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Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç ÇOMÜ’deydi

ÇOMÜ Ombudsmanlık Topluluğu tarafından 
düzenlenen Adalet, Ombudsmanlık ve 
Üniversiteler konulu konferans; Kamu 
Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi 
Şeref Malkoç’un katılımıyla Troya Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Konferansa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer Karışit, Adalet Komisyonu Başkanı 
Yemliha Karakoç, Çanakkale Baro Başkanı Bülent Şar-
lan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, ÇOMÜ’lü ida-
reciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
ÇOMÜ ve KDK tanıtım filmleri gösterildi. 

Güncel Deprem Aktivitesi 
ve Yapılan Çalışmalar 

Paneli

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi 
60 Eğitim Fakültesi 
İçinde Altıncı Oldu

Üniversitemiz Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 1. Oldu

Prof. Dr. Eryaman, Avru-
pa Komisyonuna Uzman 

Olarak Seçildi
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Seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Hürmüz Koç, Genç Kızılay Toplulu-
ğunun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Muhammet Erat, 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adnan Batur, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmasını 
yapan ÇOMÜ Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. 
Hürmüz Koç, “Her gün bir afetle karşılaşıyoruz. Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi bölümü olarak yarın mezun 
olduğunuzda ülkenin her bir bölgesinde bu afetlerle 
sizler mücadele edeceksiniz. Onun için bu semineri çok 
anlamlı ve önemli buluyorum” dedi.   

Genç Kızılay Topluluk Akademik Başkanı Prof. Dr. Mu-
hammet Erat, “Türkiye bildiğiniz gibi hem deprem böl-
gesi hem de birçok afete maruz kalan bir bölge. Buradan 
mezun olan arkadaşların bu bilinçle yetişmesi ve bu tip 
konuları uzmanlarından dinleyerek mezun olması  ülke-
mizin geleceği için, afetlere karşı alınacak tedbirler için 

büyük kazanç olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, deprem ve iklim değişik-
liğine karşı önlemlerin önemini ve insanlar için bir beka 
sorunu olduğunu belirterek, İstanbul için 7.5 büyüklü-
ğünde bir deprem olmasının beklendiğini ve bunun Mar-
mara Bölgesi için büyük bir deprem olduğunu ekledi. 

“Afet yönetimini arama kurtarma değildir” diyen Ka-
dıoğlu, “Afet yönetimin dört evresi vardır. Bunlar zarar 
ve riski azaltmak ve afeti yönetilir seviyeye indirgemek-
tir. Biz riski azaltmadan hazırlık yapıyoruz. Afet yöneti-
minin toplumun tabanında olması gerekiyor. 72 saat altın 
saatler dediğimiz saatlerdir. Bu saatlerde vatandaşı ancak 
kendi bilgisi kurtaracaktır. Başka yol yoktur ama bizde 
henüz toplum tabanlı afet yönetimi diye bir şey yok. Bu 
da en büyük eksikliğimizden bir tanesindir”  ifadelerine 
yer verdi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun sunumunun ardından 
program, hediye takdimi ile son buldu   

Haber: Derya Kılıç    

Afet Affetmez Semineri Gerçekleştirildi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekoku-
lu Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
Bölümü Genç Kızılay Topluğu 
öncülüğünde yapılan Afet Affetmez 
adlı seminer Necip Fazıl Kısakürek 
Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Mart ayının bir farkındalık ayı olması gerektiğini düşün-
düğüm için bu yazıda özel bir farkındalık öyküsünden 
bahsetmek istiyorum. 21 Mart bilindiği gibi “Dünya 
Down Sendromu Farkındalık Günü”. Öncelikle Down 
Sendromu’nun saçın sarı ya da kahverengi olmasını 
sağlayan kromozom kadar normal olduğunu belirtmek 
gerekiyor. “Peki nasıl ortaya çıktı bu sendrom?” “Down 
Sendromu” ilk kez 1866 yıllarında Dr. John Langdon 
Down tarafından kullanılmıştır. Sendrom, Dr. Down 
ismiyle “Down Sendromu” olarak isimlendirilmiştir. 
Ancak ilerleyen zamanlarda sendroma dair yeni bilgiler 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 1959 yılında Jérôme 
Lejeune, sendromun “47 kromozoma” bağlı olduğunu 
belirten bir çalışma gerçekleştirmiştir. Böylece zaman 
içerisinde Down Sendromu ile ilgili yeni ve doğru 
bilgiler tamamlanmıştır. Ancak burada belirtmemiz ge-
reken belki de en önemli bilgi; Down Sendromu’nun bir 
hastalık değil, +1 kromozomdan mütevellit genetik bir 
farklılık olduğudur. İşte bu nedenle bu özel günde çok 
özel bir insandan ve kendisine ait özel başarılarından 

bahsetmenin tam vakti. Down sendromlu yazar, aktör ya 
da eğitimci olarak bilinen Pablo Pineda. Kendisi Eğitim 
Psikolojisi bölümünü tamamlayarak ilk Down Send-
romlu üniversite mezunu olarak adını duyurdu. 2008 
yılında oynadığı “Yo, También” filmiyle ise 57. San 
Sebastian Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Gü-
müş İstiridye Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülün ardından 
başarılarına yeni başarılar eklemek için çalışmaya ara 

vermedi Pineda. Ve 2013 yılında “El Reto de Aprender” 
yani “Öğrenme Savaşı” ismi ile ilk kitabı yayımlan-
dı. Pineda, Down Sendromlu bireylere karşı var olan 
önyargıların “empati” ile üstesinden gelinebileceğini 
vurguluyor: “Beni engelleyen Down Sendromu değildi. 
Down sendromlu olduğum için toplum beni engelledi. 
Empatinin, toplumun bu gerçeği anlaması için harika 
bir araç olduğuna inanıyorum. Karşındakinin nasıl bir 
kişi olduğunu, nelere endişelendiğini, ne hissettiğini, 
nasıl düşündüğünü anlamanıza izin veren bir araç bu ve 
sizi zenginleştirecek bir araç.” Pablo Pineda ve ismini 
burada yazamadığım pek çok başarılı Down Sendromlu 
birey, tüm “yapamazsın”, “üstesinden gelemezsin” dü-
şüncelerine karşın iyi bir eğitim ile aslında istedikleri he-
defe ulaşmanın sanıldığı kadar zor olmadığını bizlere bir 
kez daha hatırlatıyor. Yalnızca iyi bir eğitim ve toplum 
desteği ile +1 Kromozomlu bireyler önemli işlere imza 
atmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizler de, farkında 
olmaya, empati kurmaya ve sizleri desteklemeye devam 
edeceğiz.

Farkındayım: “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü “
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Panele; Vali Orhan Tavlı, Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay Emrullah 
Büyük, İl Emniyet Müdürü Celal 
Sel, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum 
(AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, 
kurum kuruluş müdürleri, ÇOMÜ’lü 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından Çanakkale İl 
Afet ve Acil Durum Müdürü Levent 
Yılmaz, depremin kaçınılmaz bir 
doğa olayı olduğunu belirterek AFAD 
olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. 

 “Depremleri ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Bu nedenle AFAD 
olarak deprem aktivitelerini ve hasar-
ları nasıl en aza indiririz? Buradaki riskimizi na-
sıl belirleriz? Çağdaş bilim ve teknolojiden nasıl 
yararlanılırız? Deprem risklerini azaltarak onunla 
birlikte yaşamayı nasıl bir felsefe haline getiririz? 
diye çalışıyoruz. Bu bağlamda ilimizdeki tüm 
kurumlarla ortak çalışmalar yapıyoruz.”

Devletimiz Her Türlü İmkânı, Hazırlığı, Altya-
pıyı Oluşturmuş Durumda

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Türkiye’de 1999 
yılında büyük bir deprem olduğuna ve yaklaşık 
15 bin civarında vatandaşın hayatını kaybettiğine 
dikkat çekerek; “Türkiye’de o yıllarda devle-
tin imkânları çok kısıtlıydı ve devlet gerekeni 
yapamayacak durumdaydı. O yıllardan bugüne 
gelindiğinde devletimiz bu konularla ilgili her türlü im-
kânı, hazırlığı, altyapıyı oluşturmuş durumda. Sadece 
depremle ilgili değil bütün doğal felaketlerde devletimiz 
imkânlarını müdahale etmek için hazır tutuyor hale gel-
di” dedi.  

Afetler Konusunda Bilinçli Olmak Çok Önemli

Toplumsal olarak afetler, ile ilgili bilinçlenmek konusun-
da halen eksikliklerimiz olduğunun altını çizen Rektör 

Acer, afetler konusunda bilinçli olmak çok önemli dedi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü. “Üniversite olarak depremin 
bilimsel yönlerini çalışıyoruz. Bu konuda çok yetkin bir 
jeoloji mühendisliği bölümümüz var. Çok doğru çalış-
malar yapıyorlar. Çanakkale’nin birçok ilçesine buradaki 
belediyelerle deprem gözlem istasyonları kurduk.  Kan-
dilli Rasathanesi ile anlık olarak beraber çalışıyoruz. Bu 
tür etkinlikler gerçekleştirerek toplumsal bilincin oluş-
masına katkı sunmaya çalışıyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından “Çanakkale ve Çevre-
sinin Güncel Deprem Aktivitesi ve Yapılan Çalışmalar” 
konulu panele geçildi.  Sırasıyla ÇOMÜ Mühendislik 
Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Süha Özden, ÇOMÜ Jeofizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Bekler, AFAD’dan Dr. 
Feyza Nur Bekler konuyla ilgili sunumlarını yaptılar. 

