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Rektörlükte Devir Teslim Yapıldı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan tarafından Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. 
Sedat Murat, görevi Prof. Dr. Yücel Acer’den 
devraldı. 
Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a yeni görevinde 
başarılar dileyerek, son dört yıl içerinde ÇOMÜ’de yapılanlara iliş-
kin bilgiler verdi ve  ÇOMÜ ile ilişkisinin çok eski yıllara dayandı-
ğını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başladığımız yıllardan bu 
tarafa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25 yılda ciddi mesafe 
kaydetti. Her kurumun hayatında olduğu gibi ÇOMÜ’nün hayatında 
da inişli çıkışlı dönemler oldu. Fakat son dört yılla ilgili bazı şeyler 
söylemek gerekirse üniversitemiz belli konularda da ciddi mesafeler 
kat etmiş oldu. Son dört yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştık. Umarım iyi şeyler yapmışızdır. Umarım iyi hatırlanırız.”

Konuşmasına başlarken Prof. Dr. Yücel Acer ile çok uzun yıllardır 
tanıştığını ve o yıllardan bu yana aynı dostluk ve samimiyetle arala-
rındaki diyaloğun devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat; Prof. Dr. Acer’in zor bir süreçte görev yaptığını, üniversi-
tede adeta mayınlı bir tarlaya girdiğini ifade ederek şunları aktardı: 
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye’nin yeni üniversite-
lerinden biri olduğu halde böyle kısa bir zaman içerisinde bu kadar 
muazzam bir yapıya ulaştı. Özellikle ülkenin işgaline kalkışılan en 
zor dönemde, burada görev yapmanın ne kadar zor olduğunu ve ne 
kadar başarılı sonuçlar elde ettiğinizi biliyoruz.Bunları takdir etme-
mek mümkün değil, bu anlamda şükranlarımı arz ediyorum. Vefa 
önemlidir, yaptığınız güzel hizmetler hayırla yâd edilecektir.”

Idea2Product Etkinliği 
Gerçekleştirildi

Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat, Çanakkale 

Teknopark’ta 
İncelemelerde Bulundu

Çan MYO RoboTrak2019 
Yarışmasından İki Ödülle 

Döndü

5. Hastane Öncesi Acil 
Sağlık Hizmetleri Paneli ve 

Medi-Ralli Yarışması
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Vizyon tarihinin üzerinden uzun bir süre 
geçmesine rağmen yeni izleme fırsatı 
bulduğum bol ödüllü yapım Kalandar 
Soğuğu’na birlikte bir bakalım. Ulus-
lararası Antalya Film Festivali ve Altın 
Portakal gibi ödüllerin yanı sıra ulusal 
ve uluslararası pek çok ödülün sahibi 
Kalandar Soğuğu. 2016 yapımı filmin 
yönetmeliğini Mustafa Kara üstlenmiş-
tir. Başrollerinde karşımıza Nuray Ye-
şilaraz, Haydar Şişman ve Hanife Kara 
çıkmaktadır. Filmin yönetmeni Mustafa 
Kara’nın açıklamasına göre filmin çe-
kim süresi oldukça uzun sürmüş. Bunun 
nedeni ise gerçekçi bir şekilde dört mev-
simin seyirciye sunulmak istenmesi. Ka-
radeniz’in yüksek bir köyünde ailesiyle 
birlikte yaşayan Mehmet, hayvancılık 
yaparak geçimini sürdürmektedir. Ancak 

Mehmet’in hayali yıllardır yaylalarda 
aradığı ama bir türlü bulamadığı altın 
rezervine sahip olmaktır. Bu nedenle 
Mehmet çoğu zaman ailesinden uzak 
kalarak yaylalara altın rezervini bulma-
ya gitmektedir. Mehmet’in yaylalarda 
altın rezervini bulmaya çalışmasına eşi 
ve annesi pek sıcak bakmamaktadır. 
Hanife, Mehmet’in eve sabit bir gelir 
getirmesini bu nedenle maden ocağın-
da işe girip çalışmasını istemektedir. 
Ancak Mehmet maden ocağında çalış-
mak istemez. Ailesi Mehmet’i tembel 
olarak nitelendirse de Mehmet’in tek 
istediği yıllardır aradığı altın rezervine 
kavuşmaktır. Onun arayışları devam 
etse de Hanife ve çocuklarının zorlu 
yaşam mücadelesini değiştirmek için 
farklı bir yol bulmak ister. Madenden 

beklediği umudu bulamayan Mehmet şans eseri boğa 
güreşleri hakkında bir duyuruya denk gelir. Şansını 
ve yitirdiği umudunu bu kez yıllardır büyüttüğü kendi 
boğasını güreştirerek bulmaya çalışır. Hanife’nin ve 
köylülerin ona yüklediği olumsuz düşünceyi değiştirmek 
ister. Ancak bu kez de yarışlarda boğası yenilir ve yarı-
şı kaybeder. İşler onun hayal ettiği gibi gitmez ve tüm 
yaşanılanlar Mehmet için yeni bir başlangıç olacaktır. 
Finalde ise Mehmet’in umutsuzca çırpınışlarının bir 
anlamı olduğu ve umudunun yeniden başladığı aklımıza 
ilk düşenlerden. Mehmet ve Hanife’nin yaşama karşı 
çaresizliğini, birbirlerine olan hüznünü, doğaya karşı 
verdikleri mücadeleden çok gerçekçi bir şekilde görüyo-
ruz. Hanife ve Mehmet’in hikâyesi bizlere Karadeniz’in 
çetin ancak bir o kadar da gerçekçi yüzünü bir kez daha 
gösteriyor. Dolayısıyla ne izlemesi gerektiği konusunda 
kararsız kalanlara ve gerçekçi bir öykü görmek isteyen-
lere Kalandar Soğuğu eminim çok iyi gelecektir.

Umut Hep Bizimle: Kalandar Soğuğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğ-
rencileri çeşitli spor branşlarında 
gerçekleştirilen şampiyona ve ya-
rışmalarda Üniversitemizi temsil 
ederek dereceler elde ettiler.
Bu kapsamda  17-20-Nisan 2019 tarihleri arasında 
Bartın’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelera-
rası Wushu Şampiyonası’nda Spor Bilimleri Fa-
kültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Deniz Dindar 
antrenörlüğündeki Üniversitemiz Kadın-Erkek 
Wushu Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Buse Aygün 12-13 Nisan’da Giresun’da gerçek-
leştirilen Kiteryum Yarışında Kadınlar ikincisi, 
24-Nisan-2019 tarihinde Van 100. Yıl Üniversite-
si’nde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası 
Tiatlon Şampiyonası’nda Ferdi Kadınlarda ikinci 
ve MPH Biathe-Triathle Ferdi Milli Takım seç-
mesi ve kulüpler Biathle Büyük Kadın İkincisi 
olurken Büyük Erkekler İkincisi ise Bahadır Pirik 
oldu.

Bu başarılarıyla Haziran ayı içinde Portekiz’de 
gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’na katıl-
maya hak kazanan Triatloncu sporcularımız Üni-
versitemizi temsil edecekler.

Spor Bilimleri Fakültesi 
Öğrencilerinin Büyük Başarısı

Çanakkale Onsekiz Mart, Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli 
Üniversitesi’nden oluşan Trakya Üniversiteler Birliği’nin 2018 
yılında 13’üncü Alt Kurul Toplantısında öğrencilere Çanakkale 
Savaşları’nın tarihini anlatmak ve Çanakkale Savaşı Şehitlerini 
anmak için bir karar alındı. Bu karara istinaden, üniversitemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen “Çanakkale Şehitlerini Anma Gezi-
si”ne TÜB Üyesi Üniversiteler ile Bandırma Onyedi Eylül Üniver-
sitesi’nden yaklaşık 200 öğrenci katıldı.  

Üniversitemizi temsilen kafile başkanlığını Öğr. Gör. Hüseyin 
Türkseven’in yaptığı gezide öğrenciler; Atatürk ve Çanakkale 
Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) tarafından görevlen-
dirilen rehberler eşliğinde Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere 
Şehitliği, Alçıtepe Sargıyeri Müzesi, Abide, Morto Koyu, Yahya 
Çavuş Şehitliği, 57. Alay ve Conk Bayırı’nı ziyaret ettiler.
Haber: Eylem Tuna Çoban

TÜB Üyesi Üniversitelerin 
Öğrencileri Çanakkale 

Şehitlerini Andı
Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) 13’üncü Alt 
Kurul Toplantısında alınan karar üzerine Üniver-
sitemiz ev sahipliğinde TÜB Üyesi Üniversiteler ve 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerin-
den oluşan grup, Çanakkale Şehitliklerini ziyaret 
etti.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan 
Prof. Dr. Sedat Murat, görevi Prof. Dr. 
Yücel Acer’den devraldı. 

Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ailesi ile katıldı. 

Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a yeni 
görevinde başarılar dileyerek, son dört yıl içerinde ÇO-
MÜ’de yapılanlara ilişkin bilgiler verdi ve  ÇOMÜ ile 
ilişkisinin çok eski yıllara dayandığını belirterek sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Başladığımız yıllardan bu tarafa Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25 yılda ciddi mesafe 
kaydetti. Her kurumun hayatında olduğu gibi ÇOMÜ’nün 
hayatında da inişli çıkışlı dönemler oldu. Fakat son dört 
yılla ilgili bazı şeyler söylemek gerekirse üniversitemiz 
belli konularda da ciddi mesafeler kat etmiş oldu. Göreve 
başladığımız dönemle beraber üniversitemizde bir huzur 
ortamı oluşmaya başladı. Bu üniversitemiz için önemli 
bir husustu. İkincisi bizimle beraber burada çalışan ar-
kadaşlarımız üniversiteye epey katkı sağlamaya çalıştı. 
Alt yapıya ve akademik alt yapıya eklemeler yaptık. Son 
dört yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. 
Umarım iyi şeyler yapmışızdır. Umarım iyi hatırlanırız. 
Bu dört yıllık dönemi burada noktalıyoruz. Şüphesiz ki 
hep söylendiği ve bizim inandığımız gibi amacımız hoş 
bir seda bırakmaktı. Umarım bırakmışızdır. Bu dört yıl 
bütün Türkiye için olduğu gibi üniversitemiz için de zor-
du. Buna rağmen arkadaşlarımız canla başla çalıştı.” 

ÇOMÜ’nün geldiği noktanın iyi bir nokta olduğunu ifa-
de eden Prof. Dr. Acer, bunun başlıca göstergelerinden 
biri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sizin ÇOMÜ 
Rektörü olarak atanmış olmanızdır dedi ve ekledi: “Dört 
yıldır sürdürdüğüm görev için başta Sayın Cumhurbaş-
kanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu görev ile 
Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birine hizmet 

etme şansı verdi. Burada bizimle beraber görev yapan 
hocalarımıza, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, dı-
şarıdan üniversitemizi destekleyen kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyorum. Saygıdeğer YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç hocamız ve YÖK olarak üniversitemize sa-
hip çıktılar, destek oldular. Bu şehrin önde gelenleri de 
destek verdiler. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan ve Jülide İskenderoğlu sürekli destek verdiler. On-
dan önceki vekiller Mehmet Daniş, İsmail Kaşdemir çok 
destek verdiler.  Şehrin özellikle büyük bir dinamiği olan 
Valilik ve şu anki Valimiz Orhan Tavlı çok destek verdi-
ler. Dolaysıyla geniş bir ekiple üniversitemiz çalıştı ve bu 
noktaya geldi. Şu an rahatız. Çünkü tanıdığımız, kişiliğini 
bildiğimiz, sevdiğimiz çok değerli bir hocamıza görevi 
devrediyor olmak bizim için mutluluk verici. Dolayısıyla 
ben üniversitenin bundan sonraki sürecinde de iyi şeyler, 
güzel şeyler yapacağına eminim. İnşallah daha da ileri-
ye gidecektir. Tekrar hayırlı olsun, Allah yolunuzu açık 
etsin.” 

Konuşmasına başlarken Prof. Dr. Yücel Acer ile çok uzun 
yıllardır tanıştığını ve o yıllardan bu yana aynı dostluk ve 
samimiyetle aralarındaki diyaloğun devam ettiğini vurgu-
layan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; Prof. Dr. Acer’in zor 
bir süreçte görev yaptığını, üniversitede adeta mayınlı bir 
tarlaya girdiğini ifade ederek şunları aktardı: “Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye’nin yeni üniversitele-
rinden biri olduğu halde böyle kısa bir zaman içerisinde 
bu kadar muazzam bir yapıya ulaştı. Özellikle ülkenin iş-
galine kalkışılan en zor dönemde, burada görev yapmanın 
ne kadar zor olduğunu ve ne kadar başarılı sonuçlar elde 
ettiğinizi biliyoruz. Bunları takdir etmemek mümkün de-
ğil, bu anlamda şükranlarımı arz ediyorum. Vefa önem-
lidir, yaptığınız güzel hizmetler hayırla yâd edilecektir.

Sizin gibi tecrübeli bir rektörümüzden bu görevi alma-
nın rahatlığı içerisindeyim ama her yerde mutlaka sıkın-
tılar vardır. Bu bir nöbet değişimi, bayrağı devraldık ama 
şundan emin olun burası sizin evinizdir. Biz yine sizin 
tecrübelerinizden yararlanmaya devam edeceğiz. Bütün 
amacımız üniversiteyi daha güzel bir yere getirebilmek.”

Başarının yetenek ve motivasyonun toplamı olduğunu 
söyleyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, eğitim ve araştır-
manın üniversitelerin en önemli sorumlulukları olduğuna 
vurgu yaptı ve bu bağlamda çalışmaya devam edecekle-
rini bildirdi. 

Çanakkale’nin şehitler diyarı olduğuna dikkat çeken 
Rektör Murat; “250 bin civarında ecdadımız burada şe-
hit oldu. Bu sebepten şehitlerimizin hakkı vardır ve gözü 
üzerimizdedir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayaca-
ğız. Ecdadımızdan 15-16 yaşında şehitlerimiz vardı. On-
ların torunları olarak bizler, dedelerimizin her daim bizi 
takip ettiğinin bilincindeyiz.  Bunun bende bir manevi 
sorumluluğu vardır. Az uyuyup çok çalışacağız. Bunun 
için belli değer ve ilkelerimiz var. Benim çok önem verdi-
ğim hususlardan bir tanesi liyakattir. İşini sağlam yapanı 
severim. Diğer önemli bir konu da adalettir. Yüce kitabı-
mız Kur-an’ı Kerim’de belirtilen ayette, emaneti ehline 
vermenizi insanlar arasında adaletle hükmetmenizi em-
rediyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, canla başla burada bir ekip 
ruhuyla çalışacaklarını ve herkesin mutlaka bir katkısı 
olacağına inandığını ifade ederek konuşmasının sonunda 
şunları söyledi: 

“Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine bizi bu göreve la-
yık gördükleri için buradan şükranlarımı arz ediyorum. 
Onun ülke için nasıl koşturduğunu biliyoruz. Biz de bu-
raya bir nefer olarak geldik. Canla, başla, ideallerimiz uğ-
runda ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve şehitlerimiz için 
gece gündüz durmadan hareket edeceğiz, koşacağız. Asla 
durmak yok.”

Konuşmaların ardından Rektörlük makamında Prof. Dr. 
Yücel Acer ve Rektör Prof. Dr. Sedat Murat karşılıklı çi-
çek takdiminde bulundular.

Haber: Eylem Tuna Çoban & Duygu Karademir 
Aras

ÇOMÜ’de Rektörlük Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) ko-
ordinasyonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi ve Çanakkale Teknopark 
ile işbirliği içinde Çanakkale ilinde girişimcilik eko-
sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen Idea2Product Etkinliği 26-27 Nisan 2019 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe ürün tasarımlamaya yönelik araştırma alanları 
olan Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği ve Gıda 
Mühendisliğinde 30 öğrenci ile Mühendislik Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Menteşe, GMKA ve 
Teknopark uzmanları katılım sağladı.

Tasarım odaklı düşünce ile fikir geliştirme, ürün geliş-
tirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan 2 günlük 
uygulama ağırlıklı eğitim etkinliği ile teknolojik, katma 
değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarmayı hedefleyen 
öğrenciler iş kurma, iş modeli oluşturma ve iş modelini 
doğru şekilde sunma konularında bilgilendirildi.

