
4 7

8-9

1413

4 MART 2019  SAYI: 76

Çanakkale Teknopark Açıldı
Bölgenin Teknoloji Merkezi

Kampüs FM’in Konuğu: 
REKTÖR ACER

ÇOMÜ Dış Danışma 
Kuruluyla Buluştu

Ezine MYO Duyusal Analiz 
Laboratuvarı Açıldı

Üniversiteler Tanıtım İçin 
Çanakkale’deydi

Çanakkale Teknopark’a 11 Milyon liradan fazla hibe 
desteği verdiklerini söyleyen Varank, şöyle devam 
etti: “Bu yeni hizmet binası da desteklerimiz saye-
sinde hayat buldu. Sevindirici olan gelişme, bu yeni 
binanın da yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak 
olması. İlk aşamada 49 firmaya ev sahipliği yapan 
yerleşkede 300 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. 

Teknopark sistemi kadar teknoparkın yaşam alanı da 
çok mühimdir. Burası sadece bir teknopark olmamış. 
Burada, siz değerli Ar-Ge insanlarının fikirlerini çok 
rahat geliştirebilecekleri çok güzel bir yaşam alanı 
oluşturmuşsunuz. Buraya gelmiş ve bu çalışmaları 
görmüş olmaktan büyük gurur duydum, bence şehri-
nizle ve teknoparkınızla ne kadar övünseniz azdır.”

Bakan Varank: Şehrinizle ve Teknoparkınızla Ne Kadar Övünseniz Azdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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“Küresel bir köyde yaşıyoruz ve 
sayımız durmadan artıyor. Aslında 
insanlar gazete okumuyorlar. Her 
sabah sıcak bir banyoya dalar 
gibi onların içine dalıyorlar (…) 
Araç mesajdır. Teknolojiler yal-
nızca insanların kullandığı icatlar 
değildir, insanları yeniden icat 
eden araçlardır.” Ünlü iletişim 
kuramcısı Marshall McLuhan’ın “Global Village” yani 
“Küresel Köy” kavramı internetin hayatımızı ne kadar 
değişken bir hale getirdiğini en şeffaf haliyle açıklıyor. 
İnternet teknolojileri her geçen gün daha zengin ve 
farklı içerikler ile karşımıza çıkıyor. Zaman ve mekân 

sınırlaması yapılmadan internet 
kullanıcıları istedikleri her bilgiye 
anında erişim sağlayabiliyor. Bilhassa 
internet uygulamalarının “etkileşim” 
ve “sanallık” özellikleri ile pek çok 
kullanıcı dijital dünyaya daha fazla 
adapte oluyor. Ancak sosyal medyanın 
kullanıcılara vadettiği bu “özgür” or-
tam bizim düşündüğümüz gibi pek de 

“masum” değil. Ucuz ve hızlı bir şekilde erişebildiğimiz 
sosyal medyada tüm kişisel bilgilerimiz ya da verileri-
miz internet ağlarında arşivleniyor. Yani gün içerisinde 
arama motorlarında aradığımız ya da sosyal medya 
hesaplarımızda paylaştığımız bu kişisel verilerimiz 

büyük veri havuzunda saklanıyor. Eğlence adı altında 
sunulan sosyal medya uygulamaları ile çoğu kullanıcı 
kişisel verilerinin bu ortamlarda güvenilir olduğunu dahi 
düşünüyor. Bu esnada “dijital mahremiyet” bilincinin 
oluşmasının öneminden bahsetmek de yarar var. Günlük 
yaşamında internete erişim sağlayan her bireyin kendi 
dijital mahremiyetini koruması gerekiyor. Yani internet 
aracılığıyla kişisel fotoğraf, video ya da bilgilerimizi 
paylaşırken daha dikkatli olmak en önemlisi. Bir başka 
ifadeyle internet ortamında kişisel verilerimizi paylaşır-
ken bir nebze daha hassas olmak gerekiyor. Dolayısıyla 
dijital okur yazarlığın kullanıcılarda yaygın bir hale 
gelmesi ve dijital okur yazarlılık bilinci oluşması dijital 
mahremiyet açısından elzem. 

La Casa De Papel 2017 yılında İspan-
ya’nın Antena 3 kanalı için Álex Pina 
tarafından üretilen bir soygun dizisiydi. 
Fakat dizinin İspanya’nın sınırlarını aşıp 
Türkiye’de büyük bir hayran kitlesiyle 
karşılaşacağı henüz o zamanlar bilinmi-
yordu. Özellikle 2018 yılında bir “La 
Casa De Papel” akımı oluştu diyebiliriz. 
Sekiz usta soyguncu ve onları organize 
eden zeki Profesör karakterinin birleştiği 
dizideki karakter isimleri de ön plana 
çıkan detaylar arasındaydı: Tokio, Berlin, 
Nairobi, Rio, Denver, Oslo, Helsinki, 
Moscow. Bu isimlerin rastgele konul-
madığı da düşünülüyor. Elbette dizinin 
yaratıcısının anlamlı bir bütün oluşturaca-
ğını düşündüğü alt mesajlar vardır. Fakat 
durum Türkiye’de biraz daha espri mal-

zemesi olmaya açık. Özellikle de şehir 
isimlerinin değiştirilmesi konusunda. 
Espri kısmı bir yana dizi ekibinin Türk 
hayranlarının farkında oluşu ve onlara 
video ile sevgilerini göndermesi de hoş 
detaylar arasında. Dizinin 2 sezonun ar-
dından tam final yaptı dediğimiz anda 3. 
sezonunun geleceğinin duyurulması ise 
izleyiciyi daha da meraklandırdı. Netice 
itibariyle hala bekliyor olsak da Álex Pi-
na’dan yeni bir dizi daha geldi. The Pier 
(El Embarcadero), 8 bölümden oluşan ilk 
sezonuyla Blu TV’de izleyicisiyle buluş-
tu. Yine farklı bir konuyla izleyiciyi içine 
çekmeyi başaran dizide; kocası Oscar’ın 
intiharıyla sarsılan mimar Alexandra 
ölümünün ardından kocasının Veronica 
isminde başka bir kadınla ilişkisi oldu-

ğunu, hatta çocuk 
yaptıklarını keşfe-
der. Bunun üzerine 
sahte bir isimle 
Veronica’ya yakla-
şıp arkadaş olarak 
kocasının ikili 
hayatının gizemini çözmeye karar verir 
ve bir soruya cevap arar: O gece Oscar 
neden intihar etti? La Casa De Papel’de 
Profesör karakterine hayat veren Alvaro 
Morte, The Pier’de başrol Oscar olarak 
karşımıza çıkıyor. İspanyol aksanının 
akıcılığının yanı sıra sıcak bir polisiye 
hikayesi sunan dizi, henüz La Casa De 
Papel kadar ses getirmemiş olsa da ikinci 
sezonundan sonra daha çok yayılabilir 
gibi görünüyor. Şu sıralar ülkemizde iki 

kişiden 
biri Netflix üyeliğine sahip olsa da Blu 
TV onun kadar yaygınlık göstermiyor. 
Dizinin Blu TV üzerinden yayınlanması 
da böylece izlenilirliği etkileyen başka 
bir ayrıntı oluyor. Velhasılıkelam İspan-
yol sineması gibi İspanyol dizileri de 
böylece benim nazarımda farklı bir konu-
ma ulaşıyor. The Pier izlenir, La Casa De 
Papel’i de hala izlemediyseniz zaten boş 
verin... Sebebi şöyledir belki de; “popüler 
olanı sevememe” ön yargısı. Neticede po-
pülerliğin içindeki özgünlüğün delisiyiz.