Depremle İlgili Bilgileri Üniversite Olarak Herkesle 
Paylaşıyoruz

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden,  
1-7 Mart haftasının ülkemizde deprem haftası olarak 

kutlandığına dikkat çekerek, “Üniversite 
olarak depremle ilgili konuları herkesle 
paylaşarak bu konuya biraz daha odakla-
nılmasını arzu ediyoruz. Bu hafta vesilesi 
ile bu panelde Çanakkale ve çevresindeki 
depremlerle ilgili bilgileri sizlerle pay-
laşacağız. Konuyla ilgili daha fazla şey 
bilirsek deprem esnasında çok daha rahat 
davranabileceğiz. Dolayısıyla bu eksikliği 
gidermek amacıyla daha fazla toplumla bir 
araya gelmeye çalışıyoruz” dedi ve konuy-
la ilgili sunumuna geçti. Prof. Dr. Özden 
sunumunda ‘Deprem Nedir? Fay Nedir? 
Faylar nasıl hareket eder? Ayvacık Depre-
mi ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.  

ÇOMÜ Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tolga Bekler; depremin bilimsel 
alt yapısı ile ilgili bilgiler vererek, Jeofizik 

Bölümü ile Deprem Araştırma Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’nin konuyla ilgili yaptığı çalışma-
ları hakkında bilgiler verdi. AFAD’dan Dr. Feyza 
Nur Bekler ise Çanakkale İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü olarak ne gibi çalışmalar yaptıklarını 
ve yapacaklarını belirten sunum yaptı. 

ÇOMÜ’ye Deprem Öncesinde, Sırasında ve 
Sonrasında Verdikleri Destek İçin Teşekkürler

Panelistlerin sunumlarının ardından Vali Orhan 
Tavlı kısa bir konuşma yaparak konuyla ilgili tüm 
kurum kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttükleri-
ni, Çanakkale merkez ve tüm ilçelerde fiziki iyi-
leştirmeler kapsamında 250 Milyon TL para har-
cadıklarını vurguladı.  Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesinin verdiği bilimsel veriler ışığında, güçlü 
bir ekip ile panik olmadan süreci iyi yönettiklerinin 
altını çizen Vali Tavlı, bu bağlamda ÇOMÜ’ye deprem 
öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında verdikleri 
destek için teşekkür etti. 

Panel, panelistlerin katılımcılardan gelen soruları cevap-
laması ile son buldu.
Haber: Eylem Tuna Çoban

Çanakkale ve Çevresinin Güncel Deprem 
Aktivitesi ve Yapılan Çalışmalar Paneli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve AFAD işbirliği ile organize edilen, Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen ‘Çanakkale ve Çevresinin Güncel Deprem Aktivitesi ve Yapılan Çalışmalar Paneli’ gerçekleşti. 
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Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (Üni-
Ar) araştırmacıları tarafından temel veri 
kaynağı Akademik Teşvik Ödeneği Yönet-
meliği olan araştırmada 2018 yılında 124 
bin akademisyenin %43’üne tekabül eden 
44 bini akademik teşvik programından ya-
rarlanabilirken (puanı 30’un üzerinde olan) 
2019 yılında 139 bin akademisyenin sadece 
%20’i (28 bin) akademik teşvik programın-
dan yararlanabildi. 

Bir önceki yıl her dört araştırma görevlisin-
den biri teşvik ödeneği alabilirken, bu yıl 
ise her yüz araştırma görevlisinden sadece 
üçü teşvik alabildi. Ayrıca geçmiş yıllarda 
1000’lerle ifade edilen akademik teşvikten 
tam (100) puan alan öğretim elemanı sayısı 
bu yıl sadece 19’da kaldı. 

Bu veriler ışığı altında hazırlanan rapora 
göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakülteleri sırala-
malarında 2017 yılında 25’inci  2018 yılın-
da 10’uncu  2019 yılında ise 6’ıncı sıraya 
yükseldi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Zeki Genç bu başarının akademik ve idari 
kadrodaki çalışma arkadaşlarımızın samimi 
çalışmalarının sonucu olduğunu belirterek, 
Eğitim Fakültesi çalışanlarını kutladı. 

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi 60 Eğitim 
Fakültesi İçinde Altıncı Oldu

116 devlet üniversitesinin akademis-
yenlerinin dahil edildiği Akademik 
Performans Raporuna göre 60 Eğitim 
Fakültesi arasında ÇOMÜ Eğitim Fa-
kültesi akademisyenleri çalışmaları ile 
6 sırada yer aldı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine, (ÇOBİLTUM) 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 uluslararası yeterlilik, güvenilirlik, 
kalite ve standartlarıyla akredite belgesi verildi.

ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, ÇOMÜ’de TÜRKAK tarafından akredite edilen ilk ve tek birim 
olan ÇOBİLTUM’un bu akreditasyon ile uluslararası yeterliliğe sahip, güvenilir, standartları ve kaliteyi ön 
planda tutan, sürekli iyileşen, iyileşirken aynı zamanda büyüyen, paydaşların memnuniyetini ön planda tutan 
bir laboratuvar olarak resmen belgelendiğini belirterek  “Bu süreçte bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. 
Yücel Acer’e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

ÇOBİLTUM, 
Kalitesini 
Belgelendirdi
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Lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin katılımına açık 
ve ücretsiz olan programın ilk 
günü, KAS Türkiye Temsilci-
liği’nden Proje Koordinatörü 
Anastasia Pazer’in açılış ko-
nuşmasıyla başladı. Sertifika 
Programının ilk gününde Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Nail Alkan, AB’nin 
yapısı ve son dönemde Avru-
pa’nın öne çıkan konularından, 
İngiltere’nin AB’den ayrılma 
süreci Brexit’i ele alırken; ikinci 
gün, Üniversitemizin BİİBF 
Uluslararası İlişkiler Bölü-
münde Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Nihal Eminoğlu Avrupa 

Birliği ve Göç Politikası üzerine 
anlatımda bulundu. Sertifika 
Programı üçüncü günü, AB’nin 
Proje, Burs ve Erasmus imkan-
larını anlatan Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi’nden Dr. Levent 
Ersin Orallı ve AB Medya Poli-
tikasını ele alan Prof. Dr. Sezai 
Türk’ün sunumuyla devam 
etti. Kapanış gününde Doç. Dr. 
Bilal Karabulut, AB’nin Gü-
venlik ve Savunma Politikası 
sunumunu gerçekleştirdikten 
sonra, Biga İİBF Dekanı Prof. 
Dr. Bünyamin Bacak, programın 
kapanış konuşmasını yaparak 
katılımcılara teşekkür etti.

Avrupa Birliği Sertifika 
Programı Gerçekleştirildi

Konrad Adenauer Stiftung Derneği (KAS) desteği ve Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Avrupa Birliği Sertifika Programı, 
Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Çanakkale Valiliği, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi 
tarafından hazırlanan ve ÇOMÜ’nün 
de destek verdiği projeyle, geleneksel 
meslekler kapsamında engelli vatan-
daşlarımıza yönelik “Gümüş Takı 
İşletmeciliği” meslek edindirme kursu 
verilecek. Engelli vatandaşlarımızı 
meslek edindirmeye yönelik projenin 
protokolü Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yü-
cel Acer, Milli Eğitim Müdürü Ferhat 

Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Ali Çalışkan, MÜSİAD Şube 
Başkanı Şerif Mutlu tarafından imza-
landı. ÇOMÜ Anafartalar Kampüsün-
de tahsis edilecek atölyede 10 engelli 
vatandaşımıza meslek edindirme 
kursu verilmesini kapsayan projenin 
finansmanı MÜSİAD ve Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
karşılanacak. Gümüş Takı İşletmeci-
liği kursu kapsamında engelli vatan-
daşlarımıza el sanatları alanında usta 

öğreticiler tarafından bir ay süreyle 
kurs verilecek. Protokolün imza tö-
reninde konuşan Vali Tavlı, projeye 
katkı sunan kurum ve kuruluşlara 
teşekkür etti. Rektör Acer ise ülkemi-
zin gelişmişlik düzeyinin en önemli 
göstergelerinden birinin engelli vatan-
daşlara yönelik sağlanan kolaylıklar 
ve olanaklar olduğunun altını çizerek 
engelli bireyler için fırsat eşitliğini 
arttıracak tüm projelere katkı sunma-
ya devam edeceklerini söyledi. 

Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Gümüş 
Takı İşletmeciliği Kursu Açılıyor

Tarihinde sayısız savaşlar vermiş, yüzyıllarca 
var olma mücadelesinden bir an bile kopma-
mış bir milletiz. Ama bin yıl önce vatan yaptı-
ğımız, nesiller boyu yaşadığımız bu topraklara 
TÜRKİYE adını koyarak, TÜRK Milleti ola-
rak var olduğumuz Çanakkale Deniz ve Kara 
Savaşları apayrı bir yere sahip. Kurtuluş Sava-
şımızın ateşi. Bir milletin varoluş mücadelesi 
Çanakkale...