Etkinliğin ilk günü katılımcılara girişimcilik ekosistemi 

hakkında bilgi verilerek iş fikri buldurmaya yönelik 
atölye çalışmaları gerçekleştirildi, uygulanan metotlar 
sayesinde katılımcılar arasından oluşturulan her bir 
grubun en az bir iş fikri oluşturması sağlandı. Etkinliğin 
ikinci günü katılımcılar iş fikirlerinin uygulanabilirlik, 
ticarileşebilirlik ve yenilikçi özelliklerini diğer gruplara 
aktararak diğer gruplardan gelen geri bildirimler ışığında 
iş fikirleri revize etti ve iş fikirlerine yönelik 3 boyutlu 
prototipler hazırladı. İş fikirlerine yönelik gerçekleştiri-
len ön fizibilite çalışması ile 2 günlük etkinlik başarılı 
bir şekilde tamamlandı.

Idea2Product Etkinliği Gerçekleştirildi

Konferansa ÇOMÜ Genel Sekreteri Sami Yılmaz, 
ÇOMÜ’lü idareciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Osmanlı ile Cumhuriyet arasında siyasi açıdan devamlı-
lık görüldüğüne değinen Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev; 
1876’da Osmanlı’nın artık bir imparatorluk olmaktan çık-
tığını söyledi ve şunları ekledi:

“Vilayet kanunnamesiyle imparatorluktaki uzak otonom 
bölgeler, ulus devlette olduğu gibi merkeze bağlanmıştı. 
Kanuni Esasi ile bugünkü ulus devletlerde olduğu gibi 
vatandaşlık tanımı yapılmıştı. 1976’daki Kanuni Esasi ile 
1924’teki Anayasanın vatandaşlık tanımı tıpatıp aynıdır.

Osmanlı ile Cumhuriyet arasında uluslararası alanda da bir 
bağ kurabiliriz. Uluslararası ilişkiler ve sistem açısından 
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın imzalamış olduğu tüm 
anlaşmaları aynen kabul etmiştir. Bu anlaşmalarla verilen 
hak ve yükümlülükleri devralmıştır. Biz daha çok bunların 
yükümlülüklerini biliriz, mesela borçlarını. Yani Türkiye 
Cumhuriyeti şunu dememiştir, Osmanlı bitmiştir, biz yeni 
devletiz. Bunları kabul etmiyoruz dememiştir. 1954 yılına 
kadar ödemiştir.”

Konferansın ardından program hediye takdimiyle sona 
erdi. 

Haber: Tuncay Ak

Osmanlı Diplomasi Mirası ve Türk Dış Politikası 
Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Türkiye Bilimler Aka-
demisi Forumu Aka-
demi Konferansları 
çerçevesince Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’nde (ÇOMÜ) dü-
zenlenen, konuşmacı 
olarak TÜBA Asli Üyesi 
ODTÜ Uluslararası İliş-
kiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev’in sunu-
muyla Osmanlı Diplo-
masi Mirası ve Türk Dış 
Politikası konulu kon-
ferans Güzel Sanatlar 
Fakültesi Necip Fazıl 
Kısakürek Salonunda 
gerçekleştirildi.



5

6 Mayıs 2019
Sayı: 79

Bundan önce çıkan sayımızdaki yazı başlığım İN-
SANA YATIRIM’dı. ÇOMÜ olarak insana yatırım 
yapma hedefini yakaladığımızı ve bundan dolayı ne 
kadar mutlu olduğumuzu anlatmıştım. Çünkü çeyrek 
asırlık genç bir üniversite olan ÇOMÜ’nün geçirdiği 
evreleri çok iyi biliyoruz. Ve geçen 28 yılın hiç de 
kolay olmadığını... Hele hele bundan sekiz yıl önce 
eline düştüğümüz zehirli beyinlerin yarattığı tahribat 
çok çok ağır olmuştu. İçine düştüğümüz bu bataklık-
tan eski rektörümüz Yücel Acer ve yönetim kadrosu 
ÇOMÜ’yü çekip çıkarttı. Üniversitemize çöreklenen 
yapı derdest edildi. ÇOMÜ özüne döndü. İnsana 
değer veren, insan odaklı bir üniversite olma yolunda 
da sağlam adımlarla ilerlemeye ve bu güne gelmeyi 
başardı. İşte hepimizi mutlu eden de buydu.

Ve iki hafta önce üniversitemizde çok önemli bir 
gelişme oldu. Yeni rektörümüzün Prof. Dr. Sedat 
Murat olduğunu öğrendik. Her değişimde olduğu gibi 
heyecanlandık. Kimdir Sedat hoca diye meraklandık! 
Ama kısa zamanda da öğrendik ki yabancı değil. Eski 
rektörümüz Yücel Acer’in de tanıdığı, sevdiği, saygı 
duyduğu deneyimli bir insan. Gazeteci merakımla 
Sedat Hocamız hakkında hızlı bir araştırma yaptı-
ğımda da;  bu atamanın, bu görevlendirmenin liyakat 
ve de ehliyet ölçüleriyle yapıldığını gördüm. Onun 
içindir ki, ÇOMÜ’nün güvenle yoluna devam edeceği 
inancım bir kez daha perçinlendi. 

Bakın hafta sonu gerçekleşen ÇOMÜ yaz şenlikleri 
ve kariyer günlerinin açılışını eski ve yeni rektörü-
müz yan yana yaptı. Ne kadar güzel bir kareydi. O 
karanlık dönemin ardından; adını, resmini görmek 
istemediğimiz için rektörlük katındaki ‘eski rektörler’ 
bölümünü kaldırdığımız günlerden sonra, bu günleri 
gördük. İşte onun için de hem düşündük, hem de se-
vindik.   

Bitirirken şunu da söyleyeyim. Mayası ‘Eğitim Fa-
kültesi’ olan ÇOMÜ’nün bundan sonra daha çok 
“ÖĞRENCİ” odaklı olarak çalışmasını isteyen 
yeni rektörümüzle birlikte üniversitemizin sağlıklı 
bir şekilde daha iyi yerlere gelmesi için daha çok 
çalışacağımız bir dönemin de başladığını görüyoruz. 
50 bin kişilik büyük bir aile olarak, sevgi ve saygıyla 
çok daha güzel yarınlara diyelim. 

Nereden nereye geldik!

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Özden ve 
öğrencileri tarafından hazırlanan İki Gözümün Çi-
çeği adlı şiir dinletisi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip 
Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Programa; ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç, ÇOMÜ’lü idareciler, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı. 

Programda söz alan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Salih Zeki Genç; üniversitelerin eğitim-öğretim, araştır-
ma ve toplumsal faaliyetlere katkıda bulunma görevleri 
olduğuna değinerek “Toplumsal gelişmeye katkı sağla-
ma adına yapılabilecek sosyal faaliyetler, çok daha kalbe 
ve ruha dokunan, kişiye bire bir etki eden etkinliklerdir. 
Şu an o etkinliklerden birindeyiz. Geleneksel hale gelen 

bu etkinlikte eminim keyifli zaman geçireceğiz. Etkin-
liğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Mehtap Hoca 
olmak üzere tüm bölüme ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ise 27.yılını 
tamamlamak üzere olan üniversitemizde bu yıl 6.sı 
düzenlenen Şiir Dinletisi gibi farklı temalarda yapılan 
etkinliklerin oluşturduğu zenginliğe dikkat çekerek “Bu 
akşamın hazırlanmasında emeği geçen herkesi yürekten 
kutluyorum. Mehtap Hocamızın hazırlamış olduğu bu 
etkinliğin daha uzun yıllar sürmesini diliyorum. Katılım-
larıyla öğrenci arkadaşlarımızı cesaretlendiren kıymetli 
misafirlere de hoş geldiniz diyor ayrıca teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. Programda, öğrenciler solo ve 
oratoryo şeklinde şiirlerini dinleyicilerle paylaştılar.  