La Casa De Papel’den; The Pier’e 
Türkiye’de İspanyol Dizisi

Dijital Dünyanın Getirileri: Paylaşımlar ve Dijital Mahremiyet
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Türkiye’de yeni uygulan-
maya başlayan endoskopik 
omurga cerrahisi yönte-
miyle, Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Hastanesinde 
ilk defa bel fıtığı ameliyatı 
gerçekleştirildi. Bel fıtığı 
rahatsızlığı nedeniyle Sağ-
lık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’ne başvuran 
hasta, lokal anestezi ile 
endoskopik omurga cerra-
hisi yöntemiyle bel fıtığı 
ameliyatı olduktan sonra ayağa kalktı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından 
Doç. Dr. Hüseyin Yener Erken, 58 yaşındaki hasta 
Alaaddin Uyanık’ın sağ bacağındaki ağrıyla ken-
dilerine başvurduğunu, yapılan tetkikler sonucu 
ameliyata karar verdiklerini söyledi. Erken, “Bu 
hastaya lokal anestezi altında bizim anahtar deli-
ğinden omurga cerrahisi dediğimiz yöntemle yani 
endoskopik omurga cerrahisi yöntemiyle yaklaşık 

5-6 milimlik bir kesiyle kamerayla girip, hiç bir 
anestezi vermeden lokal anesteziyle girip, orada-
ki sinire bası yapan fıtığı yaklaşık yarım saatlik 
bir işlemle aldık. Bu dünyada popüler olan bir 
yöntem. Ülkemizde daha yeni yeni uygulanmaya 
başladı. Bu hastanemizde ve bölgemizde ilk defa 
uygulanan bir operasyon. Tamamen hastayla ko-
nuşarak işlemi gerçekleştirdik. Hasta hiç bir ağrı 
duymadı. Hasta bize geri dönüşüm sağladığı için 
sinir yaralanma riski de sıfıra yakın bir operas-
yon” dedi.

Bel Fıtığı Ameliyatında Yeni Yöntem; 
Endoskopik Omurga Cerrahisi

58 yaşındaki has-
ta Alaaddin Uya-
nık, endoskopik 
omurga cerrahisi 
yöntemiyle bel 
fıtığı ameliyatının 
hemen ardından 
ayağa kalktı.

Doç. Dr. Hüseyin Yener ERKEN
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer üniversitemiz radyosu Kam-
püs FM’de Kadir Kenar’ın hazırlayıp sunduğu 
Kamuoyu Özel programının konuğu oldu. Canlı 
yayında soruları cevaplayan Rektör Acer, üniver-
sitemizde gerçekleştirilen FETÖ mücadelesinden, 
bilimsel çalışmalara kadar birçok konuda açıkla-
malarda bulundu. 

“2015 yılından önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Türkiye’de yaptığı bilimsel çalışmalar ve başarı-
lar ile değil FETÖ yapılanması ile adından söz edilen 
bir üniversiteydi. 2015 yılında Rektör olarak atandı-
ğımda Türkiye’de üniversiteler arasında FETÖ yapısı 
ile mücadeleye başlayan ilk üniversitelerden biri biz-
dik. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir buçuk yıl 
önceydi. Bu dönemde bu mücadeleyi başlatmak cesa-
ret gerektiren bunun yanında vizyon gerektiren bir durum-
du” diyerek FETÖ ile mücadelenin ciddi bir zaman aldığına 
vurgu yapan Rektör Acer, o dönemdeki desteklerinden 
dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a te-
şekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:  “Özellikle vurgula-
mak isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman buradaki 
durumu biliyordu. Dolayısıyla burada bir değişimin gerekli 
olduğunu bilen kişiydi. Onun destekleri ile burada bir yöne-
tim değişikliği oldu ve yeni bir anlayış geldi. Bizde bunun 
gereğini yerine getirmek için uğraştık. Başlarda zordu tabi. 
Burada dört yıl bulunmuş bir yönetim biçimi vardı ve bu 
üniversitede bir sindirilmişlik oluşturmuştu. Belli oranda da 
bir kadrolaşma oluşmuştu. Dolayısıyla bütün bunlara karşı 
çıkıp yeni bir yönetim anlayışı kurma çabası bir cesaret ve 
bunun yanı sıra da bir vizyon gerektiriyordu. Ayrıca özellik-
le 15 Temmuzdan önce bu yapının burada zayıflatılmasını 
destekleyen bir mevzuat yoktu.”

Geleceğe yön vermek için geçmişi unutmamak ve geç-
mişten dersler çıkarmak gerektiğinin altını çizen Rektör 
Acer, yönetim olarak FETÖ ile mücadele etmenin yanı sıra 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ileriye doğru 
ilerlemesini bir kenara koymadıklarını ve yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını belirtti. 

“Bu dört yıl içerisinde bizim bir taraftan ihmal etmememiz 
gereken husus Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
bilimsel alanda ilerlemesini sağlamaktı. Buna çok ciddi 
zaman ayırdık. Burada 50 bin civarında öğrencimiz var. 
Bunların eğitim öğretiminin, sosyal ortamlarının, alt yapı 
ihtiyaçlarımızın ve akademik kalitemizin artırılması mese-
lesini bir kenara koyamazdık. O yüzden de yoğun bir çalış-
ma dönemiydi. Ben hep yönetici olarak şunu söylerim. Bir 
kurumda bir şey kendiliğinde gidiyormuş gibi görünüyorsa 
bilin ki yönetim o ortamda bir şeyler yapıyordur.  Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bu zorlu süreçler kendi-
liğinden halledilmiş gibi oldu. Dışarıdan böyle gözüküyor. 
Bunun böyle olmasını da istedik çünkü yaptığımız müca-
delenin ve çalışmaların reklamını yaparak üniversitemizin 
önüne geçmek istemedik ama hiçbir şey kendiliğinden 
gitmiyor ve ciddi emek gerektiriyor. Bunun başarılması bir 
ekip, anlayış işiydi. Bunların hepsi bu şekilde başarıldı.”

Rektör Acer, ÇOMÜ’nün akademik kalitesini,  öğrenci-
lerinin memnuniyeti artırmak için yaptıkları çalışmaların 
sonuçlarının bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştır-
malarla da ortaya çıktığının altını çizdi. 

“Bağımsız araştırma şirketleri Türkiye’de akademik kalite 
değerlendirmeleri, üniversitelerin durumu, hangi üniversite 
kaçıncı sırada gibi çalışmalar yapıyor. Türkiye’de şuan 
toplam 206 yükseköğretim kurumu var. Bunlardan 129 

tanesi devlet üniversitesi. Türkiye’de üniversite öğrencisi 
sayısı toplamda 8 milyona yakın. Üniversitemizin bütün bu 
üniversitelerin içindeki sıralamasına dikkat etmemiz lazım. 
Yani iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi. Türkiye’de ki bütün 
üniversitelerin içerisinde 2016 yılında, benim başladığım 
yıl itibari ile 55. sırada iken 2018 yılında 46. sıraya yüksel-
mişiz. Yani 9 basamak iyiye gitmişiz. Devlet üniversiteleri 
arasında ise 46. sırada iken 38. sıraya yükselmişiz. Öğren-
cilerimizin iyi bir eğitim alıp almadığını kontrol etmemiz 
gerekiyor. Bunu belirlenmesinde öğrencilerin memnuniyeti 
çok önemli. Belli bir süreden beri Türkiye’de öğrenciler 
arasında memnuniyet anketleri yapılıyor. Bizde üniversite 
olarak epey mesafe kat ettik. Örneğin, devlet üniversite-
leri içerisinde 2016 yılında 26.sıradayken şimdi 16.sıraya 
çıkarak 10 basamak ilerledik. Bizlerin tam istediği nokta 
bu değil. Ben Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tür-
kiye’de en iyi 20 üniversite arasında olması gerektiğine 
inanıyorum. Bunu başarabilecek bir üniversite olduğunu da 
biliyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedefimiz bu. Bu 
rakamlar bize şunu gösteriyor. ÇOMÜ bu zor döneminde de 
ilerlemeye devam etmiş ve daha iyi basamaklara yükselmiş. 
Bu da bize daha yüksek noktalara çıkabileceğimizin cesare-
tini veriyor.”