104 yıl sonra adını aldığı büyük direnişin, az-
min adıyla Çanakkale’nin gözbebeği ÇOMÜ... 
İşte o büyük insanların önünde bir kez daha 
saygıyla eğiliyoruz. Üniversite olarak üzerinde 
yaşadığımız bu topraklara olan bağlılığımızı 
ve ona olan borcumuzu ödemek için çalışıyo-
ruz. 

Bu bağlamda Tarihi Alan Başkanlığı ile oluşan 
iş birliği, üniversitemiz çalışmalarının daha 
verimli olması acısından çok önemli. İşte 
hocalarımız tarafından çıkarılan ANAFARTA 
Dergisi bu alanda büyük bir eksikliği 
gidermiş oldu. Yüzyıl önceki sıcaklığı, 
heyecanı, fedakarlığı yaşatan bir dergi oldu. 
Güncellemeleri ve tarihi içerik zenginliğiyle 
gelecek nesillere bu destanı anlatan ve de 
yaşatan bir yayın organına sahip olduk ki, ne 
mutlu bize. Ve emeği geçen herkese çok çok 
teşekkür ediyoruz. 

Geçtiğimiz sayıda da söylediğim gibi, Mart 
ayı bizim için ayların en güzeli. 18 Mart üni-
versitemizin adı. Anıyla şanıyla adımız. Her 
zaman onur ve gururla taşıdığımız adımız. İşte 
bu ada layık olmak için çok çalışmamız lazım. 
Bu topraklara olan borcumuzu ancak böyle 
ödeyebiliriz. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri-
miz önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad 
olsun. 

18 Mart’ı yaşamak 
ve yaşatmak!
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri 
“Saf ve Temiz Aşk: ARSEVİ”  adlı öğrenci 
hayatını konu alan internet dizisi çekiyorlar.

Başlangıç sürecinizi ve yaşadığınız zorlukları 
anlatır mısınız?

Ferid Halilov: Ekim ayından beri çalışıyoruz. 
5-6 aylık bir hazırlanma sürecimiz oldu. Oğuz-
han arkadaşım ile yola çıktık. Çok zorluklarla 
buralara kadar geldik. 

İbrahim Oğuzhan Zengin: Çoğumuz Rad-
yo, Televizyon Sinema bölümü öğrencisiyiz. 
Sınıftan arkadaşlarımızın kameraları ve bizim 
kameralarımız vardı. Biraz öğrenci usulü 
oldu. Daha sonra deneme çekimleri yaptık. İşi 
ilerletince de okul ile konuştuk. Üniversitemiz ve 
hocalarımız Prof. Dr. Hülya Önal, Dr. Öğr. Üyesi 
Hüsnü Çağlar Doğru, Öğr. Gör. Gökhan Akça 
da bize hem fikir olarak hem de ekipman olarak 
destek oldular. Bunun yanı sıra bize sponsor olan 
Ümit Olgun’a da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Bu fikir nereden aklınıza geldi ve nasıl tasarladınız?

Ferid Halilov: Ben geçen seneden beri düşünüyordum. 
Hatta Oğuzhan ile de oturup konuştuk. Yapabilir miyiz 
diye düşündük ama geçen sene olmadı. Birlikte kısa film 
çektik. Oğuzhan görüntü yönetmenliğini yaptı ben de 
yönetmenliğini yaptım. Bu sene de oturup düşündük. 
Sonra denemekten zarar gelmez deyip başladık. Bir 
zaman sonra başarılı olduğunu fark ettik. İyi- kötü geri 
dönüşler alıyoruz. Ben zaten bir rekabet ortamı olmasını 
isterim. Bu her iki taraf için de tecrübe olur. 

İbrahim Oğuzhan Zengin: Biz Ferit ile birbirimizi 
tamamlıyoruz. Benim oyunculuk ile ilgili pek fazla 
bilgim yok. Ferit’in Ayla Algan’dan aldığı eğitim ile 

benden daha önde tabi ki. Ben de açığımı kapatma-
ya çalışıyorum. Buraya gelmeden önce İstanbul’da 
okuyordum, orada Züğürt Ağa’nın yönetmeni olan Nesli 
Çölgeçen’den ders aldım. Ondan da çekim açıları ve 
sinema hakkında çok şey öğrendim. Ferit ile tecrübeleri-
miz ve eğitimlerimizi harmanlayınca birbirimizi tamam-
lamış oluyoruz.

Oyunculuk geçmişi olmayan karakterleri diziye nasıl 
hazırladınız?

Ferid Halilov: Ben Ayla Algan hocamdan aldığım eği-
timlerden yola çıkarak arkadaşlarıma yardımcı olmaya 
çalıştım. İstekli olan arkadaşlarımızla kolay bir şekilde 
ilerledik. İsteksiz olanlar zaten yapamadılar onlarla 
yollarımızı ayırdık. Daha önce tecrübem oldu diyen 
arkadaşlar da katıldılar ama kamera karşısına çıkınca 
çok zorlandılar, bazı arkadaşlar da hiç tecrübeleri olma-

malarına rağmen deneyerek başardılar. Her şey 
zamanla oluyor. Eğitim önemli çünkü sinemada 
oyuncunun izleyiciye rolünü satması lazım. 

Dizinin konusu ve içeriği hakkında bahsedebi-
lir misiniz? 

Ferid Halilov: Dizimizin konusunu öğrenci 
hayatı olarak belirledik ama dizide hayatın her 
alanından kesitler var. Örneğin; aşk, komedi ve 
aksiyon da dizide var. Elimizden geldiğince farklı 
karakterleri ele aldık. Sabit bir düşünce değil de 
biraz karma bir kadro oluşturduk.  Zaten üniversi-
tede bir kesimden değil birçok kesimden öğrenci 
var. Biz de bunu yapmaya özen gösterdik. Zaten 
şu anki dizilerde bile belirli bir kesime hitap etme 
durumu var. Biz herkese hitap etmeye çalıştık. 
Diziyi de 6 bölüm olarak düşündük. Sonra sezon 
finali ve nasip olursa da ikinci sezonu düşünü-
yoruz. Dizinin bir bölümü 15-20 dakika sürecek. 
Sıkmamak için böyle yaptık. Hem karakterlerimi-

zi de tanımıyorlar. Önce onları tanıtmayı ve sevdirmeyi 
amaçlıyoruz.

İbrahim Oğuzhan Zengin: Yavaş yavaş dizi ve filmler 
sosyal medyaya taşmaya başladı. En çok şikâyet edilen 
de dizilerin uzun olması ve sansür. Biz de sansürden do-
layı diziyi Youtube’da yayımlamak istedik. Karakterleri-
miz kendi doğal hallerini oynuyorlar. Tabi eklemelerimiz 
oluyor ama doğallığa oldukça dikkat ediyoruz. Sinemada 
böyledir, karakterde kendini bulursan güzel bir iş ortaya 
koyarsın. Bizim arkadaşlarımız da karakterlerde kendile-
rini buldukları için ortaya koydukları performans olduk-
ça şaşırtıcı oluyor. Yeni bir afiş çıkartmayı düşünüyoruz, 
onda yayın tarihini vs. eklemeyi düşünüyoruz. Otobüs 
duraklarındaki reklam panolarına koymayı planladık. Bu 
konuda Çanakkale Belediyesi de bize çok destek verdi, 
teşekkür ediyoruz.    Röportaj: Ragıp Yusuf Kantarcı

ÇOMÜ’LÜ Öğrencilerden İnternet Dizisi: 
“Saf ve Temiz Aşk: ARSEVİ”

ÇOMÜ Öğrenci Konseyi ve geleneksel ola-
rak her dönem başında Gelibolu Yarımadası 
Şehitlik Ziyareti etkinliği gerçekleştiren 
Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma 
Topluluğu (ÇSATT) işbirliği ile Gelibolu 
Yarımadası Şehitlik Ziyareti gerçekleştirildi. 
Etkinliğe ecdadın izinde yürüyen 750 öğren-
ci katıldı. 

Kilitbahir Kalesi’nde ÇOMÜ Öğrenci 
Konseyi Başkanı Alperen Uysal ve ÇSATT 
Başkanı Berke Bora’nın açılış konuşmala-
rıyla başlayan etkinlik; Namazgâh Tabyası, 
Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sar-
gı Yeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya 
Çavuş Şehitliği, Mehmet Çavuş Anıtı, 57. 
Alay Şehitliği, Conkbayırı mevkileri ziyaret 
edilmesiyle sona erdi. Bölgede gerçekleşen 
muharebeler ve mevkilerin önemi anlatıldı. 
Gün sonunda Arıburnu koyunda etkinlik 
değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Ecdadın İzinde 750 Nefer
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Konferansa, INVEON Süreç Uzma-
nı Canan Döşlü, PRISYNC Kurucu 
Yazılımcı Neslihan Şirin Saygılı, 
BANKSOFT Akıllı Kart Sistemler 
Takım Lideri Figen Aktuna, PE-
AKUP Xamarin Geliştiricisi Hilal 
Şener, öğrenciler ve akademik per-
sonel katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ 
BİLTEK Başkanı Şamil Güven 
yaptığı konuşmada, “Varlıklarıyla 
hayatımıza anlam katan tüm kadın-
larımızın Kadınlar Gününü en içten 
duygularımla kutluyorum. Hayatı-
mızın her alanında, doğumdan ölü-
me kadar var olan, bizleri bugünlere 
getiren, hayatımızda çok önemli 
bir yere sahip olan, emekleriyle 
karşısında saygıyla eğildiğimiz tüm 
kadınların Kadınlar Gününde bu 
etkinliği gerçekleştirmekten şeref 
ve onur duyuyoruz” ifadelerine yer 
verdi.

