil, severek sayarak. Onun için 
diyorum ki, takdir ve teşekkür Sayın Acer’e. Ve ona 
inanmış yol arkadaşlarına.   

Takdir ve de teşekkür!
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Süha Özden’in de katıldığı törene; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri, ilgili kurum yönetici-
leri ve bütün üniversite rektörleriyle birlikte araştırma-
dan sorumlu rektör yardımcıları katıldı. 

YÖK ve TÜBİTAK arasında imzalanan “Doktora Burs 
Programlarında İş Birliği Protokolü” ile YÖK tarafından 
yürütülen Araştırma Görevlileri Yurt Dışı Burs Programı 
(YUDAB) ve 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 
ile TÜBİTAK’ın Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı ve 
Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında doktora 
öğrencilerinin desteklenmesi ve izlenmesi konusunda iş 
birliği yapılması sağlanacak. 

“YÖK–TÜBİTAK Doktora Programı Projesine İlişkin 
İşbirliği Protokolü” sayesinde ise YÖK’ün belirlediği 
üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin TÜBİTAK mer-
kez ve enstitülerinde yürütülen projelerde yer almasına 
yönelik olarak iş birliği yapılması planlanıyor.

TÜBİTAK ile imzalanan protokoller sonrası Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK Arasında Yapılacak İş 
Birliğine ilişkin Çerçeve Protokolünün imzalanmasıyla 
birlikte üniversitelerin; sanayi kuruluşları, araştırma 
merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji 
geliştirme faaliyetlerine aktif katılımının önü açılacak ve 
sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nite-
likli ara insan gücünün meslek yüksekokullarında sanayi 
ile iş birliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdam 
edilmesi sağlanacak.

Bakanlık ve YÖK arasından imzalanan bu protokol sa-
yesinde “Yeni YÖK” olarak başlatılan “Üniversitelerde 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İh-
tisaslaşması Projesi” kapsamında da Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları ile iş birliği içinde 
çalışılabilecek; üniversitelerin ve akademisyenlerin araş-
tırma, yenilikçilik ve girişimcilik boyutlarındaki perfor-
manslarının ölçülmesi ve izlenmesi ile yurtiçi ve yurtdışı 
doktora burs ve araştırma programlarının desteklenmesi 
ve izlenmesi süreçlerinde iş birliği yürütülecek.

İmza töreninin tamamlanmasının ardından toplantıya 
katılan rektör ve ilgili rektör yardımcıları soru-cevap 
ve görüş bölümünde konuk Bakana ve YÖK Başkanına 
sorular sorarak, görüş ve önerilerini ilettiler.

“İş Birliği - Güç Birliği”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliğine yönelik protokoller Yükseköğretim 
Kurulunda düzenlenen tören ile imzalandı.

Üniversitemizin 
üç projesi, Güney 
Marmara Kalkınma 
Ajansı 2018 Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi-2 
Mali Destek 
Programı kapsamında 
desteklenmeye değer 
bulundu.

Desteklenmeye değer 
bulunan projeler ve 
ekipleri:

Üniversitemiz Rektörlü-
ğü tarafından destekle-
nen ve Çanakkale Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecek 
olan “Çanakkale Bölgesinde Mesleki Eğitim Atölyesi 
ve Gıda İşleme/Analizi Laboratuvar Kurulumu” adlı 
projenin ekibi; Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mu-
hammed Yüceer, Proje Uzmanları Doç. Dr. Serhat Çola-
koğlu,  ve Öğr. Gör. Kübra Tarhan Kuzu’dan oluşuyor. 
Uygulama süresi 15 ay olan projenin tamamlanması ile 

birlikte, hem üniversitemize Mesleki Eğitim Atölyesi 
ve Gıda İşleme/Analizi Laboratuvarı kazandırılmış hem 
de daha nitelikli öğrenci yetiştirme imkânı sağlanmış 
olacak.

Biga Meslek Yüksekokulu, Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Biga Ziraat Odası ortaklığında hazırlanan “Biga Böl-
gesinde Kırsal Kalkınma için Çiğ Süt Kalitesini Arttır-

maya Yönelik Mesleki Eğitim 
Yapılması ve Laboratuvar 
Kurulumu” adlı projenin ekibi; 
Proje Koordinatörü Öğr. Gör. 
Ertuğrul Bilgücü, Proje Uz-
manları Prof. Dr. Ünal Kızıl, 
Doç. Dr. Songül Şentürklü, Dr. 
Öğr. Üyesi A. Gülin Eser, Öğr. 
Gör. Muradiye Özel Ödül’den 
oluşuyor.