“Bir üniversite uluslararası noktaya ulaşamazsa kendisi-
ni geliştirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. Biz bilim 
yapan kurumlar olarak küresel ölçekte neler olup bittiğini 
takip ediyor olmamız lazım. Aksi takdirde burada geliştirip 
ürettiğiniz şeylerin anlamı olmaz. Dünyanın geri kalanını 
takip ederek onlarla iş birliği yapıyor olmamız gerek. Bu 
bağlamda ÇOMÜ’de uluslararasılaşmaya ve uluslararası 
öğrenciler tarafından daha çok tercih edilen bir üniversite 
olmaya büyük önem veriyoruz. Şuan 70 farklı ülkeden 
1680 uluslararası öğrencimiz var. 2015’te bu sayı 400 iken 
bu sene 1680 oldu. Afrika’dan, Balkanlar’dan, Orta As-
ya’dan, öğrencilerimiz var” diyen Rektör Acer ÇOMÜ’nün 
çeşitli alanlarda uzmanlaşması gerektiğinin altını çizdi ve 
konuşmasını şöyle sürdürdü: Üniversitemizin Türkiye ve 
dünyada bazı alanlarda uzmanlaşması gerekiyor. Bu alanla-
rın hangileri olmalı konusunda bir takım çalışmalar yaptık. 
Tarih, Arkeoloji, Turizm, Tarım, Astrofizik, Balkanlar baş-
lıca alanlarımız olarak belirledik. Astrofizik alanında birçok 
önemli çalışmaya imza attık. Türkiye’de bu alandaki en 
büyük teleskoba ve en iyi çalışma ekibine sahibiz. Çanak-
kale; tarih, arkeoloji ve turizm şehri. Üçünün aynı alanda 
bulunduğu başka bir şehir yok. Çanakkale’de hem antik 
tarih, hem Osmanlı tarihi, hem de Cumhuriyet tarihine ait 
kalıntılar bulmanız mümkün. Dolayısıyla bu potansiyeli 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin iyi araştırıyor, iyi 
çalışıyor olması gerekir. Üçüncü bir alan; gıda ve tarım. 
Şimdi Türkiye’de her yerde tarım var. Urfa’da da, Orta 
Anadolu’da da ama Çanakkale birçok üründe Türkiye’de 

sıralamaya giren bir şehir. Bu noktada Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi tarım ve gıdayı en iyi çalışan 
üniversitelerden biri olmalı. 

Balkanlar Osmanlıdan beri bizim toplumuzda önemli 
bir yere sahip. Çanakkale Balkanlarla içli dışlı bir yer. 
Buraya göçenler, buradan orayla akrabalık ilişkileri 
olanlar. Balkanlar bizi takip ediyor. Orada Türkçe 
konuşmak, Türkiye’yi bilmek, Türkiye’nin yanında 
olmak itibarlı bir şey. Onlarda Türkiye’nin yanların-
da olduğu için güçlü hissediyorlar. Üniversitemizin 
Balkanlarla ilişkisini geliştirmek, kalıcı hale getirmek 
için ziyaretler gerçekleştirdik. Oradaki üniversiteler ile 
ortak master ve doktora programı oluşturduk. Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkanların tarihini, 
kültürünü, günümüz ekonomisini, siyasetini en iyi 
çalışan, en iyi takip eden günü gününe takip eden ve 

Türkiye’de Balkanlarda ne oluyoru anlamak için yüzümü-
zün çevrileceği üniversite olmalı. Bu yönde çalışıyoruz ve 
amacımız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Balkan-
ları en iyi bilen üniversite yapmak. Bunun için Balkan ve 
Ege Araştırmaları Merkezini kurduk. Ben ümit ediyorum ki 
beş yıl sonra Balkanlar konusunda ses getiren bir üniversite 
olacak burası.

Spor kültürü konusunda da ben yeterince güçlü olmadığı-
mıza inanıyorum. Türkiye genç nüfus oranı yüksek bir ülke, 
ancak başarılı sporcu sayımız olması gerektiği yerde değil. 
Amacımız üniversitemiz öğrencilerinin öğrencilik hayatları 
boyunca düzenli olarak bir sporu yapsın.  Üniversitemizde 
öğrencilerimiz için istedikleri sporu yapabilecekleri bir spor 
alt yapısı oluşturduk. Mesela tenis kortları ekledik, yüzme 
havuzunu yeniledik. Mart ayının başında fitness salonu 
açıyoruz. Unutulmaya yüz tutan milli sporlarımızı yeniden 
canlandırıyoruz. Öğrencilerimiz okçuluktan, güreşe, cirite 
kadar birçok sporu yapabilecekler. 

Bütçemizde geçen yıla oranla %30’luk bir artış var. ÇOMÜ 
büyüyor, bunun da bir göstergesi bu. Bu rakamlar önemli 
çünkü biz son 4 yılda her yıl ortalama 60 milyon TL yatırım 
bütçesi kullandık. Devasa bir hastane binasını bitirdik. Ana-
fartalar Kampüsü’nü yaptık bitirdik. Biga’da iki tane okul 
binamızı yaptık bitirdik. Ayvacık MYO’yu yaptık bitirdik. 
Spor Salonu, Teknopark, bunların hepsi bu bütçeyle yapı-
lıp bitirildi. Bu kaynakların üniversitemize aktarılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  Bülent Turan 
Beyefendinin çok ciddi destekleri oldu ben Çanakkale’nin 
oradaki evi olarak görüyorum Bülent Turan’ı. Rüzgâr Tri-
bünü projemiz var. Türkiye’de kendi enerjisinin kendisi 
üretecek bir üniversite olmayı hedefliyoruz. İlk defa hükü-
met bir üniversitenin enerji projesine bütçe verdi. 

Üniversitelerin rektörlük atamaları yeni bir sistemle ger-
çekleşiyor. Şu an Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
de dahil olduğu 11 üniversitede Rektör atama süreci devam 
ediyor. Bu süreç Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e başvu-
rular ile başlıyor.  Adaylar belirlendikten sonra YÖK aday-
ların her biri ile mülakatlar gerçekleştiriyor. Kişiler hem 
şahsi olarak değerlendiriliyor hem de üniversite ile ilgili 
vizyonlarına bakılıyor. Seçilen isimler Sayın Cumhurbaşka-
nımıza gönderiliyor ve o da atamayı gerçekleştiriyor. Üni-
versitemiz dört yılını hep beraber yaşadık. Ben üniversite-
mizin gerçek anlamda düze çıktığını düşünüyorum. Bundan 
sonraki süreçte akademik başarılar için çok daha müsait bir 
ortam var. Edindiğimiz tecrübe ve planlarımızla üniversite-
mizi daha da ileriye götürebileceğimize ve bu yönde çaba 
sarf edeceğimize inanıyorum. Dolayısıyla bunu tecrübenin 
gereği olarak bunu bir sorumluluk olarak da görüyorum. Bu 
nedenle bir sonra ki dönem de adayım. 

Kamuoyu Özel’in Konuğu: Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, inşaatı tamamlanmak üzere olan Biga Uygu-
lamalı Bilimler Fakültesi’nde incelemelerde bulundu.

Rektör Acer, bahar yarıyılı içerisinde bitirilmesi plan-
lanan fakülte inşaatı ile ilgili firma yetkililerinden 
bilgiler aldı. İncelemelerde; Biga Uygulamalı Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Biga 
İİBF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Biga Uygu-
lamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Yener Pazarcık ve Dr. Öğr. Üyesi Ünzüle Kurt, 
Biga İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kılıç 
da yer aldı.

4 MART 2019
Sayı: 76

Rektör Acer, Biga UBF İnşaatında 
İncelemelerde Bulundu

ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü Öğrenci Sosyal 
Etkinlik Merkezi (ÖSEM) Binası önünde öğrenci 
topluluk stantları kuruldu. Öğrenciler topluluk-
ları tanıyıp, kayıt olma ve topluluk faaliyetlerine 
katılma fırsatı buldular. Topluluklar tanıtımlarını 
İlahiyat Fakültesi ve Anafartalar Kampüsü’nde de 
gerçekleştirdiler.

ÖSEM Binası önünde Atatürk Düşünce Topluluğu, 
Havacılık Topluluğu, Otomobil Sporlar Topluluğu, 
Çağdaş Düşünce Liderlik Topluluğu, LÖSEV 
Topluluğu, Müzik Performans Topluluğu, İzcilik 
Topluluğu, Su Altı Topluluğu, Kamu Denetçiliği 
Kurumu Topluluğu, Genç Liderler Topluluğu, Elektrik 

Öğrenci Toplulukları Tanıtımları Yapıldı

Elektronik Mühendislik Topluluğu, Aikido Topluluğu, Fizik 
ve Astronomi Topluluğu, Bisiklet Topluluğu, Vatanseverler 
Koruma Futbolu Topluluğu, Bilgisayar ve Teknoloji Toplu-
luğu, Motorculuk Sporlar Topluluğu, Sosyoloji Topluluğu, 
Erasmus Topluluğu, Yeniler Topluluğu, Yeniler Topluluğu, 
İnsanı Hareket Topluluğu, Dağcılık Topluluğu, Kızılay 
Topluluğu, Tasavvuf Topluluğu, Elektronik Sporlar Toplu-
luğu, Sanat Tarihi Topluluğu, Kadraj Topluluğu, Araştırma 
ve Tanıtım Topluluğu, Doğa Sporları Topluluğu, Capoeria 
Topluluğu, Tema Topluluğu ve Anadolu Gençlik Topluluğu 
stantları kuruldu. Haber: Ragıp Yusuf Kantarcı

Nefes aldığımız her an, her gün, her ay ve her yıl gü-
zeldir. Ama Çanakkalemiz ve Türkiye için mart ayı 
bambaşka bir güzellik taşır. Anlam taşır. Ruh taşır. 
Mart, mücadelenin ve zaferin ayıdır bizim için. Bir 
ulusun doğuşudur mart. Türkiye’dir. 