Haber: Tuncay Ak

İki Gözümün Çiçeği Adlı Şiir 
Dinletisi Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör PROF. DR. SEDAT MURAT
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Öğrencimizin Gözünden

Ayda Kübra Arslan

Uzay her zaman bizler için merak 
uyandıran ve keşfedilmesi gereken bir 
yerdi. Ay, gezegenler, Güneş Sistemi 
derken öğrendikçe merak sınırları 
genişledi. Önceleri gözlemleyebilirken 
adım atmak istedik. Neil Armstrong ve 
ekibiyle başlayan bu istek, yıllar için-
de robotlar aracılığıyla Mars yüzeyin-
de gerçekleştirildi. Hâlâ Mars’ta aktif 
olarak görev yapan NASA robotları 
mevcut. 
Fakat son günlerde sosyal medyada bir fotoğraf dolaşı-
yor. Üzülerek itiraf etmeliyim ki rastgele gördüm. Biraz 
da bu tür konulara ilgim olduğu için hemen araştırdım, 
“Googleladım” ve fark ettim ki bilim dünyası çok büyük 
bir başarıya imza atmış. Her ne kadar rastgele öğrenmiş 
olsam da bu açığı kapatmak için fotoğrafı çeken ekibin 
internet sitesini buldum. 
Event Horizon Teleskopu’nun aldığı bu fotoğraf, bilim 
dünyası için kara delikten önce ve kara delikten sonra 
olarak zaman çizelgesine yeni bir çentik atmış. Dünya 
üzerinde farklı konumlara yerleştirilmiş 8 farklı teles-

kopla alınan fotoğraf, dünyadan 
yani evimizden çok çok uzakta 
olan M87 galaksisinin merkezinde 
bulunan süper kütleli kara deliğin 
yörüngesinde dolanan plazmayı ve 
gölgesini gösteriyor. 
Dikkatlice bakacak olursak alttaki 
bölgenin daha parlak olması, ne-
redeyse ışık hızıyla hareket eden 
plazmanın kendi yörüngesinde 
bize doğru yaklaştığı anlamına 

geliyor. Yukarıda bulunan daha sönük bölge ise bizden 
uzaklaştığı kısmı gösteriyor. Göreli ışıma (relativistic 
beaming) adı verilen bu olay plazmanın bir girdap şek-
linde ve saat yönünde döndüğünü bu fotoğrafla ispatlı-
yor. Tam tur bir dönüşünü tamamlaması 2 gün süren bu 
gezegen süper kütleli, son derece aktif ve sürekli olarak 
bol miktarda madde ile besleniyor. 
Olağanüstü derecede manyetik alana sahip olan bu kara 
deliğin her iki tarafında da süper çekim gücüne sahip 
bir enerji koridoru bulunuyor fakat bizim bildiğimiz 
koridorlardan değil. Simülasyonları Youtube’de mevcut. 

İzlerseniz ne demek istediğimi 
daha iyi anlayabilirsiniz. 
Tahmin ediyorum ki görüntünün 
bu kadar bulanık olması sizi de 
düşündürdü. Çok küçük olduğu 
içinmiş. Yani kara delik değil, fotoğrafı çok küçük. Ken-
disi ise güneşin tam 6,5 milyar katı büyüklükte ve ne-
redeyse bizim güneş sistemimiz kadar. Bu devasa kütle 
bizden 53,5 milyon ışık yılı uzakta bulunuyor. 
Einstein’in Genel Görelilik Teorisinden yüz yıl sonra en 
şiddetli kütle çekim kuvvetlerinin altında kara deliklerin 
varlığı ispatlanmış ve onaylanmış oluyor böylelikle. Bu 
başarıya imza atan Event Horizon Teleskopu’nun 200 
kişilik ekibini ve ekip içerisinde bir Türk kadını olarak 
yer alan Feryal Özel’i ÇOMÜ Medya Merkezi adına 
tebrik ediyorum. Bir kadın olarak kendisiyle fevkalade 
gurur duydum. 

Uzay alabildiğine büyük ve hiç durmadan büyümeye 
devam ediyor. Ne bizim merakımız tükenecek ne de 
uzayın büyümesi. Uzay, bilimin ışığında çalışan herkese 
bilhassa kadınlara daha çok fırsatlar sunacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat 
Murat, açılışını Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Sn. Mustafa Va-
rank’ın yapmış olduğu, 135.000 
m² toplam yatırım alanına sahip 
Çanakkale Teknopark Yerleşkesi 
ve Yeni Hizmet Binası’na ziyaret 
gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Çanakkale Teknopark ala-
nında son üç yılda tamamlanan ve devam eden 
altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kurumsal süreç-
ler ve projeler ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. 
Teknopark’ın bugün itibariyle 51 firma, 8 kuluçka 
ve 6 ön kuluçka girişimcisi ve yaklaşık 250 Ar-Ge 
personeli ile %100 dolulukla yeni hizmet binasını 
açtıklarını belirten Çanakkale Teknopark Genel 
Müdürü Doktor Öğr. Üyesi Erkan Bil; hayalleri 
büyük, enerjisi ve sinerjisi yüksek bir Teknopark 
olarak, girişimcilerimize AR-GE ve Yenilik eko-
sistemiyle bütünleşmiş bir yaşam alanı sunmak 
istiyoruz” dedi. 

Toplantının ardından Çanakkale Teknopark 
alanında, spor ve rekreasyon tesislerinde incele-
melerde bulunan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; 
“Çanakkale Teknopark’ın bu kadar kısa sürede kat 
ettiği mesafe guru verici. Öğrencilerimizin aka-
demik gelişimi ve iş hayatında başarılı olmaları 
kadar yeni iş fikirleriyle girişimci olarak destek-
lenmesini de çok önemsiyoruz.  Genç̧ ve yenilikçi 
girişimcilerin faaliyet göstereceği Teknopark yer-
leşkesinin Çanakkale’nin vizyonu için önem arz 
ediyor. Burada yaratılan ekosistemi sonuna kadar 
destekliyoruz” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Teknopark’ta İncelemelerde Bulundu
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japon 
Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın katkılarıyla 
Türk-Japon Dostluk Topluluğu tarafından bu 
sene 25.si düzenlenen “Japonya Günleri” et-
kinliği açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
Program öncesi Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Mıyajıma, Rektör 
Vekili Prof. Dr. Süha  Özden’i makamında ziyaret etti.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Mıyajıma’nın sunum yaptığı etkin-
liğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Genel Sekreter Sami Yılmaz, 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Dinçay Köksal, akademik personel ile çok sayıda öğrenci ve 
davetli katıldı.

Japon Dansları Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan Geleneksel 
Japon Dansı gösteriminin ardından Kendo, Japon Dansları, Origami, 
Cosplay, Takvim, Müzik, Tiyatro, Yemek, Manga, Anime, Japon Ede-
biyatı, Japon Kaligrafi, Japon Oyunlar, Sado gibi birbirinden farklı 
birçok öğrenci kulübünün hazırladığı sergi gezildi, ardından açılış tö-
renine geçildi.

Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Japonya Milli Marşları’nın 
söylenmesi ile başlayan törenin açılış konuşmasını Japon Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tolga Özşen yaptı.

Doç. Dr. Özşen, 25 sene önce 1994 yılında üniversite bünyesinde ku-
rulan en eski topluluklardan olan Türk-Japon Dostluk Topluluğu’nun 
kurucusu olduğunu belirterek bölüm ve toplulukla ilgili bilgiler verdi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ise; “ÇOMÜ Eği-
tim Fakültesi Japonca Bölümü çok köklü bir bölümdür. Bu bölüm 
gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalarla, uluslararası anlamda üni-
versitemizin ismini duyuruyor. Japon Günlerinin uzun soluklu olma-
sındaki en büyük etken Japon disiplininin olmasıdır. Bunu biliyor ve 
önemsiyoruz. Törene katıldığı için Japonya Ankara Büyükelçisi Akio 
Mıyajıma’ya ve yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.

ÇOMÜ, 1992 yılında kurulmuş ve 27 yıldır genç, dinamik ve ileriye 
bakış açılarıyla bilim ve eğitim adına hedefler koymuş bir üniversitedir 
diyen Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, konuşmasında şunları ifade 
etti: “Avrupa’da ve Türkiye’de Japonca Öğretmenliği eğitimi veren 
tek bölüm Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndedir. Japon Dili 
Eğitimi Bölümü okuyan öğrencilerimizin de Türkiye’de tek olmak gibi 
ayırt edici bir özellikleri var. Bu özel bölümden dolayı diğer üniver-
sitelerden ayrılıyoruz. ÇOMÜ’de ve Çanakkale’de olması bizler için 
ayrıca bir önem arz ediyor. Kendimize ait bu ekolü üniversitemiz adına 
bu güzel şehirde bir dakika bile boş durmadan bu vazifeyi ve liderliği 
götürmek zorundayız.” dedi.

Açılış töreni, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Mıyajıma’nın “21. 
Yüzyılda Asya ve Japonya” konulu sunumu ile sona erdi.

Tören sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç,  Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Tolga Özşen, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Mı-
yajıma’ya hediye takdiminde bulundu.