Bilişimde Kadın Olmak 

Endüstri Mühendisliği Topluluğun-
da yıllarca sorumluluk üstlenmiş, 
Türkiye Girişimcilik Vakfı’nda 
Girişimcilik Kültürünü oluşturan 

ve şu anda INVEON 
Şirketi’nde Teknik Sü-
reç Uzmanı olan Canan 
Döşlü, kariyer sürecini, 
iş hayatında yaşadığı 
sorunları, iş hayatında 
kadının yerini ve gelir 
dağılımındaki cinsiyet 
faktörünü dile getirdi. 
Genç kadınları teşvik 
ederek onlara kendileri-
ne güvenmeleri gerekti-
ğini söyledi.

TÜBİTAK Pardüs 
Açık Kaynaklı İşletim 
Sistemi Projesi’nde 
yer almış olan ve şu 
anda PRISYNC Şirketi 
Kurucu Ortağı ve Ge-
liştirme Başkanlığını 
yapan Neslihan Şirin 
Saygılı davetlilere ve 
bu etkinliği düzenleyen-
lere teşekkürlerini sun-
duktan sonra Makine 
Öğrenmesi Kütüphanesi 
Metin Sınıflandırması 
ile ilgili sunumunu 
paylaştı. 

Sunumun ardından katılımcı-
lara ve konuşmacılara ikramlar 
yapıldı. İkinci oturum Akıllı 
Kart Projeleri’ni yürüten, veri 
hazırlama, kredi ve bank kart 
sistemleri modülleri geliştiren 
BANKSOFT Akıllı Kart Sistem-
ler Takım Lideri Figen Aktuna 
katılımcılara ve ÇOMÜBİLTEK 
Topluluğuna teşekkür etti. Fi-
gen Aktuna ilham veren başarı 
hikâyesini, kadınların bilişimde 
daha fazla başarılı olabileceğini, 
özgüven ve cesaretin önemini 
ifade etti. “Çok şanslısınız. 
Artık bilgiye erişmek, öğrenmek 
çok kolay. Bunu çok iyi 
değerlendirmeniz ve kendinizi 
geliştirmeniz gerekiyor” diyen 
Aktuna, kadınları iş hayatına 

başlamak konusunda teşvik etti. 

Microsoft Görme Engelliler Pro-
jesinde gönüllü olarak çalışan ve 
Xamarin Geliştiricisi Hilal Şener 
kariyerinde yaşadığı tecrübe ve zor-
luklardan bahsetti. Öğrencilere ka-
riyerleri için tavsiyeler veren Şener, 
kadın olmanın iş hayatında özellikle 
de bilişim alanında ayrı bir zorluğu 
olduğunu dile getirdi. Konuşmanın 
ardından ÇOMÜ Müzik Performans 
Topluluğu tarafından müzik dinleti-
si gerçekleştirildi.

Konferans, konuşmacılara plaket 
ve çiçek takdimi ile son buldu. Ka-
tılımcılara yönelik tablet ve yemek 
kuponu çekilişleri yapıldı.

Haber: Ragıp Yusuf Kantarcı

“Kadınla Gelecek” Konferansı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Toplu-
luğu (ÇOMÜBİLTEK),  Müzik Perfor-
mans Topluluğu ve Reeder’in ortak dü-
zenlediği “Kadınla Gelecek” konferansı 
Troya Kültür Merkezinde yapıldı.
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Konferansa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer Karışit, Adalet Komisyonu Başkanı 
Yemliha Karakoç, Çanakkale Baro Başkanı Bülent 
Şarlan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, ÇOMÜ’lü 
idareciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-
dan ÇOMÜ ve KDK tanıtım filmleri gösterildi. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; ÇOMÜ’nün 26 yılını ge-
ride bırakmış, kurulduğundan bu yana ciddi mesafeler 
kaydetmiş saygın bir devlet üniversitesi olduğunu be-
lirterek  “Her zaman Çanakkale’nin değerlerine yakışır, 
ülkemizin geçmişine yakışır bir üniversite olma gayreti 
içerisindeyiz. Bu bağlamda öğrencilerimize iyi eğitim 
vermek, üniversitemizin temel faaliyet alanlarından biri. 
Kendi alanlarında üstün uzmanlık seviyelerine gelmiş 
değerli düşünürleri, araştırmacıları ve akademisyenleri 
öğrencilerimizle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun saygıdeğer başkanı biz-
leri ve öğrencilerimizi kırmadılar. Konuşmaları, öğren-
cilerimizi bilgilendirme anlamında ciddi katkılar sağla-
yacaktır” şeklinde bir selamlama konuşması yaptı. 

Üniversitemiz Ombudsmanlık Topluluğu ve Rektör 
Acer’i böyle bir konferansın düzenlenmesinden dolayı 
kutlayarak söze başlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Mal-
koç, İstiklal Marşı’mızın TBMM’de kabulünün yıldö-
nümü vesilesiyle Mehmet Akif’in “Allah bu millete bir 
daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisini paylaştı. 

Türkiye’nin her ilinin farklı güzelliklere sahip olduğunu 
ancak Çanakkale’nin tarihin her döneminde medeniyetin 
beşiği olarak önem arz ettiğini ifade eden Malkoç “Was-
hington, Londra veya Paris yokken Çanakkale vardı. 
Çanakkale her daim medeniyetlerin beşiğiydi” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

Üniversitemizi Kuran ve Bu İsmi Verenlere Teşekkür 
Ediyoruz

Dönemin, dünyanın en kudretli devletlerinin Osman-
lı’nın başkenti İstanbul’u işgal etmek için yüklendiği 
bu coğrafyayı unutamayız. Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşlarını, Osmanlı’nın diğer komutanlarının verdi-
ği büyük mücadeleyi unutamayız. Bu mücadelenin de 
hangi şartlarda olduğunu asla unutmamamız gerekir. 
Üniversitemizin isminin çok anlamlı bir şekilde 18 Mart 
olarak konması hepimizi memnun ediyor. Bu üniversi-
teyi kuranlara ve hassaten bu ismi üniversiteye veren-
lere teşekkür ediyoruz. Üniversitenizin tanıtım filmini 
izlerken gıpta ettim. Keşke biz de gençliğimizde böyle 
üniversitelerde okuyabilseydik. 

Boğaz Köprüsü’yle Çanakkale, Türkiye’nin Önde 
Gelen İlleri Arasına Girecek

Çanakkale Boğazı’na yeni bir gerdanlık inşa ediliyor. 
1915 Çanakkale Köprüsü. 10 katrilyon liralık bir yatı-
rım. Eğer Çanakkale; Üniversitesiyle, Barosuyla, Ticaret 
ve Sanayi Odasıyla, Belediyesiyle, Valiliğiyle bunun 
kıymetini iyi bilir, ufkunu geniş tutarsa inanın Çanak-
kale her alanda Türkiye’nin önde gelen illerinden biri 
olacaktır. Çanakkale halkı, dışarıdan gelecek işadamla-
rına, fikir sanat ve edebiyat insanlarına kılavuz olmalı. 
Pekin’den, Buhara’dan, Bakü’den, Tahran’dan kalkan 
araçlar Avrupa’ya buradan geçecek. Londra’dan, Ber-
lin’den, Paris’ten kalkan araçlar Çanakkale’den geçerek 
dünyanın öbür tarafına geçecek. 

KDK, İdarenin Kararlarının Adalete, İnsan Hakları-
na ve Hakkaniyete Uygun Olup Olmadığını Denetle-
mek İçin Kuruldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’de idarenin işleyi-
şini, insan haklarına, adalete ve hakkaniyete uygun olup 
olmadığını denetlemek için Belediyelerden Bakanlıklara 
Üniversitelerden Eğitim Kurumlarına ne varsa bütün 
idarelere kararlarıyla yol göstermek için kurulmuştur.  
Kurumumuz gücünü Anayasa’dan alır. TBMM’den alır. 
Bize her türlü şikayeti yapabilirsiniz. Belediye yeterince 
hizmet vermiyordur, okullarda çocuklarınız var okul iyi 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ÇOMÜ’deydi
ÇOMÜ Ombudsmanlık Topluluğu tarafından düzenlenen Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler konulu konferans; 
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımıyla Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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Boğaz Köprüsü’yle Çanakkale, Türkiye’nin Önde 
Gelen İlleri Arasına Girecek

Çanakkale Boğazı’na yeni bir gerdanlık inşa ediliyor. 
1915 Çanakkale Köprüsü. 10 katrilyon liralık bir yatı-
rım. Eğer Çanakkale; Üniversitesiyle, Barosuyla, Ticaret 
ve Sanayi Odasıyla, Belediyesiyle, Valiliğiyle bunun 
kıymetini iyi bilir, ufkunu geniş tutarsa inanın Çanak-
kale her alanda Türkiye’nin önde gelen illerinden biri 
olacaktır. Çanakkale halkı, dışarıdan gelecek işadamla-
rına, fikir sanat ve edebiyat insanlarına kılavuz olmalı. 
Pekin’den, Buhara’dan, Bakü’den, Tahran’dan kalkan 
araçlar Avrupa’ya buradan geçecek. Londra’dan, Ber-
lin’den, Paris’ten kalkan araçlar Çanakkale’den geçerek 
dünyanın öbür tarafına geçecek. 