Çanakkale Uygulamalı Bilim-
ler Yüksekokulu ve Çanakkale 
Ticaret Borsası ortaklığında 
hazırlanan “ÇOMÜ-ÇTB Ka-
liteli Gıda Üretiminde Mesleki 

Eleman Niteliğinin Arttırılması İçin El Ele Veriyor” adlı 
projenin ekibi; Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, Doç. Dr. 
Mine Çardak,  Dr. Öğretim Üyesi H. Basri Ormancı, 
Doç. Dr. Neşe Tuncel, Doç. Dr. Gülen Türker, Dr. Öğ-
retim Üyesi Nazan Arifoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Pınar 
Yıldırım’dan oluşuyor.  Proje 15 ay sürecek.  

Mesleki Eğitimde GMKA’dan ÇOMÜ’ye Destek
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Tasarım Yarışmasında Öğrencimizin Başarısı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) kapsamında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmek-
te olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Sektörel Operasyon Programı’na Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ta-
rafından hazırlanarak başvurusu yapılan 
“Renewable Youth Energy / RE-YOU (Ye-
nilenebilir Gençlik Enerjisi / Yeniden Sen) 
Operasyonu” kapsamında; ÇOMÜ, BAÜ 
ve GMKA’dan operasyonda görev alacak 
proje ekipleriyle ön çalışma toplantısı ger-
çekleştirildi. 

ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşen toplan-
tıya; GMKA Proje Geliştirme ve Uygulama 
Birimi Başkanı Osman İnce Erol, Planlama 
Programlama ve Koordinasyon Birimi Uz-
manı Ali Koç, Balıkesir Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, BAP 
Sorumlusu Prof. Dr. Murat Erhan Balcı, 
Proje Koordinasyon Ofisi Birim Sorumlu-
su Dr. Öğr. Üyesi Sabri Bıçakçı, ÇOMÜ 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, 
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatö-
rü Prof. Dr. Ali Şahin Örnek, proje takım 
liderleri Prof. Dr. İsmail Tarhan, Prof. Dr. 
Sermet Koyuncu, Doç. Dr. Nilgün Ayman 
Öz, Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun 
İlişkileri Koordinatörü Öğr. Gör. Salih Tor-
lak, proje değerlendirme ekibinden Doç. 
Dr. Emre Coşkun, Doç. Dr. Necati Kaya, 
ÇOMÜ SEM ve ÇOMÜ UZEM temsilcile-
ri ile diğer proje çalışanları katıldılar. 

Toplantı öncesi Balıkesir Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, BAP 
Sorumlusu Prof. Dr. Murat Erhan Balcı ve 
Proje Koordinasyon Ofisi Birim Sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Bıçakçı; Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem’i makamın-
da ziyaret etti.

Haber: Tuncay Ak

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu 
Çalışma Toplantısı ÇOMÜ’deydi

ÇOMÜ Ev sahipliğinde Yenilenebilir Gençlik Enerjisi 
Operasyonu Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.

İlbak Holding’in Base İstanbul 
sponsorluğunda organize ettiği ve 54 
kişinin 105 eser ile katılım gösterdi-
ği “Açık Havaya Dinamizm ve Renk 
Katan Özgür Tasarımlar” başlıklı 
yarışmaya “Doğanın Sesi” isimli 
açık alan seramik heykel çalışması 
ile katılan Üniversitemiz Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Seramik Anasa-
nat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 
Canalp Sipahi, yarışmayı kazanan 9 
kişiden biri oldu. 

Canalp Sipahi’nin, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Yeşim Zümrüt danışmanlığın-
da ve Seramik Tasarım - 1 dersi kapsamında yapmış olduğu 
“Doğanın Sesi” isimli açık alan seramik heykel çalışmasının 

görselleri ve videosu, Şubat ayı boyunca İstanbul’un 
merkezi alanlarındaki ekranlarda ve billboardlarda ser-
gilenecek. 

Canalp Sipahi, Terzioğlu Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi önünde sergilenen eserini şu ifadelerle anlatıyor: 
“Doğanın Sesi kinetik dış mekân heykelinde, rüzgâr, 
heykelin besleyicisi, heykel ise rüzgârın hayat bulu-
şunun simgesidir. Doğayla savaşmayan, sömürmeyen, 
onun hakimi değil onunla bütün olma yolunda doğanın 
malzemesiyle, pişmiş toprakla şekillenen insan formun-
daki eser, tüm benliğiyle doğanın sesine kulak verir. 
Gövdesinde konumlanan mekanizma, rüzgâr ile hareket 
kazanır, doğa şarkısını söylemeye başlar, hayat gibi, 

bazen küçük bir yel ile kıpırdanırken şiddetli poyrazla yeniden 
ve yeniden şekillenir.” Yarışmada kazanmış olduğu başarıdan 
dolayı öğrencimizi tebrik ederiz.
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Üniversitemizde her türlü ortamdaki 
verinin (basılı, elektronik vb.) 
güvenliğini sağlamak, veri bütünlüğünü 
korumak ve veriye erişimi denetleyerek 
gizliliği ve sistem devamlılığını 
sağlamak amacıyla “Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi Belgesi” alınması 
kapsamında yapılan çalışmalar 
tamamlandı. 