Özelde ise Çanakkale’dir mart ayı. 18 Mart 1915 
yazar dağımızda taşımızda. 18 Mart Çanakkale’nin 
onuru gururu ve de şeref madalyasıdır. 

Bizler için en özeli ise üniversitemizin adıdır 18 
Mart. Yarım asırlık eğitim öğretim yuvasıdır. Yüksek 
öğretimdir. Çeyrek asırdır da, adıyla sanıyla Çanak-
kale’nin ayrılmaz bir parçasıdır 18 Mart. 

Bu yazdıklarımı bazıları edebiyat olarak görebilir. 
Normaldir. Çünkü hissetmek öyle kolay bir iş değil-
dir. Aidiyet duygusu kolay kolay sarmaz her bünye-
yi!

Evet mart ayı, 18 mart 2015’te de üniversitemiz için 
bir kurtuluş günü olmuştur. ÇOMÜ’nün hücrelerine 
giren tümör lanetine dur denilmiştir. ‘Dur! Buraya 
kadar!’ 

Geçtiğimiz hafta Rektörümüz Yücel Acer’le radyo-
muzda konuştuk. 18 Mart 2015’ten bu yana zaman 
çabuk geçti. Geriye dönüp hatırladık. İçimizdeki kan-
serli hücreleri temizlemek hiç de kolay olmamıştı. 
Ve ardından hızlı bir şekilde toparlanma. ÇOMÜ’nün 
gerçek hedeflerine doğru yol alması. Üniversitemize 
barış ve huzurun gelmesi.  

Gerçekten zor günlerdi. En küçük biriminden baş-
layarak yeniden yapılandı ÇOMÜ. Bu aşamada çok 
büyük fedakarlıklar gösterdi insanlar. Ağır yüklerin 
altına girdi. Programda konuşurken Rektör hoca-
mızın söylediği bir söz ise sonradan aklıma takıldı. 
“Her şey çok kolay gidiyormuş gibi geliyor insan-
lara!..” diye devam eden bir cümleyle düşüncelerini 
anlattı. 

Evet Sayın Acer üstü kapalı bir şekilde SİTEM 
ediyordu. Haklıydı. Dışarıdan bakınca her şey çok 
kolay gidiyor canım diye düşünmek, düşüncelerin en 
kolayı olsa gerek!.. Ama inanın hiç de öyle değil. En 
tepeden en aşağıya kadar sorumluluk alan herkes de 
bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyor. Yalnız bir 
sorun var ki, bu iyi bir şekilde anlaşılmıyor diye dü-
şündüm ben. Bilmem yanılıyor muyum!..   

En onurlu aydır MART!
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Üniversitemiz Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 
Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğiti-
mi Doktora Programı öğrencisi 
Mustafa Çoban’ın, Doç. Dr. Salim 
Razı danışmanlığında hazırlamak-
ta olduğu doktora tezi, TOEFL 
Small Grants for Doctoral Resear-
ch in Second or Foreign Language 
Assessment (İkinci veya Yabancı 
Dil Değerlendirmesinde Doktora 
Araştırması İçin Küçük Hibe-
ler) kategorisinde araştırma bursu 
ile ödüllendirildi. 

ETS TOEFL tarafından 2014 yılın-
dan itibaren doktora öğrencilerine 
verilmekte olan ödüller kapsamın-
da bu kategoride ilk kez Türki-
ye’deki bir yükseköğretim kurumu 
desteklenmiş oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güven-
cesi Çalışmaları Dış Danışma Kurulu toplantısı Rek-
törlük Senato Salonunda gerçekleşti. 

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. 
Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Kamu kurum 
temsilcileri, STK,  özel şirket temsilcileri,  mezunlar 
ve basın temsilcileri katıldı. Kısa tanıtım filminin gös-
terimi ile başlayan toplantı,  Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Süha Özden’in ÇOMÜ’nün 2015-2019 yılları ara-
sındaki faaliyetleri ve Kalite Güvencesi Çalışmaları ile 
ilgili sunumu ile devam etti. Sunumun ardından Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer bir konuşma yaparak “Artık daha 
fazla bilim, bilimsel proje konuşan bir üniversite haline 
geldik. Yapılan araştırmalarda bunun sonuçlarını da al-
maya başladık. Bu bağlamda üniversitemizin kalitesini 
yukarıya taşıyoruz. Bu noktada dış paydaşlarımızın rolü 
de çok büyük. Kalitesi ile adının daha fazla konuşulması 
için çalıştığımız üniversitemizin gerçekleştirdiği bu top-
lantıya katıldığınız için başta Vali Sayın Orhan Tavlı’ya, 
tüm kurum kuruluş, STK, özel şirket temsilcilerine ve 

mezunlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

İstişare toplantısı, gündem maddelerinin konuşulması ile 
devam etti. Katılımcı kurum kuruluş, STK ve özel şirket 
temsilcileri ve mezunlardan gelen fikirler çerçevesinde 
yeni işbirliği çalışmalarının temelleri atıldı.  

Toplantıya ev sahipliği yapan Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyu-
mu kitabını Vali Orhan Tavlı’ya takdim etti.  

ÇOMÜ Dış Danışma 
Kuruluyla Bir Araya Geldi

Haber: Eylem Tuna Çoban

Doktora Öğrencimizin Tezine 
TOEFL’dan Araştırma Desteği

Yükseköğretim Yürütme Ku-
rulu, ÇOMÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’ne bağlı olarak; Ban-
kacılık ve Finans Tezli Yüksek 
Lisans ile Bankacılık ve Finans 
Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğ-
retim Programlarının açılmasını 
uygun görmüştür. 

Programların eğitim-öğretimine 
2019-2020 Güz Yarıyılı itibariy-
le başlanacak.

Yeni Yüksek Lisans 
Programları Açıldı
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Çanakkale Teknopark Yerleşkesi ve 
Yeni Hizmet Binasının açılışı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali 
Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili, 
Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, 
AK Parti Çanakkale Belediye Başkan 
Adayı Ayhan Gider, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ab-
dullah Köklü, Gestaş Müdürü Volkan Uslu, 
kurum, kuruluş yöneticileri, ÇOMÜ’lü 
yöneticiler, akademisyenler ve halkın 
katılımı ile gerçekleşti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
ardından, Çanakkale Teknoparkın kısa tanıtım 
filminin gösterimi ile başlayan tören açılış ko-
nuşmaları ile devam etti. Açılış konuşmalarını 
sırasıyla; Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan 
Bil, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK 
Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Millet-
vekili Av. Bülent Turan, Vali Orhan Tavlı ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
gerçekleştirdi. 

Hedefimiz, 2023-2053-2071 Vizyonları İle 
Yerli ve Milli Teknoloji Üretmek

Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Er-
kan Bil, milli şuurun başkentinde 2023-2053-
2071 vizyonları ile yerli ve milli teknoloji 
üretmek için yola çıktıklarını, bu vizyon ile 
3 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını 
bildirdi ve 135.000 m2’lik teknopark alanında 
son üç yılda yapılan alt ve üst yapı çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi ve ekledi: “Çanakkale 
Teknopark bugün itibariyle 49 firma, 8 ku-
luçka, 6 ön kuluçka girişimcisi ve 286 Ar-Ge 
personeli ile %100 dolulukla yeni hizmet 
binamızı açıyoruz.”  

