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20 Mayıs 2019  SAYI: 80

En Büyük Engel İnsanlığımızı Kaybetmektir

Engelliler haftası dolayısıyla üniversitemizde bulunan 
Türkiye’nin ilk görme engelli milletvekili ve Beyazay 
Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Lokman Ayva, Tür-
kiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı 
Ayhan Metin ve Engelli Stratejileri Araştırma Derneği 
Başkanı Hamit Alemdaroğlu Rektör Prof. Dr. Sedat Mu-
rat’ı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ı 
makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sonrasında heyet, 
ÇOMÜ Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Bize 
Engel Olmayın sloganıyla ÇOMÜ Çanakkale Şehitleri 
Yerleşkesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

programa Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ferhat Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Genel 
Sekreter Sami Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Programın açılışında konuşma yapan Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat, “Engelli kardeşlerimiz toplumumuzda 
bizim için ayrı bir yeri olan kesimdir. Toplumumuzda 
dezavantajlı gruplar içinde en önemlilerini oluşturmakta-

dır. Nüfusumuzun yaklaşık %10-12’si engelli. İnsanların 
sağlığın ve zamanın kıymetini bilmesi çok önemlidir. 
İnsanoğlu bu iki şeyin değerini kaybettiği zaman anlar. 
Ama doğuştan ama sonradan engellilikle herkesin karşı 
karşıya kalabilme durumu vardır. Herkes potansiyel 
engellidir. Yarın ne olacağımız belli değil.

Bana göre en büyük engel insanlığımızı kaybetmektir. 
Bazı organlarımızı kaybettiğimiz zaman farkına varıyo-
ruz ama ruhumuzu, duygumuzu, insanlığımızı kaybeder-
sek, en büyük engellilik budur” dedi.

Girişimcilik, İnovasyon 
ve Biyoteknoloji Sempoz-

yumu Gerçekleşti

Turizm 
Öğrencileri 

Mezun Oldu

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev 
sahipliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 

Hemşirelik Haftası 
Kutlandı

35 Engelli Çocuk, Hareket 
Engel Tanımaz Projesiyle 

Hayata Katıldı



2

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bünyamin Bacak, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay 
Köksal, Mimarlık ve Tasarım Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, 
Ezine Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. 
Cüneyt Erenoğlu, Yenice Meslek 
Yüksekokulu  Müdürü  Dr. Öğr. Üyesi  
Mevlüt Ceylan,  Assos Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Nurettin Arslan, Truva Kazı 
Başkanı, Prof. Dr. Rüstem Aslan, Ça-
nakkale Kültürel Miras Derneği Baş-
kanı Saime Çetin Aydoğan, SODEM 
Koordinatörü Mürşide Karabulut, 
akademik ve idari personelin yanı sıra 

öğrenciler katıldı. Kendi öz kültürü-
müze ve yüz yıllardır nesillere aktarıl-
maya çalışılmakta olan değerlerimize  
sahip çıkmanın önemine değinen Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Dinçay Köksal, geniş bir yelpazeye 
sahip olan kültürel mirasların korun-
masının gerekliliğini  ifade ederek 
konferansın hazırlanmasında  emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Kültürel miras, insanlar ve mekanlar 
arasındaki zaman içindeki etkileşim-
den kaynaklanan çevrenin tüm özellik-
lerini içermektedir diyen Rektör Vekili 

Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise şunları 
ifade etti: “Çanakkale kültürel miras 
anlamında çok zengin bir yere sahiptir. 
Bu sebepten, ÇOMÜ olarak her zaman 
kültürel değerlerimize  ve varlıkları-
mıza sahip çıkan bir üniversite olduk 
olmaya da devam edeceğiz. Bu vesi-
leyle düzenlenen bu konferansta eme-
ği geçen herkese teşekkür ederim.”

Konferans, Arkeolog Dr. Selda Bay-
bo’nun sunumu ve teşekkür belgesinin 
takdim edilmesinin ardından sona 
erdi.

“Turizmde Bütüncül Bir Yaklaşım Modeli, 
Kültür Rotaları“ Konferansı

Çanakkale Kültürel Miras Derneği 
İşbirliği ve Kültürel Miras Anadolu, 
Troya Dokuz Renk, Dokuz Kat, 
Dokuz Zaman projesi kapsamında 
Kültürel Miras  ve Turizmde Bütün-
cül Bir Yaklaşım Modeli, Kültür Ro-
taları adlı konferans Güzel Sanatlar 
Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Ti-
yatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bizi Güçlü Kılan Farklılıklarımıza Sevgiyle!