IS0 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi) Belgesinin alınması sürecinde 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı personeli, National Keep Cyber 
Security Services Firmasından yaklaşık 
6 ay boyunca eğitimler alırken Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından yetki-
lendirilen DSR Uluslararası Gözetim 
ve Belgelendirme Hizmetleri Limited 
Şirketi tarafından yapılan denetlemeler 
sonucunda Bilgi İşlem Daire Başkan-
lığı’nın ISO 27001 Belgesini alması 
uygun görüldü. 

Gözetim ve belgelendirme şirketi tem-
silcileri ile Üniversitemiz Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı personeli, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i ma-
kamında ziyaret ederek belgelendirilme süreci ile ilgili bilgiler 
aktardı. 

Rektör Acer, Üniversitemizin, bilgi işlem altyapısı alanında 
oldukça mesafe kat ettiğini ifade ederek yapılan yatırımlar 
sayesinde; sistem odalarında bulunan cihazların yenilendiği-
ni, 1 gbyte olan haberleşme hızının 40 gbyte yükseltildiğini, 
birimlerin 870 megabyt olan internet erişim hızının 3.000 
megabyta yükseltildiğini, önceki yıllar çeşitli firmalardan 
büyük meblağlar karşılığı satın alınan ve her yıl bakım ücre-
ti ödenen eski nesil yazılımlar yerine, 2018 Ocak tarihinden 
itibaren, Kalkınma Bakanlığı ve bir devlet üniversitesinin 
ortak projesi olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine 

(ÜBYS) geçilerek toplamda 36 modülü olan yeni nesil kampüs 
yazılım sisteminin başarıyla kullanılmaya başlandığını söyledi.

Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yü-
cel Acer, İl Özel İda-
resi Genel Sekreteri 
Abdullah Köklü, Ça-
nakkale Teknopark 
Genel Müdürü Dr. 
Erkan Bil ve GES-
TAŞ Genel Müdürü 
Volkan Uslu, toplam 
135.000 m² yatırım 
alanına sahip olan ve 
açılışına sayılı günler 
kalan Çanakkale Tek-
nopark’ta inceleme-
lerde bulundu.
Güney Marmara Bölgesi’nde 
faaliyete geçmiş tek teknopark 
olan Çanakkale Teknopark, 
yaklaşık 10.000 m² kapalı alana 
sahip yeni hizmet binası, yeni 
inovasyon merkezi binası, spor 
ve rekreasyon alanları, tüm alt-
yapısı ile tamamlanmak üzere.

Açılış hazırlıkları yapılan ve 
açılışına sayılı günler kalan 
Teknopark ile ilgili çalışmaları 
yakından takip eden Vali Tavlı, 
incelemelerin ardından Sanayi 
İşbirliği Programı (SİP) bilgilen-
dirme toplantısına başkanlık etti.

Toplantı kapsamında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı SİP Daire 
Başkanı Hande Ünal, Çanakkale 
Teknopark’ta faaliyet gösteren 
girişimci firmalara kamu alım-
larında yeniliği, yerlileşmeyi ve 
teknoloji transferini teşvik etmek 
ve kamu alımları yoluyla yerli 
sanayinin geliştirilmesini sağla-
mak amacıyla oluşturulan “Sa-
nayi İşbirliği Projeleri” hakkında 
bir sunum yaptı.  

Vali Orhan Tavlı, Çanakkale 
Teknopark Yerleşkesini İnceledi

Üniversitemizin Veri 
Güvenliği Belgelendirildi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi ile Igor Sikorsky Kiev 
Politeknik Üniversitesi ve bu üni-
versitelerin teknoparkları arasında 
imzalanan protokol özellikle; ortak 
araştırmalar, pilot projeler, ortak 
bilimsel yayınlar, akademik per-
sonel değişimi, öğrenci değişimi, 
staj ve ortak akademik etkinlikler 
gerçekleştirmek amacıyla düzen-
lendi. İki üniversitenin de temsil-
cilerinin hazır bulunduğu iş birliği 
toplantısına üniversitemizi temsilen 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
ve Çanakkale Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Dr. 
Erkan Bil katıldı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 
bulunan ve 1898 yılında kurulmuş 
olan; ülkenin, eğitim ve teknolojik 
donanım bakımından en prestijli 
ve en eski üniversitesi olan Kiev 
Politeknik Üniversitesi özellikle 
mühendislik, havacılık ve uzay 
alanında dünyanın önemli üniver-
sitelerinden birisi olarak görülmek-
tedir. Dünyanın ilk çok motorlu 
uçağını tasarlayan Igor Sikorsky ve 
Sovyet uzay programının kurucusu 
olarak görülen Sergey Korolyov 

gibi ünlü bilim insanlarının mezunu 
olduğu üniversite QS World Uni-
versity Rankings 2018-2019 Dünya 
sıralamasına göre dünyanın en iyi 
üniversiteleri arasında 501. sırada 
yerini almıştır. 