Verimli ve Huzurlu Çalışan Bir Üniversite 
Haline Geldik

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Tür-
kiye’nin son 15 yılda gerçekleştirdiği büyük 
atılımın üzerine hedeflediği ikinci sıçramayı, 
kendi teknolojisini ve kendi yenilikçi ürününü 
geliştirmede sağlayacağı atılımla gerçekleş-
tirildiğinin farkında olduklarını belirterek; 
“Üniversiteler olarak bu çaba ve süreçte 

üzerimize düşen rolün farkındayız. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si olarak, bir bilim kurumu olduğu-
muzun bilinciyle, son 4 yılda önce-
likle verimli ve huzurlu çalışan bir 
üniversite haline gelmek için çaba 
gösterdik ve hiçbir zaman üniversite 
olmanın gereklerini bir kenara bı-
rakmadık. Bugün açılışını yapmak 
için bir araya geldiğimiz Çanakkale 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ana bi-
nası ve bir bütün olarak bu yerleşke, 
bu gayretin en güzel örneklerinden 
birisidir” diyen Rektör Acer konuş-

masını şöyle sürdürdü: “2015 yılında yeni 
bir yönetim kurulu ile başladığımız süreçten 
bugüne, büyük ve hızlı bir ilerleme gösterdik. 
2015 yılında içinde bulunduğumuz bu yer-
leşkede neredeyse hiçbir unsur bulunmazken, 
bugün itibarıyla doğalgazdan kanalizasyona, 
elektrikten yerleşke içi yollara kadar bütün 
altyapısını tamamlanmış, bunun üzerine yöne-
tim ve ofis binası bitirilmiş, sosyal tesislerinin 
önemli bir kısmı da tamamlanmış durumdadır. 
Bu süreçte burada birçok firma yerleşik hale 
gelmiş, 36 proje tamamlanmış, çok sayıda 
proje daha yürür duruma gelmiştir.”

Üniversitemiz İle Yenilikçi Anlayış ve İş 
Dünyası Bir Araya Gelip Önemli İşler Ya-
pacak

Rektör Acer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın, sağladığı 15 milyon TL kaynak ile bu bü-
yük işin lokomotifi olduğunun altını çizerek;  
“Bundan sonra bize düşen görev, Çanakkale 
Teknoparkı gerçekten araştırma geliştirme ve 
ürün geliş-
tirme yapan 
firmaların 
çalıştığı, 
genç ve 
yenilikçi 
girişimcile-
rin faaliyet 
gösterdiği 
bir yerleş-
ke haline 
dönüştür-
mek ve 
bu şekilde 
sürdürmek-
tir. Çanak-
kale’nin ve 
Üniversite-
mizin bunu 
başaracak 
potansiyele 
ve konu-
ma sahip 
olduğunun 
farkında-

yız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Çanakkale’ye uzun yıllardır verdiği 
büyük önemin gereğini bu anlamda 
da yerine getirme çabası içerisinde 
olacağız. Şu ana kadar, Üniversi-
temiz hocalarımın burada kurduğu 
şirket sayısı 20’ye ulaşmıştır” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Acer konuşması-
nın sonunda emeği geçen herkese 
teşekkür etti: “Çanakkale Tekno-
park Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak son dört yılda bu başarının elde 
edilmesinde emeği geçen, Çanak-
kale’ye ve üniversitemize gösterdi-
ği büyük teveccüh ve verdiği büyük önem ve 
destek nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
şahsım, Üniversitemiz ve Çanakkale Tekno-
park adına şükranlarımı ve saygılarımı arz 
ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
bu işin lokomotifi oldu. Şahsınıza ve bakan-
lık mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. 
Burada Çanakkale’de bu işin başarılmasında 
Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan 
Beyefendinin her adımımızda burada ve An-
kara’da destekçimiz olduğuna şahit olduk. 
Sayın Valimiz Orhan Tavlı Beyefendi bu işin 
takipçisi ve destekçisi oldular. Çanakkale İl 
Özel İdaresi ve Genel Sekreteri Sayın Abdul-
lah Köklü, buraya büyük destekler vererek bu 
yerleşkenin kurulmasında büyük bir rol üst-
lendiler. Çanakkale’nin çok değerli ve başarılı 
bir kamu şirketi olan GESTAŞ, Çanakkale 
Teknopark AŞ’nin büyük ortağı olarak bü-
yük bir destek vermiş oldu. Yönetim kurulu 
üyelerimiz, Çanakkale Teknopark ve Üniver-
sitemiz çalışanları büyük bir sahiplenme ile 

çalıştılar. Üniversitemiz 
ve Çanakkale Teknopark 
A.Ş. adına şükranlarımı 
soruyorum.” Çanakkale 
Teknopark’ta Başlıca 
Hedef İş, Üretim Ola-
cak

Çanakkale Teknopark 
Ar-Ge faaliyetlerinin, 
inavosyonun yoğun ola-
rak çalışacağı bir alan 
olacağını belirten AK 
Parti Grup Başkanvekili, 
Çanakkale Milletvekili 
Av. Bülent Turan şunları 
söyledi:  “Teknopark 35 
Milyar Dolar piyasası 
olan bir proje. Üniversi-
te ve Ar-Ge işbirliğinin 
son dönem çok arttığı 
özel bir alan. Bu alanın 
Çanakkale’de olmaması 
düşünülemezdi. Birkaç 
sene önce Rektörümüz 

ile bu konuyu paylaştığımızda büyük bir he-
yecan duyduk, adımlarımızı attık. 300’den 
fazla çalışanın olması hedeflenen Çanakkale 
Teknopark‘ta başlıca hedef iş, üretim olacak. 
Bu güzel tesisin açılmasında emeği geçen 
Rektörümüzü, Valimizi, İl Özel İdare Genel 
Sekterimizi, Meclis Başkanımızı, GESTAŞ’ı 
tekrar tekrar kutluyorum. Bu güzel tesisin Ça-
nakkale’ye hayırlı olmasını, gençlerimize iş, 
geleceğimize imkan sağlamasını diliyorum.”  

Teknopark, Çanakkale’mizi Bölgenin Yazı-
lım ve Teknoloji Üssü Haline Getirecek

Konuşmasına, Teknoparkı Çanakkale’ye 
kazandırma sürecinde katkı sunan herkese 
teşekkür ederek başlayan Vali Orhan Tavlı 
şunları aktardı; “Ülkemiz yenilikçiliğe dayalı 
bir ekonomik kalkınma modeline geçmiştir. 
Yenilikçiliğin temelini ise araştırma ve ge-
liştirme faaliyetleri oluşturmaktadır. Araş-
tırma ve geliştirme faaliyetleri ise teknoloji 
geliştirme bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İl Özel 
İdaresi, GESTAŞ, Ticaret Borsası ortaklığıyla 
kurulan Çanakkale Teknopark, Çanakkale’nin 
teknolojik yenilik ve araştırma geliştirme alt 
yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayarak 
Çanakkale’mizi bölgenin yazılım ve teknoloji 
üssü haline getirecek.

Çanakkale’nin Vizyon Projelerinin En 
Önemlilerinden Birisi; Çanakkale Tekno-
park

Çanakkale’mizin vizyon projelerinin en 
önemlilerinden birisi olan Çanakkale tekno-
parkta üniversite ile sanayi ve tarım buluşa-
cak, işbirliği yapacak, ülkemiz ve ilimiz için 
ciddi bir katma değer ortaya çıkmasına vesile 
olacaktır. Çanakkale’mizin şanlı tarihine ve 
21. Yüzyıl Türkiye’sine yakışır, bir proje 
olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantılı 
yollarının tamamlanmasıyla da teknoparkımız 
ilimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına 
daha da önemli katkılar sunacaktır. Tekno-
parkın ülkemize, Çanakkale’mize ve üniver-
sitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
Çanakkale Teknopark’ın açılış töreninde ko-

Teknoloji Merkezi Çanakkale Teknopark Açıldı
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ile bu konuyu paylaştığımızda büyük bir he-
yecan duyduk, adımlarımızı attık. 300’den 
fazla çalışanın olması hedeflenen Çanakkale 
Teknopark‘ta başlıca hedef iş, üretim olacak. 
Bu güzel tesisin açılmasında emeği geçen 
Rektörümüzü, Valimizi, İl Özel İdare Genel 
Sekterimizi, Meclis Başkanımızı, GESTAŞ’ı 
tekrar tekrar kutluyorum. Bu güzel tesisin Ça-
nakkale’ye hayırlı olmasını, gençlerimize iş, 
geleceğimize imkan sağlamasını diliyorum.”  