Haber: Ahmet Türker

Geleneksel Japonya Günleri’nin 25.’si Gerçekleştirildi
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Açılış konuşmalarını sırasıyla Öğrenci Yaşam ve 
Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Öğr. Gör. 
Salih Torlak, kısa bir süre önce görevi Prof. Dr. Se-
dat Murat’a devreden Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Prof. Dr. Sedat Murat gerçekleştirdi. 

Öğr.Gör. Üniversitelerin asıl işleri eğitim olmakla 
birlikte eğitimi tamamlayan bir sürü unsuru oldu-
ğunu belirerek gençlik festivallerinin ve kariyer 
fuarlarının bunların bir kaçı olduğunu söyledi ve 
etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür etti. “Rektör Prof. Dr. Sedat Murat özel, 
olarak davet ederek burada bulunmamı istedi. Ken-
disine şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye-
rek başladığı konuşmasında Prof. Dr. Yücel Acer, 
öğrencilerle ilgili olan her şeyin akademisyenleri 
sevindirdiğini belirterek kariyer planlamasının öğ-
renciler için önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise üniversitelerin 
asıl amacının öğrenciler olduğunun altını çizerek 
öğrencilere; “Öğrencilerimizin kendilerinin gayret 
göstermeleri gereken noktalar da var. Dünya çok 
hızlı bir yarış içinde. Artık küreselleşmenin zirve-
sine çıktığımız, mekânın ve zamanın daraldığı bir 
dünyadayız. Hem ulaşım, hem teknoloji anlamında 
büyük imkânlar kaydedildi. Ancak teknolojiyi kul-
lanmayı bilmeliyiz. Teknoloji bağımlısı olmadan 

teknolojiyi iyi kullanan, dünyaya bu anlamda yön 
verecek bireyler olmayız” diye seslendi. 

Türkiye’nin ideallerinin büyük olduğunu ancak bu 
idealleri gerçekleştirirken milli ve manevi değer-
lerimizi de asla unutmamamız gerektiğinin altını 
çizen Rektör Murat, “Çok çalışmamız gerekiyor. 
Nobel ödüllü Aziz Sancar 45 yıl günde 18 saat 
çalışmış. Evine gidemezmiş. Hiç bir şey tesadüf 
değildir. Ülke olarak ilelebet var olmak istiyor-
sak gece gündüz çalışmamız gerekiyor” dedi ve 
Gençlik Festivali ve Kariyer Fuarı  etkinliklerinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, Sanat Tasarım öğrencilerinin çizdiği Rektör 
Prof. Dr. Sedat Murat’ın portresini Rektör Murat’a 
hediye etti. Eski Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in 
portresini de Rektör Murat takdim etti. Hediye 
takdiminin ardından Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ve Nara 
Teknolojilerinin kurucu ortaklarından Öğr. Gör. 
Zafer Karadayı’nın katıldığı  “Fikir Aşamasından 
Uygulama Aşamasına Girişimciliğin Serüveni” 
paneline geçildi. Panel sonrasında Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat, Gençlik Festivali kapsamında kurulan 
öğrenci stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.  

Haber: Eylem Tuna Çoban

Gençlik Festivali ve Kariyer Fuarı Açılışı Yapıldı
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Gençlik Festi-
vali ve Kariyer Fuarı  açı-

lışlı Dardanos Yerleşkesinde 
gerçekleşti. Açılış törenine 
Rektör Prof. Dr. Seda Mu-
rat, eski Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Belediye Baş-
kan Vekili Fatma Kaynaş, 

akademik ve idari personel, 
kurum kuruluş temsilcileri 

ve öğrenciler katıldı.
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Toplantıya Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Engelsiz 
Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doktor Öğr. 
Gör. Nurullah Bolat, komisyon üyeleri ve öğren-
ciler katıldılar. 

Önemli Olan Vicdanlarımızın, Ruhlarımızın 
Engelli Olmaması 

“İlk yemekli toplantımızı öğrencilerimizle yap-
mak benim için mutluluk verici” diyerek başla-
dığı konuşmasında Rektör Murat, sosyal politika 
alanında dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar 
yapıldığına ve bu çalışmaların içinde kendisinin 
de olduğuna dikkat çekerek insan için önemli 
olanın vicdanın, ruhun engelli olmamasıdır” dedi 
ve ekledi: 

Medeniyet İnsana Verilen Değerdir

“Dezavantajlı gruplarla ilgili üniversitelerde ulu-
sal ve uluslararası çok ciddi çalışmalar yapılıyor. 
Bu toplumun her kesiminde olduğu gibi engel-
lileri de kucaklaması açısından güzel bir göster-
ge.  Onlar için hayatı daha kolay ve ulaşılabilir, 
erişilebilir bir düzeye getirilme çabası medeniyet 
açısından önemlidir. Medeniyet, yüksek binalar 
ve gelişmiş teknolojiler yaratmak değil insanlara 
verilen değerle ilgilidir. İnsan bizim kültürümüz-
de, değerlerimizde çok değerlidir. Hangi mede-
niyet insan odaklı hareket ediyorsa asırlar boyu 
kendisini yaşatabilir. Bizim medeniyetimiz de 
bu anlamda çok zengindir. Bizim kültürümüzde 
yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. 

Konuşmasından sonra engelli öğrencilerle teker 
teker tanışan ve onların talep ve isteklerini dinle-
yen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat yemek sonrası 
öğrencilere birer hediye takdiminde bulundu. 

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden ise Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi’nde engelli öğrencilere, personele yöne-
lik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Haber: Eylem Tuna Çoban

Rektör Murat, Engelli Öğrencilerle Bir Araya Geldi

10-16 Mayıs Engeliler Haftası dolayısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci 
Birimi tarafından organize edilen yemekli toplantı Dardanos Yerleşkesinde gerçekleşti.  

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besle-
me Bölümü’nde Prof. Dr. Yasemin Kavdır danışman-
lığında doktora çalışmalarını sürdüren Nurten Ünal’ın 
“Pirina ve Bağ Atığı Kompostlarının Farklı Tekstürdeki 
Toprakların Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Zamansal 
Değişimi” başlıklı tez çalışması, TÜBİTAK’ın “2211-
C Öncelikli Alanlara Yönelik Doktora Burs Programı 
2018/3” kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Burs desteği alınan çalışma kapsamında, tarımsal üre-
timde çevresel kirliliğin önlenmesi ve tarımsal atıkların 
geri dönüşümünün sağlanması için atıkların kompost 
yapılarak değerlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, elde 
edilen kompostun farklı dozlarının  farklı tekstürlere 
sahip topraklara uygulanması sonucu toprağın bazı fi-
ziksel ve kimyasal özelliklerinin zamana bağlı olarak 
değişimi incelenecek. Öğretim üyemizi ve öğrencimizi 
tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Öğrencimizin TÜBİTAK 
Doktora Bursu Başarısı



10

Çanakkale protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda, ÇOMÜ Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Servisi’nde yatan çocukları ziyaret ederek, çocuklara sürpriz 
yaptılar.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat 
Murat, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Emrullah Büyük, Çanakka-
le İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup 
Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Ak-
dur ve hastane çalışanları; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle hastanede yatan çocukları ziyaret ettiler, 
miniklere çeşitli hediyeler verdiler ve bayramlarını kutladılar.

Çanakkale Protokolünden ÇOMÜ 
Hastanesindeki Çocuklara 23 Nisan Ziyareti

Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanelerinden birisi olan ÇOMÜ Kütüp-
hanesi, Çanakkaleli öğrencilerin de ilgi odağı. Sadece üniversite öğrencileri 
değil, kentteki diğer okullardan öğrenciler de, kütüphanenin geniş kaynakların-
dan faydalanıyor. 

18 Mart İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de sabah derslerini ÇOMÜ Kütüpha-
nesinde yaptı. Sınıf öğretmeni Müjgan Kaşdemir eşliğinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi kütüphanesine gelen öğrenciler, önce kütüphane binasını 
gezdi. Görevlilerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra ilgilerini çeken kitapları 
alıp okuyarak etkinliği tamamladılar.

ÇOMÜ Kütüphanesi Öğrencilerin İlgi Odağı
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Edirne’de Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 
tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarış-
ması ve Teknoloji Sergisi RoboTrak 2019’da 
Çan Meslek Yüksekokulu (MYO) iki ödül 
kazandı. Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Ro-
boTrack19 yarışmasında 7 kategoride 350 
proje ile birbirinden farklı teknolojilerle üre-
tilen projeler sergilendi.