Bildiğimiz gibi mayıs ayında engellilerin “engelle-
rini” aşma yolunda bununla birlikte engelsiz insan-
larda farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs 
tarihlerinde “Engelliler Haftası” adı altında pek çok 
ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Birleşmiş 
Milletler, 1992 yılında verdiği kararla 3 Aralık günü-
nü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etmiş-
tir. Aynı zamanda pek çok ülkenin katılım gösterdiği 
10-16 Mayıs tarihleri de “Engelliler Haftası” olarak 
kutlanmaktadır. 11 Mayıs Görme Engelliler Günü, 
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engellileri Günü, 13 
Mayıs Ortopedik Engelliler Günü, 14 Mayıs Zihin-
sel ve Ruhsal Engelliler Günü, 15 Mayıs ise Güçsüz 
Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü 
olarak kutlanmaktadır. Engellilik, hepimizin bildiği 
gibi doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle 
oluşmakta ya da ortaya çıkmaktadır. Peki, bizler engelli 
bireyler için neler yapabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? 
Öncelikle, normal ya da anormal insan yerine “engelli” 
ve “engelsiz” tanımını kullanmakla başlayabiliriz ör-

neğin. Engelli bireyleri ayrıştıran 
kelime, söylemlerden tamamen 
uzak kalabilir; mümkün olduğunca 
bu duruma karşı hassasiyet gösterebiliriz. Zira engelli 
bireyleri sınırlandıran onları belli kalıplaşmış yargılar 
içerisine dâhil etmek bu yolda onlara verdiğimiz en 
büyük zarar olabilir. İfadelerimizi ve söylemlerimizi 
değiştirirsek onlara verebileceğimiz en büyük destek 
için büyük bir adımı atmış oluruz. Ancak bununla bir-
likte engellilere karşı verebileceğimiz en büyük destek; 
onların yanlarında olmak! Sorunlarını çözmede yalnız 
olmadıklarını, onları anlayabildiğimizi ve elimizden 
gelen her şeyi birlikte yapabileceğimizi göstermek ve 
bu düşüncenin farkında olmayan insanlara bu bilinci 
uzun uzun anlatmak belki de. “Yapamaz”, “başara-
maz”, “çalışamaz” gibi benimsenmiş önyargılı kalıp-
ların yerine onları sosyal yaşama dâhil eden eşit ve 

ayrıştırmayan söylemleri kullanmaya gayret göstermek. 
Biliyoruz ki, en büyük engel zihinlerimizdeki “sınırlı” 
kalıplarda.  Birlikte daha hassas, anlayışlı ve fedakâr 
olduğumuz günleri görmek dileğiyle, unutmayalım fark-
lılıklar bizi güçlü kılar. Engelliler Haftası Kutlu Olsun!

Sümeyye Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik 
Yüzme Şampiyonası›nda 50 m sırtüstü S5 
kategorisinde altın madalya kazanmıştır.

Prof. Dr. Bünyamin Bacak
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Sempozyuma Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Belediye 
Başkan Vekili Mehmet İrfan Mutluay, Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Erkan Bil, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dar-
deniz, akademik ve idari personel, kurum ve kuruluş 
temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyum öncesi protokol üyeleri Kalıcı Tarımsal 
Değerler Sergisi’ni gezerek, bilgiler aldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlaya 
sempozyumun açılış konuşmalarını sırasıyla; BiyoGen 
Topluluğu Akademik Danışmanı ve Sempozyum Dü-
zenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan 
Türkmen, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Erkan Bil, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Beledi-
ye Başkan Vekili Mehmet İrfan Mutluay ve Vali Orhan 
Tavlı yaptılar.

Yaşam Bilimleri Disiplinleri İş Arayan Değil, İstih-
dam Yaratan Konulardır

Konuşmasında BiyoGen Topluluğu hakkında bilgiler 
veren Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Türkmen, biyoteknolojinin geleceğin ağır sanayiye 
gerek duymadan, küçük formüllerde, küçük laboratuvar-
larda kalkınmayı sağlayacak olan bilim dallarından biri 
olduğunun altını çizerek “Yaşam bilimleri disiplinleri iş 
arayan değil, istihdam yaratan konulardır. Bu bağlamda 
bizlere başarı öykülerini aktaracak değerli konuşmacıla-
rımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Teknoparklar Biyoteknoloji Girişimleri İçin Olağa-
nüstü Fırsatlar Sunan Ekosistemlerdir

Ülkemizde özellikle son 10 yılda biyoteknoloji alanında 
hızlı bir gelişim görüldüğünü ifade eden Teknopark Ge-
nel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bil; Teknoparkların da 
biyoteknoloji girişimleri için olağanüstü fırsatlar sunan 
ekosistemler olduğunu söyledi ve ekledi:

“Ülkemizde faaliyette olan 56 Teknoparkta 154 
adet firmada 236 adet biyoteknoloji projesi yürü-
tülüyor. Çanakkale Teknopark olarak biz de yerli 
ve milli teknolojilerin üretilmesi yönünde tüm 
biyoteknoloji girişimcilerimizi destekliyoruz. Bu 
vesile ile sempozyumun başarılı geçmesini dili-
yorum.”