Teknopark, Çanakkale’mizi Bölgenin Yazı-
lım ve Teknoloji Üssü Haline Getirecek

Konuşmasına, Teknoparkı Çanakkale’ye 
kazandırma sürecinde katkı sunan herkese 
teşekkür ederek başlayan Vali Orhan Tavlı 
şunları aktardı; “Ülkemiz yenilikçiliğe dayalı 
bir ekonomik kalkınma modeline geçmiştir. 
Yenilikçiliğin temelini ise araştırma ve ge-
liştirme faaliyetleri oluşturmaktadır. Araş-
tırma ve geliştirme faaliyetleri ise teknoloji 
geliştirme bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İl Özel 
İdaresi, GESTAŞ, Ticaret Borsası ortaklığıyla 
kurulan Çanakkale Teknopark, Çanakkale’nin 
teknolojik yenilik ve araştırma geliştirme alt 
yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayarak 
Çanakkale’mizi bölgenin yazılım ve teknoloji 
üssü haline getirecek.

Çanakkale’nin Vizyon Projelerinin En 
Önemlilerinden Birisi; Çanakkale Tekno-
park

Çanakkale’mizin vizyon projelerinin en 
önemlilerinden birisi olan Çanakkale tekno-
parkta üniversite ile sanayi ve tarım buluşa-
cak, işbirliği yapacak, ülkemiz ve ilimiz için 
ciddi bir katma değer ortaya çıkmasına vesile 
olacaktır. Çanakkale’mizin şanlı tarihine ve 
21. Yüzyıl Türkiye’sine yakışır, bir proje 
olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantılı 
yollarının tamamlanmasıyla da teknoparkımız 
ilimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına 
daha da önemli katkılar sunacaktır. Tekno-
parkın ülkemize, Çanakkale’mize ve üniver-
sitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
Çanakkale Teknopark’ın açılış töreninde ko-

nuşmasında rekabet gücünü kalıcı 
olarak arttırmanın teknolojiyi geliş-
tirip üretmekle mümkün olduğunu 
söyleyerek başlayan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
“2012 yılında kurulup 2014 yılında 
faaliyete geçen Çanakkale Tek-
nopark bugün yüzde 100 doluluk 
oranıyla çalışacak ve Çanakkale’nin 
ekonomik sıçramasına önemli kat-
kılar sunacak” dedi.

Bakan Varank: Şehrinizle ve 
Teknoparkınızla Ne Kadar Övün-
seniz Azdır

Çanakkale Teknopark’a 11 Milyon liradan 
fazla hibe desteği verdiklerini söyleyen Va-
rank, şöyle devam etti: “Bu yeni hizmet bi-
nası da desteklerimiz sayesinde hayat buldu. 
Sevindirici olan gelişme, bu yeni binanın da 
yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak olması. 
İlk aşamada 49 firmaya ev sahipliği yapan 
yerleşkede 300 Ar-Ge personeli istihdam edi-
lecek. Teknopark sistemi kadar teknoparkın 
yaşam alanı da çok mühimdir. Burası sadece 
bir teknopark olmamış. Burada, siz değerli 
Ar-Ge insanlarının fikirlerini çok rahat geliş-
tirebilecekleri çok güzel bir yaşam alanı oluş-
turmuşsunuz. Buraya gelmiş ve bu çalışmaları 
görmüş olmaktan büyük gurur duydum, bence 
şehrinizle ve teknoparkınızla ne kadar övün-
seniz azdır.”

Yenilikçilik İçin Güçlü ve İyi Çalışan Bir 
Ekosisteme İhtiyaç Var

Fikri, Ar-Ge’yi, ürünü ve ticareti bir bütün 
olarak ele alan yenilikçi yaklaşımların hızla 
çoğalmasını arzu ettiklerini dile getiren Va-
rank, şöyle konuştu: “Ülke menfaatleri için 
hayallerinin peşinden azimle koşan, hevesli 
ve heyecanlı gençler, girişimciler istiyoruz. 
Onlar için rahat çalışabilecekleri, farklı 
alanlarda iş birliklerini geliştirebilecekleri 
ve birlikte üretmenin keyfine varabilecekleri 
mekânlar oluşturuyoruz. Çünkü ‘Yenilikçilik’ 
dediğimiz şey, sadece tek bir kişinin eseri ile 
olamaz. Bunun için güçlü ve iyi çalışan bir 
ekosisteme ihtiyaç var. İşte biz de Bakanlık 
olarak, bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. 
Üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en 
verimli şekilde bir araya getirip inovasyon 
ruhunu harekete geçirmek istiyoruz. Tekno-
parklarımız bu verimli buluşmaya ev sahipliği 
yapan ekosistemin en önemli mekânlarıdır. 16 
yıl boyunca Ar-Ge ve yenilik reform paketle-
riyle, güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı 
inşa ettik. Bakanlıkça, teknoparkların altyapı, 
idare binası ve kuluçka merkezi inşası için 1 
Milyar lira doğrudan katkı sağladık. 2001’de 
sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda 
ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 

Bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat, 119 
Milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 
5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 
159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor.”

Ar-Ge Merkezleri Hedeflerimize Ulaşmada 
ve Tam Bağımsızlık Mücadelemizde Kilit 
Role Sahip

“Üniversite gençliğine, parlak fikri olan 
girişimcilerimize ve üretmek isteyen herke-
se kapılarımız açık” diyen Varank: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılda 
bilime ve araştırmaya büyük önem verdik. Bu 
noktada savunma sanayisi önemli bir başarı 
hikâyesi oldu. Ar-Ge önderliğindeki çalış-
malar, yüzde 65’in üzerinde yerlilik oranına 
sahip bir savunma sanayine kavuşmamızı 
sağladı. İşte bu gibi merkezlerimiz, hedefleri-
mize ulaşmada ve tam ekonomik bağımsızlık 
mücadelemizde kilit role sahip. Burada elde 
edeceğimiz başarılar hepimizin yüzünü ağar-
tacak” dedi.

Açılış programı; Bakan Varank ve protokolün 
Çanakkale Teknopark’ta bulunan girişimci 
firmaların ve liseli öğrencilerin projelerini 
sunduğu stantların gezilmesi ile son buldu.  

Haber: Eylem Tuna Çoban & Duygu Kara-
demir Aras

Teknoloji Merkezi Çanakkale Teknopark Açıldı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga 
Meslek Yüksekokulu tarafından 2018 Yılı 
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi - 2. Mali 
Destek Programı kapsamında hazırlanan 
“Biga Bölgesinde Kırsal Kalkınma İçin 
Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik 
Mesleki Eğitim ve Laboratuvar Projesi” 
başlıklı proje Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı (GMKA) ile destek anlaşması imza-
lanarak faaliyetlerine başladı.

Proje kapsamında Biga Meslek Yüksekokulu çiğ süt labora-
tuvarına Antibiyogram cihazı kazandırılacak olup, özellikle 
Mastitis hastalığının erken dönemde teşhis ve tedavi olanakları 
gerçekleşebilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca üre-
ticilere süt hijyeni, hayvan besleme, barınaklar ve örgütlenme 
konularında eğitim programları düzenlenecek. Prof. Dr. Ünal 
Kızıl, Doç. Dr. Songül Şentürklü, Dr. Öğretim Üyesi A. Gülin 
Eser ve Öğr. Gör. Muradiye Özel Ödül’ün proje uzmanı olarak 
görev aldığı projenin Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Ertuğrul 
Bilgücü yürütüyor.

15 ay sürecek olan projede Biga Ziraat Odası ve Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası Ortak Kuruluş olarak görev alacak olup, Biga 
Ticaret Borsası, Biga Süt Üreticiler Birliği, Biga Hay-Koop. 
ve Biga-Tar Koop. birlikleri de projede iştirakçi olarak görev 
alacaklar.

08.09.2000 tarihinde Yrd. Doç. Dr. 
Abdullah Kelkit’in bölüm başkanı 
olarak atanmasıyla Ziraat Fakülte-
si’nde faaliyetlerine başlayan Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü’nde Üniversite 
Senatosunun 01.02.2001 tarih ve 1 
sayılı toplantısında alınan 12 nolu 
kararı ile Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-
sü’nde Peyzaj Mimarlığı Yüksek 
Lisans programı açılmış, 2001-2002 
eğitim öğretim yılında Peyzaj Mi-
marlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek 
Lisans, 2007-2008 eğitim öğretim 
yılında Lisan programı açılmıştır. 
2012 yılında kurulan Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesine akademik 
kadro ve öğrencileriyle geçiş yapan 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj 
Mimarlığı Anabilim Dalı’nda 2015-
2016 eğitim öğretim yılında da Dok-
tora eğitimine başlanmıştır. 2015 
Güz Döneminde Doktora eğitimine 
başlayan Lapseki Meslek Yüksek 
Okulu’nda görevli Öğr. Gör. Dr. Elif 
Sağlık, Fen Bilimleri Enstitüsü Pey-
zaj Mimarlığı Anabilim Dalından 
mezun olan ilk doktora öğrencisi 
olmuştur (2019). Kendisini tebrik 
eder, akademik çalışmalarında başa-
rılar dileriz.