Çan MYO Mekatronik Programı öğrencileri 
Aykut Bozkır ve Hürer Güleken, amaçları-
nın daha az kaynakla daha fazla ürün elde 
edebilmek için hazırladığı projesini tanıttı. 
Ürünün tamamen suda yetiştiğini söyleyen 
Bozkır, “Bu sistemde topraklı tarıma göre su 
kaynağında daha az azalma oluyor. Topraksız 
tarımın farkı bu. Aynı zamanda topraktan 
gelebilecek hastalıkların da önüne geçmiş 
oluyoruz. Tamamen daha az maliyetle bu işi 
yapmış oluyoruz. Su dünyada zaten azalıyor, 
bu büyük bir sorun, biz de daha az suyla 
daha fazla ürünü elde edebiliyoruz bu sistem-
le, bu önemli bir gelişme” şeklinde konuştu. 

Çan MYO Mekatronik Programı Öğr. Gör. 
Recep Yavuz Turan ise son yıllardaki iklim 
değişikliğinden dolayı tarımsal üretimin örtü 
altına alınmaya başlandığını, bu fikrin de 
buradan çıktığını dile getirdi. Turan, “Bili-
yorsunuz son yıllardaki iklim değişikliğinden 
dolayı tarımsal üretimimizi örtü altına almak 
zorundayız. Bu yöntemlerden bir tanesi de 

topraksız tarım. Toprak kullanmadan sulu 
ortamda suyu devir daim ettirerek üretim 
yapılıyor. Burada da arkadaşımız bunun bir 
örneğini uyguladı. Sistemi tamamen otomatik 
olarak çalışıp kaydediyor. Sizin belirlediğiniz 
parametrelere göre işlemli gerçekleştiriyor. 
Kökler suyun içerisinde yetişiyor” dedi.

Yarışmada birincilik ödülünü  Çan MYO 
Mekatronik Programı öğrencilerinden Ahmet 
Furkan Dilmeç, Batuhan Tahta, Ömer Okur 
“GPS  Yardımıyla  Kendi Kendine Hedefine 
Varabilen Otonom Araç”  projesi kazandı. 

Öğr. Gör. Recep Yavuz Turan “Bu proje, ya-
kın gelecekte yollarda göreceğimiz sürücüsüz 
olarak gidebilen araçların küçük bir prototipi-
dir.  İstediğiniz koordinatları elektronik harita 
üzerinden seçtiğinizde araç,  kendi kendine 
ilgili hedefe ulaşabilmektedir. Bu proje ya-
rışmasına katılmamızda ve çalışmalarımızda 
desteklerini esirgemeyen öncelikle ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Süha Özden’e, Çan MYO 
Müdürü Öğr. Gör. Akın Arslan’a teşekkürleri-
mizi sunuyoruz”  ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda 6 farklı proje ile yarışmaya 
katılan Çan MYO, Serbest Teknoloji Kate-
gorisi birinciliği  ve centilmenlik ödüllerine  
layık görüldü.

Çan MYO RoboTrak2019 Yarışmasından İki Ödülle Döndü

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı ve Atatürk ve Çanakkale 
Savaşlarını Araştırma Merkezi iş birliği 
ile düzenlenen Çanakkale Muharebeleri 
Toplantıları›nın yedincisi «Çanakkale 
Muharebeleri›nde Menkıbeler ve 
Kahramanlık Öyküleri» alt başlığında 
gerçekleşti.

Çanakkale Muharebeleri Toplantıları›nın 
ilk oturumunda Cevat İnce “Boğaz Harbi: 
Menkıbe ve Kahramanlık Hikayelerine 
Bir Bakış”; Ömer Arslan “Seddülbahir 
Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş” başlıklı 
sunum gerçekleştirdi. İlk oturumun sona 
ermesinin ardından “Seddülbahir Kahra-
manı Mehmet Çavuş Belgesel Gösterimi” 
izlendi. Programın ikinci oturumunda 
Ahmet Esenkaya “On Komutanın Günlü-
ğünden Kahramanlık Öyküleri”; Ahmet 
Yurttakal ise “Çanakkale Muharebeleri’nde 
Fedakârlık ve Karamanlık Gösterenlerin 
Taltif Edilmesi” başlıklı sunumu gerçek-
leştirdi. 

Program katılımcıların sorularının ardından 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş’in ko-
nuşmasıyla sona erdi.

Çanakkale Muharebeleri Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti
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Troia Kültür Merkezi fuayesinde gerçek-
leşen toplantıda hem personel ile tanışan 
hem de kendi ilkelerinden ve hedefle-
rinden bahseden Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat; Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Rektörlüğüne 18 Nisan itibari ile 
atandığını söyledi ve ekledi: “Bu görevi 
tebliğ eden başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, YÖK Başkanına ve YÖK üyelerine 
teşekkür ediyorum. Rektörlük makamı 
çok önemli ve kutsal bir makamdır. Ama 
benim için en önemli rütbe hocalık rütbe-
sidir. Biz öncelikle akademisyeniz.  Rüt-
belerin en yükseği ilim rütbesidir. Bunun 
onuru, değeri her şeyin üzerindedir. Dola-
yısıyla akademisyenlik sıfatımıza uygun 
bir şekilde örnek olmakla yükümlüyüz.” 

Gönül Otoritesini Devreye Sokacağız
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, herkesle kucaklaşarak, 
omuz omuza çalışacaklarının altını çizerek şunları söy-
ledi:  “Amacımız sadece resmi otoriteyle hareket etmek 
değil. Gönül otoritesini de devreye sokarak herkesle 
kucaklaşarak omuz omuza vererek çalışmak. Üniversi-
temizin çaycısından, idari personeline, güvenliğinden en 
üst kademeye kadar herkesle uyum içinde çalışmamız 
gerekiyor. Sonuçta bu bir ekip işidir.”

Öğrenci Odaklı Yönetim Anlayışı Oluşturacağız
“Her yöneticinin, her liderin olduğu gibi benim de he-
deflerim var” diyen Rektör Murat, eğitimin ve öğrenci-
lerin önemini dile getirerek öğrenci odaklı bir yönetim 
anlayışı oluşturacaklarının altını çizdi: “Öncelikle bizim 
açımızdan en önemli konulardan bir tanesi eğitimdir. 
İkinci önemli konu ise öğrencilerimizdir. Öğrencile-
rimiz bizlere emanettir, bizim geleceğimizdir. İşimiz 

öğrencilerimizi en güzel şekilde eğitebilmektir. Her şeye 
tahammül ederim ama öğrencileri ihmal eden, dersleri 
ihmal eden hocalara tahammül edemem. Şu anda da bu 
emaneti en üst düzeyde ben devralmış oluyorum. Öğren-
ci odaklı bir yönetim oluşturacağız. Bütün dünya buna 
doğru gidiyor. Son yıllarda akıllara durgunluk verecek 
bir hızla değişen, akıllı şehirlerin, akıllı robotların, yapay 
zekâların gündeme geldiği artık beyinlere hükmedilen 
dünyada, öncü olan, teknolojiye ve bilgiye sahip olan 
dünyaya da hâkim olacaktır. Böyle teknolojilere sahip 
çıkabilecek, çağa uyum sağlayabilecek gençler yetiştir-
mek en temel görevimiz.”

Etik İlkelere, Ahlaki Değerlere Sahip Çıkacağız
Prof. Dr. Murat; “Eğitim ile birlikte etik ilkelere, ahlaki 
değerlere sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayarak örf, 
adet, gelenek ile bizi temsil edecek gençler yetiştirirken 
içimiz, dışımız, özümüz aynı olmalı. Başta yöneticiler 

olarak hepimiz tebessümü eksik etmemeliyiz. 
İnsanları mutlu eden medeniyet vasfı kazan-
dıran bunlardır. Yüksek binalar, çok büyük 
barajlar, köprüler medeniyet değildir. Önemli 
olan bunlara uygun, bunları anlayacak birbir-
leri ile uyum içerisinde olabilecek, birbirleri-
ne saygılı insanlık yetiştirmektir. Çok önemli 
bir coğrafyadayız. Gençlerimize de ecdadı-
mızın bizler rahat olalım diye bu topraklarda 
şehit olduklarını ve nasıl bir imanla o yedi 
düvelin hakkından geldiklerini unutmamaları 
gerektiğini öğretmeliyiz” dedi. 