KDK, İdarenin Kararlarının Adalete, İnsan Hakları-
na ve Hakkaniyete Uygun Olup Olmadığını Denetle-
mek İçin Kuruldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’de idarenin işleyi-
şini, insan haklarına, adalete ve hakkaniyete uygun olup 
olmadığını denetlemek için Belediyelerden Bakanlıklara 
Üniversitelerden Eğitim Kurumlarına ne varsa bütün 
idarelere kararlarıyla yol göstermek için kurulmuştur.  
Kurumumuz gücünü Anayasa’dan alır. TBMM’den alır. 
Bize her türlü şikayeti yapabilirsiniz. Belediye yeterince 
hizmet vermiyordur, okullarda çocuklarınız var okul iyi 

yönetilmiyor olabilir, öğretmenler çocuklarınıza istedi-
ğiniz alakayı göstermiyor olabilir aklınıza ne geliyorsa 
şikayet edebilirsiniz. Devlet diyor ki, siz vatandaşları-
mıza birçok konuda hizmet veriyoruz, bundan memnun 
değil misiniz. Mahkemeye gitmeyin, Kamu Denetçiliği 
Kurumu’na gidin. Oturduğunuz yerden, gördüğünüz 
yanlışlığı bize intikal ettirebilirsiniz. Biz, gelen şikayet-
leri hemen idareyle görüşüp dostane çözme yoluna gidi-
yoruz. Yapılan başvuruları 6 ay içerisinde çözüyoruz. 

Sonsuza Kadar Bu Coğrafyada Var Olabilmenin Tek 
Şartı Var: Adalet

Allah insanı, eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Dünyada 
yaratılmış ne varsa hepsinden üstün yaratmış. Her şey 
insanın emrine verilmiş ama insandan da bir şey isten-
miş: Adaletli ol! Dünyadaki bütün sistemler, yönetim 
biçimleri, dinler ve tüm ideolojiler insana iyi olmayı, 
adaletli olmayı göstermek için vardır. Yüce kitabımız 
Kuran’da birkaç kavramdan sık bahsedilir. Bunlardan 
biri adalet kavramı diğeri de mizan kavramı. Demokrasi 
ve hak özgürlük arayışlarının temelinde de adalet yatı-
yor. Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz, kıyamete kadar 
da burada kalacağız ama bunun bir şartı var; Adalet. 
Osmanlı Devleti, Ortadoğu’nun dini açıdan en önemli 
merkezlerinden biri olan Kudüs’ü, sadece bir onbaşı ve 
on tane askerle 400 yıl idare etmiş. Bunu neyle yapmış, 
adaletle.

İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğün-
de Dünyaya Örnek Olacağız

Cumhuriyetimizin 100.kuruluş yıldönümünde ülkemizin 
önemli hedefleri var. Dünyadaki en iyi 10 ülke arasına 
girmek. Biz sadece ekonomide, eğitimde, sağlıkta ilk 
10’a girmeyeceğiz. İnsan hakları konusunda, demok-
raside ve hukukun üstünlüğünde de dünyaya örnek 
olacağız. İnanmak başarmaktır. Bir şeyi yapabileceğine 
inanıyorsan, zihninde onun hayalini kurup projesini 
geliştiriyorsan onu yüzde 50 başarmışsındır. Bunun en 
güzel örneği Çanakkale. Dönemin o güçlü devletlerinin 
donanmalarını görünce vazgeçilebilirdi ama bu millet 
dedi ki; biz bin yıldan beri bu coğrafyadayız. Onlar gibi 
gemimiz, topumuz, silahımız olmasa bile inancımız var. 
İnancımızla bunları yeneceğiz dedi ve yaptı. İnandığı-
mız şeyi gerçekleştirmek için çok çaba sarf etmeliyiz. 
Bir atasözümüz şöyle der; kader gayrete aşıktır. 

Konferansın sonunda, karşılıklı hediye takdimi gerçek-
leştirildi. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konferans sonrası 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında ziyaret etti.

Haber: Tuncay Ak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ÇOMÜ’deydi
ÇOMÜ Ombudsmanlık Topluluğu tarafından düzenlenen Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler konulu konferans; 
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımıyla Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Zi-
raat Fakültesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz’in makamında Çanakkale 
tarımı ve Ziraat Fakültesi’nin gelişimi ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alış 
verişinin yapıldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Acer, Kalıcı Tarımsal Değerler 
Sergisi’ni gezerek yeni dizayn edilen sergileme dolaplarını inceledi.

Yeni açılan Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Satış Ofisi’ni de gezen Rektör 
Acer; pekmez, zeytinyağı, zeytinyağı sabunu gibi Ziraat Fakültesi’nin kendi 
üretimi olan ürünlerin ve yine Ziraat Fakültesi Çiftliği bünyesinde iyi tarım 
uygulamalarıyla üretilen sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı Ziraat Fa-
kültesi Döner Sermaye Satış Ofisi hakkında Dekan Prof. Dr. Dardeniz’den 
bilgiler aldı. 

Son olarak yeni faaliyete geçen ‘Toprak Biyolojisi ve Mikrobiyoloji Araştır-
ma ve Uygulama Laboratuvarı’ ile ‘Toprak Fiziği ve Biofiziği Laboratuvarı’nı 
inceleyen Rektör Acer yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber: Duygu Karademir Aras

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Ziraat 
Fakültesi’nde İncelemelerde Bulundu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün ve Rek-
tör Danışmanı Doç. Dr. Özgür Özay’ın katıldığı pa-
nel; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından, ÇOMÜ KAM  Müdürü Prof. Dr. Ferah 
Özkök’ün konuşmasıyla devam etti.

Panel; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
rosu Oyuncusu Bensu Orhunöz, Fen Edebiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın Öz-
dilek, Gümrük Müşaviri Neşe Yıldırım’ın katılımı, 
ÇOMÜ Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Duygu Aktürk moderatörlüğü ile gerçekleşti. 

Panelde panelistler çalışma alanlardaki başarılarını 
ve deneyimlerini anlattılar. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, üniver-
site olarak tüm kadınların kadınları gününü kutlaya-
rak KAM’a çalışmalarında başarılar diledi.

“Hem Kadın! Hem Başarılı!” 
Konulu Panel Gerçekleşti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü do-
layısıyla Üniversitemiz Kadın Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KAM) tarafından orga-
nize edilen Hem Kadın! Hem Ba-
şarılı! konulu panel Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, 
Prof. Dr. Mustafa Görün, akademik ve idari personel, 
öğrenciler, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları 
üyeleri ile ÇOMÜ’de yurt, kantin ve kafeterya, sağlık, 
güvenlik, sosyal ve kültürel hizmetler sunan çalışanlar 
katıldı.

Program Doç. Dr. Özgür Özay’ın ÇOMÜ’nün 2015-
2019 yılları arasındaki faaliyetleri sunumuyla başladı. 
Kurulduğu 1992 yılından bu yana özellikle son dört yıl-
da kalite ve akademik çalışmalar anlamında üniversite-
mizin çok önemli yollar kat ettiğini vurgulayan Doç. Dr. 
Özay; akademik bilgide ve kalitede daha ileriye giden 
ÇOMÜ’nün aynı zamanda yapısal kalitesini de arttırdı-
ğını söyledi.

Doç. Dr. Özay “Türkiye’de akademik kalite değerlen-
dirmelerinde ve öğrenciler arasında yapılan memnuniyet 
anketlerinde son dört yılda ÇOMÜ üst basamaklara 
tırmandı, uluslararası öğrenciler tarafından daha çok 
tercih edilen bir üniversite oldu ve bilimsel projelerin 
TÜBİTAK’ta karşılık bulduğu bir üniversite haline gel-
di” dedi.

Üniversitelerin Kalite Süreçleri İçerisinde İç ve Dış 
Paydaşların Katkısı Oldukça Önemli

Doç. Dr. Özgür Özay’ın sunumunun ardından Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, ÇOMÜ’nün Kalite 
Güvencesi Çalışmaları ile ilgili kat ettiği yolu anlattı.

Üniversitelerin kalite süreçlerinde iç ve dış paydaşların 
katkısının oldukça önemli olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Özden, üniversitemizde de 2016 yılı itibari ile başla-
yan kalite güvencesi çalışmalarının amacının; üniversi-
telerin iyileştirmeye açık alanlarının belirlenerek, iyileş-
tirme yaklaşımı ile rekabetçi bir yükseköğretim ortamını 
teşvik etmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özden; “Bu kapsam; yükseköğretim kurumla-
rımızın eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari 
hizmetlerinin, yükseköğretim kalite kurulunun yetki-
lendirdiği bağımsız bir dış değerlendirmeden geçmesi, 
programlarının akreditasyonu ve laboratuvarlarının kali-
te tescil belgelerini almasını içeriyor” diyerek ÇOMÜ’de 
yapılan çalışmaları anlattı.