Biga MYO ile GMKA Arasında Proje Protokolü 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı İlk Doktora Mezununu Verdi
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si gerektiğinin önemine değinerek bu laboratuvarın bu 
misyon doğrultusunda kurulduğuna dikkat çekti.

“Esas gündem maddemiz artık eğitim kalitemizi daha 
yukarılara çıkarmak. Bunun için yoğun bir şekilde ça-

lışıyoruz. Teorik bilginin yanı sıra öğrencilerimi-
zin uygulama alanlarını genişletiyoruz. Açılışını 
yaptığımız Çan Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm ve Uygu-
lama Laboratuvarı da bunlardan birisi” diyerek 
sözlerine başlayan Rektör Acer konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Çan Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü lisans 
öğrencileri, laboratuvar bünyesine satın aldığı-
mız cihazlar ile kendi alanları ile ilgili uygulama 
fırsatı bularak mesleki gelişimlerine katkı sağla-
yacaklar. Hâlihazırda yöremizde faaliyet göste-
ren işletmeler de iş güvenliği ölçümlerini Bur-

sa ve Eskişehir’deki firmalardan hizmet satın alarak 
gerçekleştirmekteler. Laboratuvarımızın akreditasyon 
işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ölçümler 
laboratuvarımız tarafından yapılabilecek.”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne bağlı 
faaliyet gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ölçüm ve Uygulama Laboratuvarı Rek-
tör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından açıldı.

Açılış törenine Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı 
sıra Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrah-
man Kuzu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Erdem, Çan Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokul Müdürü Prof. Dr. Çetin Kantar, Çan 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. 
Akın Arslan, akademisyen ve öğrenciler ka-
tıldı. Laboratuvar açılışında konuşan Yükse-
kokul Müdürü Prof. Dr. Çetin Kantar, teorik 
bilginin uygulamalı eğitim ile desteklenme-

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş 
Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Kanada’nın Newfoundland  Memorial Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü 
Sonja Knutson’ı; akademik işbirliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konu-
larında temaslarda bulunmak üzere makamında kabul etti. 

ÇOMÜ Akademik İşbirliklerini Geliştiriyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, Fen Edebiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Arslan 
ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
personeli Öğr. Gör. Çağrı Ege’nin de 
hazır bulunduğu ziyarette; ÇOMÜ 
ve Newfoundland  Memorial Üniver-
sitesi arasında yürütülecek iş birliği 
çerçevesinde arkeoloji ve eğitim 
anabilim dallarında yeni projeler 
üzerine fikir alışverişinde bulunuldu 
ve protokol imzalandı. 
Haber: Tuncay Ak
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Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ile or-
tak olarak geliştirilmiş olan “Süt ve 
Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin 
Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mes-
leki Eğitimlerin Verilmesi Projesi” 
kapsamında Ezine MYO’da hazır-
lanan “Süt Ürünleri Araştırma ve 
Duyusal Analiz Laboratuvarı” Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından açıldı. 
Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ın yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti 
Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent 
Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer,  Ezine Kaymakamı Ali 
İkram Tuna, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden 
ve Prof. Dr. Mustafa Görün, GMKA İl Koordinatörü 
Recai Başaran, Çanakkale Teknopark Müdürü Dr. Erkan 
Bil, Ezine İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Arık, Ezine 
İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, Ezine İlçe Tarım 
Müdürü Ramazan Eren,  Ezine Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü Çağrı Oğuzhan, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.   

Proje lansmanı ve laboratuvar açılışında konuşan Ezine 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Ere-
noğlu, Ezine OSB yürütücülüğünde ve meslek yükseko-
kulumuz ortaklığı ve İŞKUR İl Müdürlüğü iştirakçiliği 
ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nca da kabul 
edilen “Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin 
Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin 
Verilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan laboratuvarın 
hem mesleki eğitim kalitesinin arttırılması hem de bölge 
üreticisine katkısı olması amacı taşıdıklarını kaydetti. 

Doç. Dr. Erenoğlu, teknoloji - bilim ve sanayi ortaklı 
projeler üzerinde kurumsal çalışmaların sürdüğünü kay-
dederek, “Son teknolojiyi içeren hızlı analiz cihazlarıyla 
donatılmış bu laboratuvar, yöremizde süt ve süt ürünleri 
alanında Ezine Meslek Yüksekokulu ile iş birliği içeri-
sinde bilimsel tekniklere dayalı olarak etkin bir şekilde 
Ar-Ge ve güvenilir analiz sonuçları sağlayarak uzun 
yıllar hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır” şeklinde 
konuştu.

Açılış törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifa-
de eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 
bu ve benzeri projelere destek vermekten memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. Açılışın yapılmasının ardından 
laboratuvarı gezen Bakan Varank ve protokol üyeleri 
yapılan tetkik ve analizleri denetlerken proje ile ilgili 
ayrıntılı bilgi aldı. 

Bakan Varank’a yeni kurulan laboratuvarda sektörle bir-
likte firmaya özgü ürünler olan süt reçeli, acı biber reçeli 
ve özel ceviz katkılı peynir helvasının duyusal analiz 
testi gerçekleştirildi. Peynir, dondurma ve kuru meyve 
sebze tadımları yapıldı.

Ezine Meslek Yüksekokulu ortaklığında, İŞKUR İl 
Müdürlüğü iştirakçiliği ile Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen Mesleki Eğiti-
min Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında kabul 
edilen “Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin 
Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin 
Verilmesi Projesi” başlıklı proje kapsamında kurulan ve 
hızlı Analiz cihazları sayesinde Genel Süt Analizleri ve 
Somatik Hücre Toplam Canlı Sayımı çok kısa bir sürede 
gerçekleştirilerek, sonuç vermekte olan “Süt Ürünleri ve 
Duyusal Analiz Laboratuvarı” ayrıca peynir, dondurma, 
yoğurt, kefir gibi ürünler başta olmak üzere tüm gıda 
ürünlerinin geliştirilmesi ve analizine yönelikte hizmet 
verecek şekilde planlandı. 

Kurulmuş olan laboratuvarda başta Ezine olmak üzere 
Çanakkale’de süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gös-
teren firmalara ve bu alandaki bireysel meraklılarına da 
bilimsel tekniklere dayalı olarak etkin şekilde hizmet 
verecek.

Haber: Tuncay Ak

Ezine MYO Duyusal Analiz Laboratuvarı, 
Bakan Mustafa Varank’ın Katılımıyla Açıldı
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2 gün boyunca 21 üniversitenin 16 liseden 
yaklaşık 3 bin öğrenciye tanıtım yaptığı 
etkinlikte Üniversitemiz, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personeli 
ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Büro Yönetimi Bölümü öğrencileri ile üni-
versite tercihi yapacak adaylara ÇOMÜ’yü 
tanıttı. Etkinlikte ayrıca uzmanlar tarafın-
dan öğrencilere yönelik; kariyer planla-
ması, eğitim fırsatları ile gelecek vadeden 
meslekler hakkında seminerler verildi.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. İlke Evin Gencel 
yürütücülüğünde hazırlanan, ulusal 
ajans tarafından 216.795 Euro 
bütçeyle desteklenen projede yer 
alan Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Öğr. 
Gör. Zafer Karadayı, Arş. Gör. Selen 
Beyazbal, Nara Eğitim Teknolojile-
ri A.Ş., Yunanistan “Univercity of 

Macedonia”, İspanya “Fundación 
Universitaria San Antonio”, Polon-
ya “Społeczna Akademia Nauk” ve 
APEC çalışmalarını sürdürüyor. Doç. 
Dr. İlke Evin Gencel proje ile ilgili 
şunları söyledi:  “Son yıllarda dünya-
da ve ülkemizde eğitim politikalarının 
geliştirilmesi sürecinde, üstün yete-
nekli öğrencilerin eğitimine yönelik 