İş birliği protokolünün imzalanma-
sının ardından basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Rektör Acer 
“İki dost ülkenin son yıllarda gös-
termiş olduğu iş birliği adımlarına 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi olarak teknoloji transferi, 
akademik iş birliği ve somut proje-
lerin hayata geçirilmesi noktasında 
katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 
Özellikle havacılık, uzay ve bilgi 
teknolojilerinde önemli bir birikime 
sahip Igor Sikorsky Kiev Politek-
nik Üniversitesi ile Üniversitemiz 
ve Çanakkale Teknopark’ın güçlü 
altyapısı bir araya geldiğinde önü-
müzdeki yıllarda çok önemli proje-
leri hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz 
3,5 yılda her yönden büyüyen ve 
gelişen Üniversitemiz artık ulusla-
rarası anlamda teknolojik iş birliği 
ve projelerin geliştirilmesi nokta-
sında da önemli adımlar atıyor” 
dedi.

ÇOMÜ Uluslararası Önemli 
Bir Anlaşmaya Daha İmza Attı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Ukray-
na’nın en prestijli üniversitelerinden olan Igor 
Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi (Ukrayna 
Ulusal Teknik Üniversitesi) ve her iki üniversi-
tenin teknoparkları arasında iş birliği protokolü 
imzalandı.

Ekolojik ve Kentsel Tarımda Küçük Öl-
çekli Çiftçiler İçin Yetişkin Eğitimi Kursu 
İle İlgili AB Projesi Kabul Edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Karabayır’ın koordinatörlüğün-
de; Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yükse-
kokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nazan 
Arifoğlu, Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öğütçü, Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ba-
boo Ali , Ziraat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Fırat 
Alatürk ve Bayramiç MYO Öğr. Gör. Selçuk 
Birer’in de araştırmacı olarak göreve ala-
cağı ‘KA2-Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices’ Erasmus+ 
programı kapsamında Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan’dan üniversiteler ve ilgili katı-
lımcı kuruluşlarla gerçekleştirilen “Ekolojik 
ve Kentsel Tarımda Küçük Ölçekli Çiftçiler 
için Yetişkin Eğitimi Kursu - Adult Training 
Course for Small Farmers on Ecological and 
Urban Agriculture (ECOAGRI)” başlıklı 
proje desteklenmeye değer bulundu. 

Proje, toplam 134,161 Euro bütçe ve 24 ay 
süre ile ‘Bulgarian National Agency’ tara-
fından AB projesi olarak desteklendi. Bu 
proje kapsamında, Bulgaristan, Türkiye ve 
Yunanistan’da bulunan üniversiteler ve sivil 

toplum kuru-
luşlarında çalı-
şan araştırmacı 
ve eğitmenler 
kentsel tarımın 
geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması için eğitici farkındalık 
videoları hazırlayarak küçük ölçekli işlet-
meler kuracak, bu işletmelerde çalışacak 
personel için on-line eğitim kursunun yanı 
sıra interaktif mobil eğitim aplikasyonu da 
hazırlanmış olacak. 

Projenin içeriğine dair bilgi veren Prof. Dr. 
Ali Karabayır “Ne yazık ki, genel anlam-
da tüm dünyada kırsal alanlardan kentlere 
göç sürmekle birlikte, şehirlerde artık yeşil 
alanlar ciddi anlamda azalmaktadır. Ancak, 
bu insanların küçük ölçekli işletmeler oluş-
turarak şehirlerde dahi ekolojik açıdan hem 
çevreye en az etkisi olan hem de gelir elde 
etmek amacıyla küçük yeşil bölgeler oluştu-
rabilmektedir. Ekolojik kentsel tarıma örnek-
ler özellikle Avrupa’nın büyük kentlerinde 
mevcut olup, bu örneklerin de ülkemizde 
yaygınlaşması için bu proje kapsamında far-
kındalık videoları hazırlanacak” dedi ve pro-
je süresince hazırlanan tüm çıktıların Bulgar-
ca, İngilizce, Türkçe ve Yunanca olmak üzere 
4 farklı dilde hazırlanacağını kaydetti. 

ECOAGRI AB Projesi 
Kabul Edildi
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Siyasal Bilgiler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen 
toplantıda Dekan Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer’e Siyasal Bilgiler Fakültesine verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşma-
sında; fakültenin akademik yapılanması, öğrenci sayısı, 
bilimsel çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. 

Üniversitelerde Başarıya Giden Yol Proje Kültürü-
dür

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, tüm fakülte, yüksekokul, 
meslek yüksekokullarında yaptıkları çalışmalar ile geli-
nen noktanın çok ciddi bir mesafe olduğunu belirterek,  
proje kültürünün akademideki önemine vurgu yaptı. 