ÇOMÜ, Zor Dönemlerde Bile Kendisini Geliştirmeyi 
Başarmış Bir Üniversitedir

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise konuşmasında “Son 
dört yılda yapılan çalışmalara baktığımızda, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi zor dönemlerde bile kendisini 
geliştirmeyi başarmış bir üniversitedir” diyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu bize şunu da gösterdi; bundan sonra 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çok daha kolay bir 
dönemde,  yüksek bir kalite çıtasına ulaşacak ve Üni-
versitemizin Türkiye’nin üniversiteleri arasında daha iyi 
yerlere orta vadede gelebileceğine inancımız tamdır.

Yükseköğretim kurumu son dört yılda onların ifadesiyle 
sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Dört yıl önce bizim 
de söylediğimiz gibi Türkiye’nin gündeminde akademik 
kalitenin yükseltilmesi var ve bu bağlamda artık her yıl 
üniversitelerin bir karnesi açıklanacak. Bu her yıl üni-
versitelerin öğrencilerin karşısına bir karne ile çıkması 
anlamına gelir.”

ÇOMÜ, Proje Odaklı ve Uzmanlaşan Bir Üniversite 
Olacak

Bundan sonraki döneme dair bakış açılarını ve planlarını 
anlatan Prof. Dr. Acer; her üniversitenin genel olarak 
tüm alanlarda iyi olmakla birlikte belli alanlarda uzman-
laşması gerektiğinin altını çizdi. “Bizim bundan sonraki 
döneme bakış açımız ÇOMÜ’nün başarılı üniversitelerin 
izlediği yolda olduğu gibi mutlaka proje odaklı bir üni-
versite olmasıdır. Proje odaklı bir üniversite olmak, iyi 
fikirlerin projeye dönüştürülmesi ile olur.  Yapılan proje-
ler vasıtasıyla biz hem kendimiz hem de başka kurumlar 
ile beraber iş yapmanın kapısını da açmış oluruz. Dola-
yısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bundan 
sonraki dönemde proje odaklı bir üniversite olması için 
çalışacağız. ÇOMÜ, uzmanlaşan bir üniversite olacak. 
Bazı üniversiteler araştırma üniversiteleri, bazıları da 
belirli konulara odaklanmış uzman üniversiteler olarak 
açıklandı. Bu kategoriler genişleyecek ama özellikle her 
üniversite genel olarak tüm alanlarda iyi olmakla birlikte 
belli alanlarda uzmanlaşmak zorunda.

Türkiye’de Balkanları En İyi Bilen ve En İyi Çalışan 
Üniversite Olacağız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hemen hemen her 
alanda belli bir kalite düzeyine geldi ama Çanakkale’nin 
tarih, astrofizik, arkeoloji, turizm gibi bazı alanlarda 
dünyada sıralamaya gireceğimiz müstesna bir potansi-
yeli var. Çünkü bu şehirde, hocalarımızın ve öğrencileri-
mizin sahada çalışma yapabileceği muhteşem bir doğal 
laboratuvar var. Biz Türkiye’de Balkanları en iyi bilen 
ve en iyi çalışan üniversite olacağız. Balkanlar yüzyıllar-
dır bizim toplumuzda önemli bir yere sahip. Bölgemiz 
Balkanlarla içli dışlı bir yer. Üniversitemizin Balkanlarla 
ilişkisini geliştirmek, kalıcı hale getirmek için dört yılda 
birçok temaslar ve anlaşmalar gerçekleştirdik. Oradaki 
üniversiteler ile ortak master ve doktora programı oluş-
turduk. ÇOMÜ; Balkanların tarihini, kültürünü, ekono-
misini, siyasetini en iyi çalışan, günü gününe takip eden 
üniversite olmalı. Bir başka alan gıda. Gerçekten Çanak-
kale gıda da Türkiye’de ilk beşinci sırada, birçok üründe 
ise ilk otuzda olan bir şehir.  Bu alanlarda uzmanlaşmış 
hocalarımız, bölümlerimiz ve okullarımız var ve biz 
buradan daha büyük başarılara imza atabiliriz.

Geleneksel Sporlarımız, Üniversitemizde Yaygınlaşa-
cak

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer konuşmasının sonunda sos-
yal faaliyetlere ve mezunlarla ilgili yapılan çalışmalara 
değinerek: “Spor yapmadan okunan üniversite yarım 
okunmuş üniversitedir. Özellikle geleneksel sporlarımızı 
gittikçe unutan bir nesil seyredemeyiz. Bu üniversitede 
her türlü sporu özellikle geleneksel sporlarımızı yapa-
bilecek bir altyapıyı oluşturmada kararlıyız. Bunun bir 
kısmını gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemlerde ge-
riye kalan kısımlarını da tamamlayacağız. Üniversitemiz 
öğrencilere geriye kalan hayatları boyunca yapabilecek-
leri bir spor alışkanlığı kazandırmış olsun istiyoruz.  

Bu üniversite son birkaç yılda mezunlarımıza ulaşmayla 
ilgili çalışmayı yoğunlaştırdık. Şuan toplam mezunları-
mızın yüzde 6’sına kadar ulaşabildik. Mezunlarımızın, 
mevcut öğrencilerimize ilham verecek, cesaret verecek 
başarıları var” dedi ve yapılan çalışmalarda emeği ge-
çenlere teşekkür etti. Program; iç paydaşların dilek ve 
temennileri ile soru cevap şeklinde devam ederek son 
buldu.
Haber: Duygu Karademir Aras

İç Paydaş Danışma ve Değerlendirme 
Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi iç paydaş danışma ve değerlen-
dirme kurulu toplantısı Troia Kültür 
Merkezinde gerçekleşti.
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ÇOMÜ’nün Spor Alanları Genişliyor: 
Okçuluk Sahası ve Fitnes Salonu Tanıtıldı

Üniversitemiz Hasan Mevsuf 
Spor Salonu bünyesinde yapılan 
yeni spor tesislerinin tanıtım 
organizasyonu; Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. 
Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mus-
tafa Görün, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Aziz Sinan Alp, Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu 
Çanakkale Şube Başkanı Dr. 
Firuz Erdil, Genel Sekreter Sami 
Yılmaz, senato üyeleri, daire 
başkanları, akademik, idari per-
sonel ve öğrencilerin katılımıyla 
yapıldı.

Geleneksel okçuluk sahasının 
ve fitnes salonunun tanıtımının 

yapıldığı etkinlik, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başladı.
Etkinlikte bir konuşma yapan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
ÇOMÜ’yü her alanda tanınan 
bir üniversite olarak geliştir-
meye çalıştıklarını ifade ederek 
“Sadece belli yönleriyle gelişmiş 
üniversite olmak yetmiyor. Üni-
versite olabilmenin birçok yönü 
var. Bunların içerisinde spor çok 
önemli bir yere sahiptir. Sporu 
öğreten bir kurum olmaya ve 
öğrencilerin sporu hayatlarında 
önemli bir husus haline getirme-
lerini sağlamaya çalışmaktayız” 
dedi.
Bugüne kadar ÇOMÜ’ye 
kazandırılmış birçok spor tesisi 

olduğunu belirten Prof. Dr. Yü-
cel Acer “Son zamanlarda spor 
tesislerimizi geliştirirken istiyo-
ruz ki; öğrencilerimiz üniversi-
temizde bütün spor dallarında 
çalışabilsinler. Futbol, basketbol 
ve voleybol dışındaki sporları da 
öğrencilerimiz istedikleri ve ilgi 
duydukları anda yapabilecekleri 
bir altyapı bulmuş olsunlar. Bu 
bağlamda, özel önem verdiğimiz 
bir husus da, milli sporları-
mızdır. Milli olan her şeyimi-
zin korunması ve yaşatılması 
gerektiği gibi, sporda da milli 
spor branşlarımızın da korunma-
sı, geliştirilmesi ve yaşatılması 
gerekmektedir. Şüphesiz ki, 
bunun da tek yolu gençlerimize 

sporu öğretmek ve bu dallarda 
sporcu olmalarını sağlamaktır. 
Biz de bu anlayışla, okçuluk gibi 
geleneksel sporlarımızı üniversi-
temizde çoğunlukla tercih edilen 
ve yapılan spor dalları haline 
getirmeye çalışıyoruz” dedi.

ÇOMÜ’nün Tüm Spor Tesis-
leri Çanakkale Halkına Da 
Açıktır

ÇOMÜ’nün tüm spor tesisleri-
nin Çanakkale halkına da açık 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Yücel Acer, Çanakkale halkı-
nın ÇOMÜ’nün spor tesislerini 
yoğun olarak kullandığını ve 
bunun ÇOMÜ ile Çanakkale’yi 

birleştiren unsurlardan biri ol-
maya devam edeceğini söyledi. 
Rektör Acer, hem üniversite 
personeli ile öğrencilerine hem 
de Çanakkale halkına hizmet 
vermeye başlayan fitnes salo-
nunun hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederek tesisin 
ÇOMÜ’ye ve Çanakkale halkına 
hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmasının ardından gelenek-
sel okçuluk sahasında öğren-
cilerle birlikte ok atışı yapan 
Prof. Dr. Yücel Acer sonrasında 
Hasan Mevsuf Spor Salonunda 
hizmet vermeye başlayan fitnes 
salonunu ziyaret etti.