 ÇOMÜ’yü Araştırma Üniversitesi Yap-
mak İçin Birlikte Çalışacağız
“Eğitirken kendimizi de eğitmemiz gerekir. 
Benim için özellikle projeler çok önemli. 
Önemli bir rüyam da Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’ni Araştırma Üniversitesi 

yapabilmek. Bu büyük bir iddia. Bu sıfatı kazanmak 
için hep birlikte hareket ederek, enerjimizi bu alana 
odaklamalıyız. Araştırma yayın faaliyetleri bu hedef için 
önemli diyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat bu çalışma-
ları yaparken adalet ve liyakatin çok önemli olduğunun 
vurgusunu yaptı.”  Prof. Dr. Sedat Murat sözlerini şöyle 
sonlandırdı: İstanbul, Ankara gibi şehirlere nazaran 
Çanakkale’nin küçük olması üniversitenin halkla daha 
iç içe olması açısından bir avantaj. Bu bağlamda Çanak-
kale halkına hizmet etmek görevimiz olacak. Üniversi-
temizde yapılacak olan tüm çalışmalarda istişareye ve 
işbirliğine önem vereceğiz. Subjektif faktörlerle hareket 
etmeyeceğiz. Kriterlerimiz hep objektif olacak. Hedef-
lerimizi büyük tutacağız. Üniversitemizi çok güzel bir 
yere getireceğiz.”  

Haber: Eylem Tuna Çoban & Duygu Karademir 
Aras

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Personeli İle Bir Araya Geldi
Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 

Sedat Murat, “Eği-
tirken kendimizi de 
eğitmemiz gerekir. 

Benim için özellikle 
projeler çok önemli. 

Önemli bir rüyam 
da Çanakkale On-
sekiz Mart Üniver-
sitesi’ni Araştırma 
Üniversitesi yapa-
bilmek. Bu büyük 
bir iddia. Bu sıfatı 

kazanmak için hep 
birlikte hareket 

ederek, enerjimizi 
bu alana odaklama-

lıyız.”
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5.Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmet-
leri Paneline, Üniversitemiz Genel 
Sekreteri Sami Yılmaz,  Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Ayten Dinç, Çanakkale İl 
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Uzman Dr. Behçet Varış-
lı, akademisyenler, 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri çalışanları ve öğrenciler 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ar-
dından açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Doç. Dr. Ayten Dinç, Hastane Ön-
cesi Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda 
gece-gündüz, yağmur-çamur demeden 
en zor anlarında acil müdahaleye ihti-
yaç duyan herkesin yardımına koşan 
sağlık çalışanlarının çok kutsal bir 
görevi yerine getirdiklerini belirtti. 
Ayrıca sunulan hizmete hepimizin her 
an ihtiyaç duyabileceğini ve aldığımız 
hizmetin sonuçlarının sağlıklı bir şe-

kilde hayatımıza devam edebilmemizi 
ve hatta yaşamımızı etkileyebileceği 
için hayati önem taşıdığını belirterek 
etkinliğin gerçekleşmesinde emeği 
geçenlere teşekkürlerini iletti.  

Üniversitemiz Genel Sekreteri Sami 
Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında 
bu tip etkinliklerin önemine dikkat 
çekerek etkinliğin gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca 
etkinliğin gelecek yıllarda ulusal dü-
zeyde hatta uluslararası düzeyde ger-
çekleştirilmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Me-
di-Ralli yarışmasında dereceye giren 
takımların ödül törenleri gerçekleşti-
rildi ve üç oturum şeklinde düzenle-
nen panellere geçildi. İki gün süren 
program sonunda panelistlere teşekkür 
belgeleri ve plaketleri takdim edildi. 

5. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri 
Paneli ve Medi-Ralli Yarışması

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı tarafından 5.si düzenlenen Hastane Öncesi Acil 
Sağlık Hizmetleri Paneli ve Medi-Ralli yarışması Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 
Erasmus Birimi tarafından 2019-
2020 akademik yılı güz dönemin-
de Erasmus öğrenim hareketliliği 
kapsamında yurtdışına gidecek 
olan öğrencilerimize süreçlerinin 
daha sağlıklı yürütmeleri için 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Terzioğlu Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Cemil Meriç Konferans Salonunda ve Biga 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere 

iki farklı günde farklı gruplarda gerçekleştirilen 
toplantıda Erasmus sürecinin detayları anlatıldı.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Kurum 
Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Emrah Tokatlıoğlu, 
Erasmus Giden Öğrenci Sorumlusu Elvan Ecem 
Başel ve ÇOMÜ PDR Birimi’nden Uzman 
Cumhur Çırnaz da profesyonel katkılarını su-
narak öğrenci arkadaşlarımızın daha az kaygı 
ve korku ile sürece yaklaşmaları konusunda 
faydalı aktarımlarda bulundu. Ayrıca daha ön-
ceden Erasmus hareketliliğinden yararlanmış 
öğrenciler de kendi tecrübelerini anlatarak katkı 
sundular.

Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi



14

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Ziraat Fakültesi’nin araştırma ve uygulama alan-
larında üretilen ürünlerin resmi bir marka ve logo 
altında satışını sağlamak amacıyla yaklaşık 6 ay 
önce başlatılan çalışmaların ilk basamağı olan 
marka başvurusu kabul edilerek “ÇOMÜ Ziraat 
Fakültesi Çiftliği” adı Türk Patent ve Marka Ku-
rumu tarafından tescil edildi. 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nca, ilgili kanun uyarınca 10 yıl 
süreyle tescillenen “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği” marka ismi 
ve logosu, AR-GE çalışmalarıyla oluşturulan çıktıların ticari 
değere dönüştürülmesine önemli katkılar sağlayacak. 

Konuyla ilgili Ziraat Fakültesi’nden yapılan açıklamada şunlar 
aktarıldı: “Halihazırda solucan gübresi, muhtelif sebze ve mey-
veler, zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu, kırmızı ve beyaz üzüm 
pekmezleri, Trabzon hurması pekmezi ile muhtelif sebze fideleri 
gibi birçok üründe bu logo ve markanın kullanımına başlanıldı. 
Ürünlerin satışı, Ziraat Fakültesi’nin içerisinde açılan ‘Ziraat 
Fakültesi Döner Sermaye Ofisi’ ile eski Rektörlük binasında 
bulunan satış galerisinde yapılmaktadır. 

Marka tescil sürecinde, logo tasarımından idari süreçlerin ta-
mamlanmasına kadar farklı alanlarda katkısı olan Fakültemiz 
personeli, ÇOMÜ Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Kurul Üye-
lerine, Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarına ve marka 
tescilinde sağladığı destekten dolayı Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız.”

“ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği” Markası Tescillendi

Yenice Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezinin desteği ile Yenice Mes-
lek Yüksekokulu organizatörlüğünde, ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Bekler’in konuşmacı olarak katıldığı 
“Deprem Bilinci ve Yenice” konulu seminer düzenlendi.

Yenice Belediyesi Park Yenice Aktivite Merkezinde gerçekleştirilen semi-
nere, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Yenice MYO Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Mevlüt Ceylan, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baysal, 
Yenice MYO akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Tarihsel süreçte gerçekleşen depremler, deprem oluşumu ve buna neden 
olan etkenler ile Çanakkale ve yakın çevresindeki deprem riski hakkında 
konuşan Doç. Dr. Tolga Bekler, 1953 yılında yaşanan Yenice depremi ve 
sonuçları ile ilgili deprem sonrası fotoğraflarının da yer aldığı görsel bir 
sunumda bulundu. Deprem ve diğer afet türlerine karşı, öncesinde afet 
anında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere yönelik “Temel Afet 
Bilincinin” oluşturulması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Bekler, bunun 
içinde özellikle çocuk ve gençlerin eğitimine vurgu yaptı.

Beğeni ile takip edilen seminerin sonunda, Yenice Belediye Başkanı Vey-
sel Acar ve Yenice MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ceylan Doç. Dr. 
Tolga Bekler’e çiçek takdiminde bulundu.

“Deprem Bilinci ve Yenice” Konulu Konferans Düzenlendi
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Müzik Gündem

Türk Müziği’nin yapı taşlarından biri 
Selami Şahin. 52 yıllık müzik kariye-
rinde imzasını attığı yüzlerce besteye 
yenilerini ekleyen Selami Şahin, “Baş-
tan Başa Sen” isimli 12 şarkıdan olu-
şan yepyeni albümü hakkında “En iyi 
albümlerimden biri” diyor.
Uzun zamandır merakla bekliyorduk bu albümü. 
Çok güzel bir albüm olmuş.