“Proje kültürü üniversitemizde daha ilk günden itibaren 
yerleştirmeye çalıştığımız bir şey. Ben bu konuda da 
ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Ancak 
tabii ki bunu yeterli görmüyoruz. Proje Kültürü birlikte 
uyumlu çalışmayı gerektirir. Bunun için birbirimizin 
değerini bilmek çok önemli. Bir şeyi tasarlamak ve onu 
gerçekleştirmek için daha çok çalışmalıyız. Bu anlamda 

öğretim üyelerimizden beklentimiz proje kültürü ile ça-
lışmalar yapmaları ve bunu daha yukarıya taşımalarıdır.”

Üniversitemiz Zor Ama İyi Bir Dört Yıl Geçirdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin zor ama iyi bir 
dört yıl geçirdiğinin altını çizen Rektör Acer, “Bazen 
zorlukları fırsata çevirmek önemlidir. Biz bu zorlukları 
bir bütün olarak çok çalışarak fırsata çevirdik ve artık 
bunların sonuçlarını almaya başladık. Hem akademik 
kalite anlamında hem de alt yapı sorunlarının gideril-
mesi anlamında çok yol kat ettik” dedi ve konuşmasına 
yapılan alt yapı çalışmalarından örnekler vererek devam 
etti.  

“Çanakkale Teknopark’ı Vali Orhan Tavlı ile ziyaret 
ettik. Başlı başına devasa bir proje olan Çanakkale Tek-
noparkta çok şey yaptık. Doğalgazdan suyuna, kanali-
zasyondan yoluna, elektrik alt yapısına, devasa binasını 
bitirdik ve bu devasa projede sona geldik. Mart ayında 
açılışını gerçekleştireceğiz. Anafartalar Yerleşkemizi 
yeni bir görünüme kavuşturduk. Biga’da hocalarımız 

için yaptırdığımız misafirhaneyi bitirdik. Uygulamalı 
Bilimler Fakültesinin çok nezih bir binası oldu. Bir ay 
sonra yeni binalarına geçmelerini planlıyoruz. Ezine 
MYO’ya gittik. Gerçekten çok etkilendim. Dört yıl 
önce gittiğim halini hatırlıyorum. Tek bir binadan ibaret 
olan Ezine MYO artık, yeşil alanları, spor tesisleri ile 
bir yerleşke haline geldi. Binanın içi çok nezih bir hale 
geldi. Ama her şeyden önemlisi herkesin birbiri ile daha 
iyi çalıştığı huzurlu bir ortamı oluşturduk. Bundan daha 
değerli bir şey olamaz.”

“Üniversitemizde huzur ortamının oluşmasına destek 
olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” 
diyen Rektör Acer, ÇOMÜ’nün potansiyelinin çok iyi 
olduğunun ve bundan sonraki süreçte daha da iyi nokta-
lara geleceğinin altını çizdi. 

Rektör Acer, Siyasal Bilgiler Fakültesinin ilk gününden 
bugününe kadar özveri ile çalışan başta Dekan Prof. Dr. 
Hüseyin Erkul ve tüm ekibine teşekkür ederek konuşma-
sını sonlandırdı.      Haber: Eylem Tuna Çoban

Siyasal Bilgiler Fakültesi Bahar Yarıyılı 
Akademik Yıl Açılışı Yapıldı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı-
yılının başlaması vesilesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından organize edilen kahvaltılı toplantıda akademik ve idari 
personel ile bir araya geldi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde 
yürütülen “Integration of Experiential Learning and Virtual 
Reality on Gifted Education” isimli Erasmus+ ana eylem 2 
yükseköğretim alanı stratejik ortaklıklar (Ka203) projesinin 
başlangıç toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Proje ekibin-
de yer alan Doç. Dr. İlke Evin Gencel, Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç, Öğr. Gör. Zafer Karadayı, Arş. Gör. Selen Beyazbal, 
Nara Eğitim Teknolojileri A.Ş., Yunanistan “Univercity of 
Macedonia”, İspanya “Fundación Universitaria San Antonio”, 
Polonya “Społeczna Akademia Nauk” ve APEC çalışmalarını 
sürdürüyor. Projede Deneyimsel öğrenme kuramı ve sanal 
gerçeklik teknolojisiyle bütünleştirilmiş öğretim programları 
ve mobil uygulamalar geliştiriliyor.

Eğitim Fakültesi Erasmus+ Proje Toplantısı Yapıldı
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Trafikte yaya önceliği bilinci oluşturmak 
için 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 
‘Yaya öncelikli trafik’ etkinliği Cumhuri-
yet Meydanında yapıldı.
Yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekmek isteyen 
İçişleri Bakanlığı, yıl boyu sürecek bir kampanya hazırladı. 
Kampanyanın ilk adımı 81 ilde eş zamanlı başlatılan “Yaya 
öncelikli trafik” etkinliğiyle yapıldı. 

Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Genel Sekreter Yardımcı-
sı Mehmet Kıllıoğlu, Vali Yardımcısı Ali Candan, İl Emniyet 
Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Emrullah 
Büyük, Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir 
Tuncer ve Çanakkale protokolünün katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte Vali Orhan Tavlı konuyla ilgili yaptığı basın açık-
lamasında “Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale’mizde 
ve tüm ilçelerimizde, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” 
sloganıyla trafik konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Trafik konusunda bugüne kadar hassasiyet gösteren va-
tandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunmak istiyorum. İnşallah bundan sonra da trafikte hassasi-
yetimiz devam edecektir. 2019’da bu konudaki çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” dedi. 

Araç sürücülerine broşür dağıtan güvenlik görevlileri ise ya-
yalara geçiş üstünlüğü verilmesi konusunda sürücüleri uyar-
dı. Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere 488 lira 
para cezası uygulanacak.

“Yaya Öncelikli Trafik” Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİL-
TUM) Yönetim Kurulu Toplantısı; Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Prof. Dr. Mustafa Görün, ÇOBİLTUM Mü-
dürü Doç. Dr. Ayhan Oral ve yönetim kurulu üyele-
rinin katılımıyla gerçekleşti.

ÇOBİLTUM yönetim kurulu toplantısı, Müdür Doç. 
Dr. Ayhan Oral’ın birimin 2018 yılı çalışmalarını 
özetlediği sunumuyla başladı. Birimin hedefleri, 
Ar-Ge çalışmalarına katkıları, birimin neden tercih 
edildiğini belirttiği konuşmasında Doç. Dr. Oral, 
ÇOBİİTUM’daki toplam analiz sayılarının yıllara 
göre artışına dikkat çekerek; “2018 yılı itibari ile 

analiz sayısı  %400 arttı. Başvuru sayısı ise 630 
çıktı” dedi. 

“ÇOBİLTUM başarı açısından değerlendirildiğinde 
ve 2015’ten bugüne yapılan çalışmalar karşılaştı-
rıldığında çok ciddi bir ilerleme, gelişme olduğu 
görülmektedir. Hepimiz laboratuvarların önemli 
olduğunu bilerek buraya özel bir önem vermeye ça-
lıştık. Arkeometri laboratuvarının kurulması, toprak 
analiz laboratuvarının buraya alınması çok önemli 
gelişmeler” diyerek başladığı konuşmasında Rektör 
Acer, bunların hepsinin ilgi, alakayla olduğunu ve 
ÇOBİLTUM’un da bu yıllar içerisinde müthiş bir 
ilerleme gösterdiğinin altını çizdi.  

Acer, ÇOBİLTUM’un 
gelişiminden duyduğu 
memnuniyeti belirterek 
ÇOBİLTUM’un üni-
versitenin dışa açılan 
kapılarından ve önem 
arz eden birimlerinden 
biri olduğunu ve rektör-
lük olarak desteklerinin 
artarak devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 

ÇOBİLTUM Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Protokol uyarınca ÇOMÜ İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile akade-
mik ve idari personelin İngilizce konuşma 
becerisinin arttırılması ve ERASMUS etkin-
liklerine daha geniş kapsamda katılabilmesi 
hedefleniyor.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim üyeleri 
ile Biga İngiliz Kültür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şir-
ketinin birlikte geliştirilmiş olduğu ve Biga İngiliz Kül-
tür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kullanım 
hakları alınmış olan Equalizer Metodu İngilizce Konuş-
ma Eğitimi gerçekleştirilecek. Bu eğitimin üniversite 
genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans öğrencileri de bu eğitimleri alacaklar.

Tüm kursiyerlere ücretsiz verilecek Equalizer Metodu 
İngilizce Konuşma Eğitimi sonrasında uygulama rapor 
haline getirilecek. Eğitimin başarılı olması durumunda 
TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı veya AB projelerine baş-
vuru yapılacak. Düzenleme Kurulunu makamında kabul 
eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; Türkiye’de genel 
anlamda yabancı dil eğitiminin iyi yapılmadığı gibi bir 
kanaatin olduğunu ve bunun herkesçe kabul edildiği-
ni ifade ederek “Bugüne kadar maalesef yabancı dil 
eğitimini başarıyla yapamadık. Yabancı dil eğitiminin 

değişen metodlarla yapılması aslında elzem bir ihtiyaç. 
Bugüne kadar sonuçlardan çok memnun değilsek o 
zaman bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Klasik 
yöntem, Türkiye’de yabancı dil bilen öğrenci sayısını 
arttıramadı. Biz dile karşı asla yeteneksiz değiliz, sadece 
doğru yöntemi bulmalıyız” diyerek projeden duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İsmail Tarhan, gerçekleştirilen deneme eğitimlerinin 
öğrencilerin güven kazanması adına etkili olduğunu 
belirterek projenin güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına 
inandığını kaydetti. Proje Koordinatörü ve İletişim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Akgül, ilk yapılan 
deneme eğitimlerinin çok başarılı geçtiğini, bu eğitimle-
rin gramer ya da sınava yönelik değil sadece konuşmaya 
yönelik yapıldığını belirterek; kursiyerlerin yurtdışına 
çıktıklarında yeterli ve etkili iletişim kurabilmesi için bu 
eğitim projesinin hazırlandığını söyledi.