13

Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üze-
rine araştırmalar yapan ilk ve tek bağımsız 
araştırma laboratuvarı ÜniAr’ın yaptığı ça-
lışma kapsamında üniversitemiz Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 1. oldu. 

Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın (Uni-
ArLab) Türkiye genelinde yapmış olduğu ve 
akademik teşvik listelerine göre oluşturulan 
sıralamada, devlet üniversiteleri içinde (DÜS-
2019) Mimarlık/ Mimarlık ve Tasarım ve 
Tasarım/Sanat Tasarım Fakülteleri sıralama-
sında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. 
sırada yer aldı.

129 devlet üniversitesinin akademisyenlerinin 
dahil edildiği Akademik Performans Rapo-
runa göre ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesi akademisyenleri bilimsel çalışmaları 
ile birinci sırada yer alarak birçok köklü Mi-
marlık/Mimarlık ve Tasarım/Sanat ve Tasarım 
Fakültelerinin önüne geçti.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul-
lah Kelkit; 129 devlet üniversitesi arasında 
elde edilen başarının mutluluk verici olduğu-
nu belirterek; “2012 yılında kurulan ve kısa 
geçmişine rağmen bünyesinde barındırdığı 
bölümlerin eğitim, öğretim, araştırma ve uy-
gulama faaliyetleriyle; ulusal ve uluslararası 
düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygula-
malarda lider ve etkin konumda olmak, yeni-
likçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile kendi-
sini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, 
çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, 
yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, 
meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı 
disiplinler ile iletişim kurabilen planlamacı 
ve tasarımcılar yetiştiren bir fakülte olmak 

misyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerle-
mektedir. Fakültemizde 18 Öğretim Üyesi, 1 
Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi 
görev yapmaktadır. Elde ettiğimiz başarı 
elbette ki bununla kalmayacaktır. İlerleyen 
yıllarda da bu başarının her alanda devam 
ettirileceği inancını taşımaktayız. Bu vesileyle 
bu başarının elde edilmesinde katkısı bulunan 
tüm akademisyen arkadaşlarımızı tebrik edi-
yoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Acer’e ise 
desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Sağlık “Her 
zaman daha iyi ve daha ilerde olmanın bilin-
cinde uyumlu bir ekip olarak çalışan ve üreten 
fakülte olarak bundan sonraki çalışmalarımız-
da çıtayı daha yükseklere taşıma azmi ile her 
daim birinciliğe aday olacağız” diyerek des-
teklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Yücel 
Acer’e teşekkür etti. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise ; Türkiye’nin 
en iyi üniversiteleri sıralamasında ivmesini 
her geçen gün ileriye taşıyan ÇOMÜ’de aka-
demik anlamda başarıların artıyor oluşunun 
özellikle son 4 yılda sağlanan huzur ortamıyla 
gerçekleştiğine vurgu yaparak “Geçtiğimiz 
yıl İletişim Fakültemizin yakaladığı gurur 
verici başarıyı bu yıl Mimarlık ve Tasarım 
Fakültemiz yakaladı. Bu başarının oluşma-
sında akademik idari tüm personelimizle var 
ettiğimiz huzur ortamının büyük payı oldu-
ğuna inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana gündemimiz sadece eğitim ve bilim 
oldu.  Tüm çabamız, geleceğimizi emanet 
edeceğimiz gençlerimizi donanımlı biçimde 
ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirmek ve 
polemiklerden uzak durarak sadece şehrimize, 
bölgemize ve ülkemize katkı sunmak ” şek-
linde konuştu. 

Üniversitemiz Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 1. Oldu

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avrupa Komisyonu tara-
fından Değerlendirme Uzmanlığına seçildi. 

Prof. Dr. Eryaman, 2019 yılında, Avrupa Birliği tara-
fından fonlanan Yükseköğretimin Modernizasyonu, 
İnovasyon ve Araştırma temelli Üniversite-Sektör iş 
birliği alanlarına yönelik proje başvurularını değerlen-
dirme, raporlama ve süreç analizleri gerçekleştirmek 
üzere Brüksel’deki komisyon toplantılarına katılacak.

Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avru-
pa Komisyonuna Uzman Olarak Seçildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yı-
lını Troya Yılı ilan etmesinin ardından 
yürütülen çalışmalar 2019 yılında da 
devam ediyor. Troya için yapılacak 
olan çalışmalar Çanakkale Valiliğinin 
koordinasyonunda Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi  ile Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı (GMKA) işbirliğinde 
yürütülüyor.

Bu kapsamda Troya koruma alanı kap-
samında ören yeri ve müze ile birlikte 
Tevfikiye Arkeo-köy projesinin de hayata 

geçmesiyle entegre bir kültür alanına 
dönüşen Troya için yapılan saha ziyareti 
ile Troya koruma alanında incelemelerde 
bulunuldu.

Çalışma grubunun saha ziyaretine; 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Fen Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Levent Genç, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah Kelkit, Turizm Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal, Truva 
Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem 

Aslan, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Alper Sağlık ve 
Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali 
Tolga Özden, Turizm Fakültesinden Doç. 
Dr. Şefik Okan Mercan ve İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ali 
Şahin Örnek ile GMKA Proje Geliştir-
me ve Uygulama Birim Başkanı Osman 
Erol İnce ve farklı birimlerden uzmanlar 
katıldı. Konunun uzmanlarından oluşan 
çalışma grubu, Troya Ören yeri ve Mü-

zesi, Tevfikiye ve Çıplak Köyleri başta 
olmak üzere Troya kültür alanı içerisinde 
kalan arazinin tamamını gezerek ilgili 
kurumlardan bilgi aldılar ve geleceğe dö-
nük yapılabilecek yatırımlar konusunda 
fikir alışverişinde bulundular. Özellikle 
ören yeri, müze ve Arkeo-köy projesini 
destekleyecek, entegre projeler hakkında 
görüşlerini belirten Üniversite öğretim 
üyeleri ve Ajans uzmanları, çalışmaların 
detaylandırılması ve uzun dönemli plan-
lamalar için toplantıların devam etmesi 
kararını aldı.

Troya İçin Saha Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türkiye-Rusya 
İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdür-
lüğü görevini yürüten Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Rusya Ekonomi, 
Bilim ve Teknoloji Konseyi (REBTEK) Yüksek İstişare Kurulu 
Üyeliğine seçildi.

Aynı zamanda Türkiye-Rusya Toplumsal Forumu’nda Türk 
Kanadı Delegasyon üyesi ve REBTEK Türkiye Bilim Danışma 
Kurulu Başkanı olarak Türkiye-Rusya kültür diyaloğu çalışma-
larına ÇOMÜ mensubu olarak katkı sağlayan Prof. Dr. Vedat 
Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz bu dönemde Çanakkale için iki önemli 
gündeme dikkat çekmeye çalışıyoruz. İlk olarak, 2019 yılı Tür-
kiye ile Rusya arasında Kültür ve Turizm yılı ilan edildi. İkinci-
si, 2020-2021 yılları, Bolşevik Devriminden sonra Gelibolu’ya 
gelerek burada zorunlu bir gurbet yaşayan yaklaşık 30 bin Be-
yaz Rus’un 100. Yıldönümü. Tüm bu gelişmeler Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayabilecek 
bir sürece işaret ediyor. Bu süreçte başta Gelibolu ve Çanakka-
le olmak üzere Türkiye açısından önemli işbirliği alanları söz 
konusudur. Bu süreci en verimli ve etkili şekilde planlamaya 
çalışıyoruz.”

Prof. Dr. Vedat Çalışkan, REBTEK Yüksek 
İstişare Kurulu Üyeliğine Seçildi
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Furkan KOCAMAN Anısına
Henüz gençliğinin en güzel çağlarındaydı 
Furkan. Öğrenim gördüğü Selçuk Üniver-
sitesi’nden Polonya’ya Erasmus Programı 
dâhilinde gitmişti. Oysa kim bilirdi bir daha 
yurda sağ salim dönemeyeceğini… Bir 
alışveriş merkezinde yemek yerken hain bir 
saldırı sonucu şehit oldu. Allah şehadetini 
kabul eylesin. Furkan’dan yıllar önce yine 
bir üniversite öğrencisi fakat bu defa kendi 
kampüsünde, Ege Üniversitesi’nde şehit 
edildi. Fırat Çakıroğlu’ndan bahsediyorum, 
bildiniz değil mi? Allah onun da şehadetini 
kabul eylesin.

Fırat da Furkan da henüz gençtiler, yolun 
başındaydılar. Ben gibi, sen gibi, biz gibi 
öğrenciydiler. Artık aramızda değiller.