öğretim programları ve öğrenme 
modelleri arayışları sürüyor ve konu 
üzerinde önemle duruluyor. Deneyim-
sel öğrenme kuramı ve sanal gerçeklik 
teknolojisiyle bütünleştirilmiş öğretim 
programları ve mobil uygulamaların 
geliştirileceği projede bu ihtiyacın 
karşılanabileceği alternatif bir model 
ortaya koymayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin İlk 10 Projesinden Biri Olan 
AB Projesinin İlk Toplantısı Yapıldı

Üniversiteler Tanıtım İçin Çanakkale’deydi

Türkiye’de ilk 10 proje arasına giren, yü-
rütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin yaptığı “Integration of 
Experiential Learning and Virtual Reality 
on Gifted Education” isimli Erasmus+ ana 
eylem 2 yükseköğretim alanı stratejik or-
taklıklar (Ka203) AB Projesinin başlangıç 
toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 

UniLook tara-
fından organize 
edilen “Üniversite 
Tanıtım ve Tercih 
Günleri” devlet ve 
vakıf üniversitele-
rinin katılımıyla 
Kolin Otel Mega-
ron Salonu’nda 
yapıldı.
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Müzik Gündem programında Ravi İncigöz ile yeni 
çalışması “Gül Kurusu”nu konuştuk. 

Atiye Şahin: Yine tam bir Ravi şarkısı, neler 
söylemek istersiniz “Gül Kurusu” ile İlgili? 
Ravi İncigöz: “Gül Kurusu”nun heyecanı var. 
Gül Kurusu, albüm öncesi hepimizin çok hoşuna 
gittiği, çok yükseldiği bir çalışma oldu. Şarkı 
bitmişti, bende soundtrack olarak duruyordu. 
Çıkarmaya karar verdik. Çünkü albüm biraz 
gecikecek gibi duruyordu. İki kalp ile beraber 
güzel bir ivme yakalamıştık, zaman geçmeden 
hemen devamını getirmek gerekiyor. 

Ara sıcak gibi oldu bu şarkı o zaman. Ana 
yemeği bekliyoruz heyecanla.

Bu da çok güzel, lezzetli bir şarkı oldu. Benim 
özellikle Yorgun Gemi’den başlayan hikayemin 
tadı var bu şarkıda da biraz. Benim eskiden de 
yaptığım bir şarkı çünkü. Bakıyorum gayet sevildi, 
insanların hoşuna gitti.

Gerçekten çok güzel çalışmalara imza atıyorsununuz. 
Hele o” İki Kalp” düğünlerin vazgeçilmez dans 
şarkısı olmuştu.

Evet birçok düğünde kullanıldı. Birçok video geldi 
bize bu şarkıyla beraber. Bu kadar beğenilmesi bizi çok 
mutlu etti.

Bir albüm geliyor belli ki, içeriğinden bahseder 
misiniz?

Yeni albüm çalışmaları devam ediyor. Proje albümü 

geliyor bu defa. Daha önce aslında başka sanatçılara 
verdiğim (Ebru Gündeş, Mustafa Ceceli, Ferhat 
Göçer, Enbe Orkestrası… gibi ) hit olmuş şarkılarımın 
toplandığı “Sahibinin Sesinden” diye bir proje 
yapıyoruz. Zaman zaman konserlerde yaşıyoruz. Sözü 
müziği bana ait şarkı okuyacağım diyorum, insanlar 
sonradan kulise geldiklerinde anlıyorum ki şarkıyı benim 
yazdığımı bilmiyorlar. Dinlemişler, sevmişler, anıları 
var belki de. Bu intibalar arttıkça, dedik ki bunu bir 
proje haline getirelim. Yani benim yakın dinleyicilerim 
benim bu şarkıları yazdığımı, benim söylediğim şarkıları 
biliyorlar, seviyorlar. Başka sanatçılara verdiğim 

şarkılardan da haberdarlar ama onun 
dışındakiler de öğrensinler istiyoruz. Bunu 
bir proje haline getirdik, Ahmet Çelenk ile 
beraber. Farklı bir şey yaparken, insanların 
sevmeyeceği bir şey yapmadan, şarkıları 
bozmadan, düzenlemelerde, aranjelerde 
özellikle; çünkü olması gerekeni onlarla 
beraber yaptık. Şimdi ben yaparken, hem 
bir değişiklik katmaya çalışıyoruz hem 
de bozmamaya çalışıyoruz. Aslında zorlu 
bir yolculuk, o yüzden de uzun sürüyor. 
Ama insanların seveceği hale getirmeye 
çalışıyoruz.

Daha önce farklı isimlerin seslendirmiş 
Ravi İncigöz şarkılarını, sizin 
yorumunuzla dinlemek çok güzel 
olacak. Belki biraz riskli bir iş, 
çünkü ilk duyduğumuz isimle 
özdeşleştiriyoruz şarkıları biz dinleyenler. 
Yine de o şarkılara hayat veren 
kişinin seslendirmesinin, ilk kağıda 

dökülürkenki hislerle söylemesinin tadı da bir başka 
olacaktır.  

Ben de öyle düşünüyorum, heyecanlıyım. Bu arada 
radyolar benim için çok önemli her zaman ayrı bir 
yeri olmuştur. Çünkü görsel olarak insanlar beni 
tanıyamayabilirler fakat ismen çok net bilirler, hep 
böyle olmuştur. İlk işitsel araç olduğu için benim için 
kalbimdeki yeri ayrıdır. Çanakkale’ye en kısa zamanda 
bir konsere gelmek ve orada dinleyicilerimle buluşmayı 
çok arzuluyorum, çok istiyorum.  

Öğrencimizin Gözünden
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Ravi İncigöz Gül Kurusu Çalışmasını Kampüs FM’e Anlattı

Mart Çanakkale’de bir başkadır. Gelişiyle baharın geldi-
ğini anlatır bize. Cemreler birer birer düşerken havaya, 
suya ve toprağa, güneş ışıkları evlerden içeri dolar ve 
kuşlar daha bir hevesle çırpar kanatlarını. Sanki deniz ve 
gökyüzü yarışa girer “Kim daha mavi?” diye. 

Mart deyince Mehmet Akif’i anmadan geçmek olmaz. 
12 Mart 1921’de I. TBMM’nin kürsüsünde defa-
larca okunarak kabul edilen İstiklal Marşı’mızın 
yazarı Mehmet Akif’in Biga Milletvekilliği yap-
mış olması, bu ayda kendisini anmamız gerekti-
ğini özellikle hatırlatıyor. 

Bir öğretmen lisesi mezunu olarak bahsetmeli-
yim ki 16 Mart Öğretmen Okullarının Kurulu-
şu’nu her yıl kutlardık lisedeyken. Bizim için 
eğitim ve öğretmenlik sevgisini aşılayan yerdir. 
Eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin kutsallığını 
öğrendiğimiz yerdir. 

Buradan memleketimin her bir okulunda ve ÇO-
MÜ’de görevini ifa eden öğretmenlerime Musta-
fa Kemal’den bir alıntı ile seslenmek istiyorum: 
“Öğretmenler, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen 
ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. 
Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti 
sizin becerinizin ve fedakârlığınızın derecesiyle 
orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fen-

nen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar 
ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin 
elinizdedir.”

Ve mart deyince elbette “bir devrin battığı yer” gelir 
aklımıza şairin deyişiyle. Bu topraklarda 100 yıl önce 
kan ve barut kokusu iç içeydi, ölüm ve yaşam yan yana 

kol geziyordu. Farklı dil, din ve 
ırka sahip olan binlerce insan 
buradaydı. 

Tarihi kahramanlığa şahitlik eden Gelibolu Yarımadası 
adeta cehenneme dönmüştü. Masmavi sularımızda gezen 
farklı devletlerin savaş gemileri boğaza demirden ve 

çelikten büyük kütleler bıraktı. Tarih 
burada yeniden yazıldı. İmanın ve 
inanmışlığın en güçlü ordulara galip 
gelebileceğini öğrettik bütün dünyaya. 

Çanakkale Deniz Zaferi’ni bu yıl 104. 
yıldönümünde anacağız. Umarım andı-
ğımız kadar anlayabiliriz. 

Sözlerime şairin dizeleriyle bitirirken 
bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Rahat uyusunlar, vatan bize 
emanet. 

“İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak 
için, 

 Kahramanlar can verir, yurdu yaşat-
mak için.”
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