Şirket yetkilisi Özer Öztürk ise “Bu ülkede hala insanlar 
klasik İngilizce eğitimi sistemiyle maalesef yıllarını har-
cıyorlar. Biz yerimizde saymak istemediğimiz için farklı 
bir yöntem geliştirdik. Şu an uluslararası anlamda 12-13 
tane dil öğretim metodu var. Bu çalışma tamamen Türk 
eğitim sistemine, kültürüne, insanına ve alışkanlıklarına 
göre oluşturulmuş bir yöntem. Bu deneme eğitiminde 
aktif şekilde takriben 3500 tane cümle kurduk. Kelime 
ezberlemekten ziyade cümle kurarak konuşma pratiği 
ortaya koymak önemli” şeklinde konuştu. Rektörlük ma-
kamında imzalanan protokolde İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Tarhan, İletişim Fakültesi Öğretim Üye-
leri Doç. Dr. Birol Akgül, Dr. Öğr. Üyesi Serhat Çoban 
ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağlak ile Biga İngiliz 
Kültür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. yetkilileri Özer 
Öztürk ile Faruk Kartal hazır bulundu.

İletişim Fakültesi ile İngiliz Kültür 
Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Onur Sinan Türkmen’in 2016 yılında 
başvurusunu yaptığı 2016/05027 nolu “Akıllı Bitkisel Üretim Kiti” 
isimli patent başvurusuna istinaden 07.01.2019 tarihinde, 551 sayılı 
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin 60’ıncı maddesi uyarınca, incelemesiz patent işlemi tamam-
landı. Kapalı ortamda yapay aydınlatma ve topraksız sistemle üretim 
yapılmasına imkân tanıyan buluş, çevresel bazı değişkenleri analiz 
edip ürün gelişimi için uygun koşulları sağlamakta, anlık değişimleri 
ise LCD ekranda kullanıcıya sunuyor. Buluşun diğer bir özelliği ise 
farklı bitkisel ürünlerin bir arada yetiştirilmesine olanak tanıması.

Ziraat Fakültesi’nde Yeni Patent Sevinci
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Müzik Gündem’de sevilen sanatçı Gökhan Türkmen ile 
yepyeni çalışması Virgül’ü konuştuk. Albümün çıkış 
parçası İhtimaller Perisi oldu. Yine çok beğenilecek 
şarkılarla müzikseverlerin karşısında Gökhan Türkmen. 
Bu başarının ekip işi olduğunu üzerine basa basa dile 
getiriyor.

Atiye Şahin: Müthiş üç şarkı; İhtimaller Perisi, Ben 
Unuturum, Masal Olsa. Çıkış parçası “İhtimaller 
Perisi”nden biraz bahseder misiniz?

Gökhan Türkmen: “İhtimaller Perisi” üç şarkılık 
bir single’ın çıkan ilk şarkısı. Harun Kolçak’a ithaf 
edilen bir albüm aslında. Üç şarkının sözleri Ozan 
Turgut, müzikleri bana ait. İhtimaller Perisi’nin aranjesi 
bende. Albümün prodüktörlüğünü Tunç Çakır yaptı. 
Yönetmenimiz Bora Çifterler. Klibi Artvin Hopa’da 
çektik. 3 gün sürdü çekimler, kurguyu da orada bitirdik.

Klip hikâyeleri, sizin fikirleriniz mi? 
Hep birlikte oturup düşünüyoruz. Kimin aklına gelirse o 
sunuyor, genelde yönetmenin de fikri oluyor, benim de 
fikirlerim oluyor. Onları harmanlayıp, neyi yapabiliriz, 
ne sonuca varabiliriz diye düşünüp, beyin fırtınası 
yaparak sonuç alıyoruz aslında.

Sessiz albümü klipleri bitti mi? 
Şimdilik sesiz albümüyle ilgili kafamızda klip çekme 
fikri yok. Altı şarkılık Sessiz albümünü bitirmiş olduk. 
Şimdi önümüzde iki tane şarkı var, onlara klip çekmek 
istiyoruz.

 
GTR Müzik çatısı altında çok güzel çalışmalar 
oluyor. Yakın tarihte de Aslı Demirer çıktı.
Evet Sana Sakladım şarkısı, çok güzel bir şarkı. Onun da 
yönetmeni Bora Çifterler yine GTR ailesi çalışması.