Terör, yıllardan beri üzerinde bulunduğu-
muz coğrafyayı adeta yavaş yavaş yayılan 
acılı ve ağrılı bir zehir gibi sarmış. Eğer 
yurdumuzu terör illetinin elinden kurtar-
mak istiyorsak çok çalışmamız lazım. Bu 
bağlamda kendi üniversitemizde her daim 
çalışan, çabalayan ve üniversitemiz üzerin-
deki yaftaları 2015 yılından beri gecesini 
gündüzüne katarak bir bir kaldıran çok 
değerli hocamız Sn. Rektör Yücel Acer’e 
teşekkürlerimi sunarım. Kendisi çok büyük 
işlere imza attı ve itibarımızı bizlere yeni-
den kazandırdı. Fakat her şeyi tabiri caizse 
devletten beklemek olmaz. Hazırcılıkla bu 
ülkenin geleceği inşa ve ihya edilemez. 
Birey olarak her birimize düşen bu yasa dışı 
faaliyetlerde bulunan topluluklara karşı mü-
cadele etmek ve elbette vatanın müdafaasını 
sağlamaktır. Bulunduğumuz şehir itibariyle 

şunu da eklemeliyim ki bugün Çanakkale 
Savaşı sona ermiş değil. Coğrafyamızın 
kaderidir bu. Yüzyıllar önce yerleştiğimiz 
Anadolu’nun bereketli toprakları yurdumuz 
olduğundan beri savaşıyoruz. En son 104 
yıl önce “Çanakkale Geçilmez” diyerek 
yazdığımız destanın yankıları, bugün bu 
ülkeyi terörle bölmek isteyenlerin mıh gibi 
aklındadır. Yıllar önce onlar, yedi düvel 
oldu ve bir araya gelip saldırdılar. Fakat 

bugün yine farklı kollardan, hep o bildiği-
miz taarruz, savunma vs. gibi cephelerden 
değil, bilimle, kalemle, ekonomiyle, eğitim-
le ve daha aklımızın alamayacağı çok farklı 
yöntemlerle yıllar öncesinin İtilaf Devletleri 
hâlâ ve inatla savaşını sürdürmektedir. Bi-
linsin ki bizler yeni nesil olarak buna asla 
ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bu savaşı 
kazanabilmenin tek yolu Çanakkale’de 
olduğu gibi genç, yaşlı veya kadın, erkek 
demeden ülke olarak yine hep beraber karşı 
koymaktır Furkanlar ve Fıratların genç 
yaşta boynu bükülmesin diye. Bu vesiley-
le 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizi 
kutluyorum. Çanakkale Şehitlerimiz başta 
olmak üzere bütün şehitlerimizi ise rahmet-
le anıyorum. Terörsüz ve tehditsiz bir dünya 
dileklerimle…

Yaptığı her şarkı sevenlerinden tam not alan sanatçı 
Göksel yepyeni teklisi “Bu Da Geçecek”  ile konuğu-
muz oldu. Müziğin iyileştirici etkisi olduğunu söyle-
yen sanatçı, şarkıyı yazdığımızda hafifledik diyerek, 
dinleyenlerin de böyle bir etki ile karşılaşabileceğini 
dile getirdi. Sanatını dostlarıyla beraber icra edebil-
diği için çok mutlu olduğunun altını çizen Göksel ile 
çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

İki dostun bir araya geldiği hayatı özetleyen bir şarkı 
olmuş. Mabel Matiz ile çalıştınız. Nasıl bir dönemde 
çıktı bu şarkı?

Mabel’le iki yıl öncesine kadar biraz canımız sıkkındı. 
Aslında sadece bizim değil ülkenin hatta genel olarak 
dünyanın canı sıkkındı. Dolaşıyorduk, dışarıdaydık, 
“Hadi eve gidelim şarkı yazalım” dedik. Belki iyi gelir 
diye düşündük. Eve vardık hemen yazdık bu şarkıyı, 
içimizden bu döküldü. Yazdığımız anda ikimize de çok 
iyi geldi. Müziğin çok iyileştirici bir tarafı var. Haki-
katten dinleyen için de, yapan için de çok iyileştirici. O 
anda ikimiz de çok hafiflemiştik. Albüm çıkartmayı dü-
şündüğüm için hemen paylaşmadım sizlerle bu şarkıyı. 
Şimdi aramızda konuşuyoruz, niye bu kadar zaman sak-
lamışız diye. Bir yandan da diyoruz ki her şeyin doğru 
bir zamanı var. Belki en doğru zamanı şimdi idi, çok da 
güzel geri dönüşler alıyorum.

Video klip de çok güzel. Sizin hep bir nostaljik hava-
nız var.  Şarkılarınızdan, sözlerinizden, klipleriniz-
den, müziğinize de yansıyor bu. Bundan biraz bahse-
der misiniz? Tarzınızı etkiyen biri var mı?

Ben aslında zaman zaman uzaklaşmaya çalışıyorum. 
Çok nostaljik olmasın diye fakat ne giysem öyle oluyor. 
Birazcık da seviyorum tabi ki, özellikle o 60-70’li yılları 
çok estetik buluyorum. Kadınları da çok zarif buluyo-
rum, bana yakıştığını da kabul ediyorum. Tabi bazen hep 
aynı şeyi tekrar ediyor gibi hissedip kendimden sıkılıyor, 
yeni bir şey denemeye kalkıyorum. Fakat yine de nostal-
jik duruyor, galiba fiziksel özelliğimden kaynaklanıyor.

Hiç sıkılmayın, o kadar çok yakışıyor ki. Başka 
biri yapsa tekrar olarak düşünürdük belki ama her 
klip de başka bir Göksel var. Birçok klibe göz attım 
ayrıca uzun simsiyah saçlarınızı özlemişim gerçek-
ten.  Göksel artık saçlarını uzatmayacak mı?

Evet bu soru bana çok sık soruluyor. Yani kısa saçlı 
olmak bana o kadar kolay o kadar rahat geldi ki 
kendimi daha enerjik hissediyorum. Bir kere kestirince 
uzatması da zor oluyor, şimdilik pek uzatmaya niyetim 
yok.

Bir çok şarkınız var.  Unutulmayanlar diye tabir 
edebileceğimiz Depresyondayım, Günün Birinde, 
Baksana Talihe… Geriye dönüp baktığımızda hep 
kalıcı işler göze çarpıyor. Mabel ile de çok güzel şar-
kılar yaptınız. Mabel Matiz ile ne zaman tanıştınız?

Yıllar çok hızlı geçiyor. 9 yıl önceye dayanıyor. Tabi 
Mabel o zamanlar çok gençti, hala genç.  O zamanlar 
23-24 yaşlarındaydı ilk albümünü çıkartmak üzereydi.  
Ben tanıştığım anda Mabel’in çok özel biri olduğunu 
hissettim, çok yetenekli buldum, birbirimizi çok sevdik. 
İlk tanıştığımız günden beri aramızda sıcak bir bağ ku-
ruldu. Çok şanslı hissediyorum kendimi böyle bir dosta 
sahip olduğum için ve birlikte müzik yaptığımız için. 
Kederimi de paylaşıyorum, neşemi de paylaşıyorum, 
hepimiz paylaşıyoruz. Ne kadar iyi biri olduğunu ben 
sizden önce tanıştığım için sizden önce fark ettim ama 
şu son dönemde herkes fark etmeye başladı, ona da çok 
mutlu oluyorum, çok gurur duyuyorum.

Mabel ile beraber hangi şarkıları yapmıştınız?

Denize Bıraktım’ı beraber yazdık bir de Uzaktan şar-
kısının intro melodisini Mabel yazdı.  Daha henüz 
yayınlanmamış şarkılarımız var. Onlar yeni albümle-
rimizde olacak. Yeni albümü Eylül ayı gibi çıkartmayı 
düşünüyorum. Orada Mabel ile yazdığımız üç şarkı var. 
İlerleyen zamanlarda daha yeni şeyler de yaparız bera-
berce.  

Eylüle kadar da-
yanamayıp bir 
single daha çıkarır 
mısınız?

Çıkaracağız, çünkü 
uzun zaman geçmiş. 
Bir önceki albümle 
arasında dört yıl var. 
Daha önce bir de ilk 
albüm arasında bu 
kadar uzun ara ver-
miştim. Aslında şar-
kılarım hazırdı fakat 
sektör şu an daha 

çok single ile işlediği için ekibi birleştirip motive edip 
çalışmakta zorlandım.  Baktım ki çok uzuyor tamam 
dedim direnmenin manası yok ben de single çıkarayım 
dedim. Mayıs ayında arenjesini Ozan Çolakoğlu’nun 
yaptığı sözü-müziği bana ait bir single daha paylaşmayı 
düşünüyorum. 

Ozan Çolakoğlu duyduysak hareketli bir yaz şarkısı 
geliyor demektir, öyle değil mi?

Evet hareketli. Ozan ile çalışmayı çok seviyorum. Ozan 
Çolakoğlu, Alper Erinç, Mabel Matiz benim için çok 
değerliler. Hem dostlarım, hem de müzik olarak çok 
şey paylaştığım insanlar, çok şükrediyorum hayatımda 
oldukları için.

Bu kadar ara verdik dediniz ama hiç o kadar ara 
vermişsiniz gibi gelmedi. Hala dinliyoruz şarkıları. 
Bu da yaptığınız şarkıların, albümlerin ömrünün 
uzun olmasıyla ilişkili sanırım. İki sene de geçse dört 
sene de geçse dinleniyor.

Bunu duydukça, hissettikçe çok mutlu oluyorum.  Ge-
çenlerde konserde söyledim Kurşuni Renkler’i. 22 sene 
geçti ve ben o şarkıyı sahnede söylemeden inemiyorum. 
Söylediğimde herkes koro halinde eşlik ediyor. Bence 
önemli olan bu, bunu yaşamak daha iyisini yapmak için 
motive ediyor.

Öğrencimizin Gözünden

Müzik Gündem

Göksel “Bu da Geçecek” Diyerek 
Müziğiyle İyileştirmeye Geliyor
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