Teşekkürler. İyi eser ve iyi beste olmadan albüm yapma-
nın bir anlamı yok. 

52 yıllık bir müzik kariyerine sahipsiniz. 52 yıl önce 
nasıldı, bugün nasıl? Bu parçaları toplamak, bir ara-
ya getirmek ve albüm yapmak 52 yıl önce mi kolaydı, 
yoksa şimdi mi daha kolay? 

Kolay hiçbir şey yok tabii. Zorluk nedir? Çok iyi bes-
teler bulmak, çok iyi çalışmak ve bizi sevenleri önem-
semek. Dinleyicilere çok önem veririm ben. “Selami 
Şahin yine çok güzel okumuş, ne güzel şarkı yapmış” 
dedirtmek ve onları mutlu etmek için gayret gösteriyo-
rum. Yoksa iyi beste, yorum ve orkestra olmadan albüm 
çıkarmam. Şükürler olsun, yılların tecrübesi de var tabii. 
İlgi görmeyeceğini düşündüğüm parçaları koymuyorum. 
Çoğunluğa hitap eden ve genel olarak aşkı, özlemi, sev-
giyi anlatan şarkılar yapıyorum. Olumsuz duygular ya 
da bedduaları olan şarkılar yazmam ben. Aşkı, özlemi, 
sevgiyi anlatabilmek çok önemlidir. 

Çok güzel bir konuya değindiniz. Günümüzde 
maalesef ki çoğu şarkı böyle. Olumsuz içerikler ve 
duygulardan bahsediliyor.

Ben kötü dileklerin olduğu şarkıları pek sevmiyorum.  

“Baştan Başa Sen” adlı 12 şarkının bulunduğu bu al-
bümde, duygudan duyguya geçiş yaşıyoruz. Kimlerle 
çalıştınız bu uzun süreçte?

Aranjör Selim Çaldıran ile 10 parça çalıştık. Kendisi 
çok değerlidir. Aykut Gürel ve Aydın Sarman yine aran-
jede var. Fotoğrafçımız Mehmet Turgut ve yapım Lider 
Müzik’e ait. Hepimiz çok çalıştık. Menajerimle, eşimle 
ve çocuklarımla albümü paylaştık. “Sen Bela Mısın Ba-
şıma” isimli parçaya klip çektik ve sonrasında “Baştan 
Başa Sen” parçasının klibi var.

Albümün neredeyse bütün söz ve müzikleri size ait. 

Sadece Karmakarışık parçasının sözleri bana ait değil. 
Mazlum isimli çok sevdiğim bir kardeşim var, kendisi 
Almanya’da eşiyle. Onun sözlerini aldım. Diğerleri ise 
bana ait.  

 “44 sene sonra kaybolan notalar albümde hayat bul-
du” diye bir açıklamanız var. 

Türkiye’de sanatçıların okumadığı eserim kalmadı. 
Beste yapmayı da seviyorum. Tanju Okan da “İçkim 
Sigaram” gibi 4-5 şarkı okudu benden. Bir gün beraber 
oturuyorduk. Sık görüşürdük. Kendisine bir şarkı yap-
tığımı ve ona bir sürprizim olduğunu söyledim. Zaten 
hayat hikâyemi biliyorsanız ben kendi kendime öğren-
dim notaları da. Sözleri ve notaları gösterdim. O anda 
o kadar ısrar etti ki şarkıyı başkasına vermemem için. 
Ben de tamam dedim, yıl 1972’ydi. Sonra ben sözleri ve 
notaları kaybettim dosyalar arasında. Bulamadım. 3 yıl 
öncesinde başka notaları ararken buldum. Çok duygu-
landım, çok ağladım. Bu anıya istinaden şarkıyı koydum 
albüme… 

“Kapatma meyhaneci henüz vakit çok erken, İçkiler 
deniz olsun aşkımız yelken”

Ne kadar güzel kaleminiz, sözler ve müzikler. Peki, 
bu şekilde okunan eserlerinizden en beğendiğiniz 
eser ya da çalışma hangisi?

Ben sanatçının yapısına ve sesine göre eser yazıyorum 
ya da veriyorum. Mesela Zeki Müren 30 şarkımı oku-
du ve ben bundan çok mutluyum. Bülent Ersoy 15-20 
şarkımı okudu. Gönül Akkor, Behiye Aksoy, Yıldıray 

Çınar eskilerden. Ebru Gündeş, Sibel 
Can, Nilüfer okudu. Saymaya kalkarsam bu isimler çok 
fazla. Şarkılarımı okumayan kalmadı. Ben hiçbir zaman 
pişmanlık yaşamıyorum keşke bu şarkıyı vermeseydim 
diye. Aksine feda olsun diyorum çünkü eserlerim benim 
evlatlarım gibidir. Onları güzel yerlerde gördüğüm za-
man mutlu oluyorum. Mesela Güllü okudu “Kasımpa-
şalıyım, eli maşalıyım” diye. Meşhur, bilindik eserlerin 
çoğu bana ait. 

Hepsi zamanında çok popüler şarkılardı. Ne mutlu. 
Harika bir duygu olmalı… Peki, bu şarkılar nasıl bir 
birikimle yazılıyor? Neler hissediyorsunuz da sanat-
çılara göre şarkı veriyorsunuz? 

Şimdi benden opera bestesi isteyin. Ben o havaya gi-
rebiliyorum. Caz istiyorum deyin, onu da yapabilirim. 
Çünkü parçaların girişinde mesela “Baştan Başa Sen”de 
bir Mozart esintisi var. Gazeteye başlık atmışlar “Selami 
Şahin, Mozart’ın torunu mu” diye. İnanamadılar. Her 
türde beste yapmayı seviyorum. Roman havasından 
Türk Sanat Müziği’ne hepsi var. Hayatımın ilk bestesi 
mesela “Sen Mevsimler Gibisin” 1975 yılında Altın Ke-
lebek Yılın Şarkısı Ödülü’nü aldı. 1973’de çıkan “Sensiz 
Olmuyor” da benim ama inanmıyorlar onun da bana ait 
olduğuna. 

İşte bu saydığımız eseler ve daha fazlası da var elbet, 
hepsi Selami Şahin eserleri. Birçok sanatçının oku-
duğu çok güzel şarkılar Selami Şahin’in kaleminden 
döküldü. Ne mutlu size ki gönlünüzde filizlenen o 
güzel besteler, bir başkasının yorumuyla bu kadar 
çok sevilmiş. Size hayranlıkla bakan genç arkadaşlar 
var.  Onlara tavsiyeleriniz olacak mı? 

Evlatlarımız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Ne olur, 
yürüdüğünüz yolu ve arkadaşlarınızı iyi seçin. Geçen her 
günün değerini bilin. Anne ve babalarınız hayattayken 
onların başını öne eğmeyin ve eğdirmeyin. Ben Türkçeyi 
biraz geç öğrendim annem Mısırlı olduğu için. Arapçada 
da bir söz var “Tanrı’dan sonra anneye ve babaya tapı-
nız” diye. Onların değerini bilin. Allah bana bu ödülleri 
nasip ettiyse, erken yaşta bu kadar ünlenip hala aynı 
çizgide ilerliyorsam anne ve babama taptığım için. Onla-
rın her isteklerini karşıladım. Köyümüzdeki ilkokuldan 
mezun olup İstanbul’a geldim 15-16 yaşlarındayken. 
Çok büyük cesaretmiş. Ailem çok fakirdi. Soğan ekmek 
yiyordum ama onlara bakıyordum. İmkânımız yoktu, 
okutamadılar beni. Notaları kendi kendime öğrendim 
kitaplar yardımıyla. Ne olur, çalışın, bir yerlere gelin. 
Sizinle gurur duyalım evlatlarım benim.

BAŞTAN BAŞA SELAMİ ŞAHİN!

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ve 
dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği 2. Ulusal 
Üniversiteler Patent Yarışması’nda başvurular alınmaya 
başlandı. 

Yarışmaya, 31 Ekim’e kadar üniversitelerin ön lisans, li-
sans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecek. 

Yarışmada birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 
10 bin TL ve ilk 10’a girenlere 5’er bin TL ödül verilecek.
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