Çok güzel bir düet yapmıştınız Aslı Demirer ile, 
tekrar böyle bir çalışma olur mu?
Yani olabilir tabi ki ama daha farklı bir şey yapmak iste-
riz. Aynısını yaparak tekrara düşmek değil de, değişik 
bir şey denk gelirse neden olmasın. Önemli olan bizi bir 
araya getirecek olan şarkı, öyle bir şarkıya denk gelirsek 
tabi ki olur.

Gökhan Türkmen slow şarkıların adamı. Seviyorum 
Sevmiyorum’la değişiklik kattınız.
Müzik bu sonuçta, sanat içinde her şeyi barındıran ve 
farklı olmamızı gerektiren bir şey aslında. Orijinal bir 
şey yapmamızı gerektiren bir dal. Ben elimden geldiği 
kadar denemeye çalışıyorum. Bu aslında 8 senedir 
kafamızda olan bir projeydi, bu zamana kısmet oldu. 
İsmini bulduk nasıl yapacağımıza karar verdik. Synest-
hesia kelime anlamı olarak eş duyum demek, birlikte 
hissetmek anlamına geliyor. Bazen iki şarkı bazen dört 
şarkı cover yaptığımız albüm olarak bu devam edecek.
 
Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti ve 
müziğinize yansıdı mı bu? 
Yani değişen şeyler çok fazla tabi ki. Bu biraz zor bir 
soru. Sonuçta hayatınızda yeni birisiyle tanıştığınız 
zaman bile hayatınız değişiyor. Çocuklarınız olduğu 
zaman da bambaşka bir hayat başlıyor. En basiti 
dualarınız değişiyor mesela. Çok keyifli, sorumluluk 
sahibi yapıyor insanı, daha da güç veriyor.

Öğrencimizin Gözünden

Ayda Kübra Arslan

Müzik Gündem

GÖKHAN TÜRKMEN, VİRGÜL PROJESİNİ KAMPÜS FM’E ANLATTI

Bundan sonra bu köşede yazılarımı sizinle bu-
luşturacağım. Okulumuz İngiliz Dili Eğitimi 
Bölümü’nde 4. sınıf öğrencisiyim ve bir öğ-
renci gözüyle, elimden geldiği kadar, kalemim 
yettiğince bir şeyler karalamaya çalışacağım.

İkinci dönemin başlangıcıyla beraber memle-
ketlerimizden kalkıp tekrar okulumuza ve bu 
güzel şehre dönüşlerimizi yaptık. Hepimiz için 
güzel bir dönem olmasını temenni ediyorum. 

Şimdiden planlar, programlar yapıldı. İkinci 
dönem daha çok çalışacağımıza dair sözler 
verildi ki umarım bunu başarabiliriz. Şahsen 
ilk aydan sonra işler biraz değişiyor ve istekler 
düşüyor. Bahar aylarının yakınlaşması hasebiy-
le bu değişkenliklerin üç haftaya kadar düşebi-
leceğini de öngörüyoruz. 

Çanakkale’de bahar tam anlamıyla insana 

yaşama enerjisi ve mutluluğu sunuyor. Gerek 
doğası gerek tarihi burayı bahar aylarında 
eşsiz bir şehre dönüştürüyor. ÇOMÜ Medya 
Merkezi Stüdyoları’ndan 104.7 frekansıyla ya-
yın yapan Kampüs FM radyosunda sizler için 
hummalı bir çalışma var. Radyomuzdan şehir 
halkına sunduğumuz kaliteli yayınlarımıza de 
bahar aylarına uygun müzik listelerimizle yine 
devam edeceğiz.

Yokluğumuzda okulumuz yine birçok alanda 
takdir görmeye ve başarılar kazanmaya devam 
etti. Bunda emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Dönem içerisinde de yine hayli güzel 
haberlerle karşılaşacağımızdan eminim.

Hayat her zaman bu kadar ümit dolu olmuyor 
ne yazık ki… 2 Şubat günü Ezine ilçesinde 
aşırı yağış nedeniyle taşan Menderes Çayı’na 

uçan o araç günler sonra bulunabildi. Bölge-
de İtfaiye, 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD 
ve UMKE tarafından sürdürülen çalışmalara 
okulumuz Jeofizik Mühendisliği Bölümü tara-
fından sağlanan donanımlarla destek verildi ve 
çok kısa bir süre sonra ekipler araca ulaştılar. 
Bu süreçte okulumuzun arama çalışmalarına 
desteği ise takdire şayan.

Elim kazada hayatını kaybeden Ferhat Çil, Ba-
tuhan Kızıl ve Mehmet Yalçın’a Allah’tan rah-
met, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyo-
ruz. Umarız Barış Kurt’tan iyi haber gelecek. 

Lütfen araç kullanırken dikkatli olalım, kemer-
lerimizi takalım, yayalara yol verelim ve hız 
yapmayalım. Emin olun, bu dünyayı yaşanabi-
lir kılmak bizim ellerimizde. Bir sonraki yazı-
ma kadar esenlikle kalın. 

Merhabalar ÇOMÜ ve Çanakkale
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