Günümüzde Girişimcilik, İnovasyon ve İleri 
Teknolojiler Bir Beka Sorunudur

Eski bir kavram olan girişimcilik kavramının 
üniversitelere girişinin yeni olduğu belirterek 

konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; 
insanlık tarihinin sanayi devrimi ile birlikte en önemli 
değişimlerinden birini yaşadığını, 20. yüzyılın son çey-
reğinde bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde ise artık 
gelişmelerin çok daha hızlı seyrettiğini belirterek:

“Dünyada büyük bir yarış var. Günümüzde girişimcilik, 
inovasyon ve ileri teknolojiler bir beka sorunudur. Bu 
teknolojilere sahip olan ülkeler baki olacaktır. Dünyada 
10-15 yıl içerisinde muazzam değişimler meydana ge-
lecek. İş gücünün yapısı değişecek. Belki milyonlarca 
işsiz meydana gelecek. Ama yapay zekaların ve her 
alanda akıllı sistemlerin devreye girdiği bir dünyaya 
doğru gidiyoruz. Böyle bir dünyada varlığımızı devam 
ettirmek istiyorsak girişimciliğe ve inovasyona önem 
vermek zorundayız.  Bu noktada üniversitelerimize ve 
Teknoparklara büyük işler düşüyor” dedi ve sempozyu-
mun güzel sonuçlar çıkarmasını temenni ederek emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Teknolojik Gelişmeyle Birlikte, Kazanılan Ekonomik 
Faydanın Tabana Yayılması Gerekir

Belediye Başkan Vekili Mehmet İrfan Mutluay ise giri-
şimciliğe değinirken sürdürülebilirlik ve ekonomik fay-
danın tabana yayılması konularının altını çizerek şunları 
aktardı:

“Girişimci bir ruhla sağlanan teknolojik gelişmeyle bir-
likte, kazanılan ekonomik faydanın tabana yayılması, 
toplumun tüm katmanlarının bu ekonomik katkıdan eşit 
bir şekilde yararlanması konusu çok önemlidir. Bununla 
birlikte teknolojik gelişmenin özellikle çevresel olumsuz 
etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerekir.”

“Girişimcilik, İnovasyon ve Biyoteknoloji Sempozyu-
mu’nda hep birlikte insanı merkeze alıyoruz çünkü sağ-
lığa, tarıma, gıdaya, enerjiye yapılan çalışmalar insanı 
merkeze alan çalışmalardır, insana hizmettir” diyen Vali 
Orhan Tavlı, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a yeni göre-

vinde başarılar dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Göreve başlayıp Çanakkale’nin bir tarım şehri olduğu-
nu keşfettiğimizde ilk yaptığımız çalışmalardan bir ta-
nesi Çanakkale Ezine Gıda Organize Sanayi Bölgesinin 
programa alınması, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi 
tarafından da Teknoparkın alt yapısıyla desteklenmesi 
oldu. Çünkü tarıma yapılan hizmet insana yapılan hiz-
mettir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi güçlü bir üniver-
site ve dünya üniversitesi olma yolunda ilerlerken Rek-
törümüz, bir de araştırma üniversitesi olma hedefini de 
koyunca bu iki hedef tam olarak örtüştü. Bu çalışmalar-
da Çanakkale Valiliği olarak sonuna kadar destekçiniziz.

Hedefimiz şu; 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 
yılında tamamlandığında dünya çapında bir proje olan 
bu köprü şehrimizi ve üniversitemizi Avrupa’yla bütün-
leştirecek. Bu proje üniversitemizin dünya çapında bir 
üniversite olma hedefine katkıda bulunurken şehrimiz ve 
üniversitemiz Anadolu medeniyetinden aldığı ilhamla, 
güçle yüzünü Avrupa’ya dönecek ve ar-ge konusunda 
yapılan çalışmalar da Avrupa’ya yön verecek. Köprü 
sadece bir köprü değil, tarımda ar-gede, turizmde, istih-
damda ve insana hizmette zenginlik getirecek bir pro-
jedir.” Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri 
tarafından davetli konuşmacılara plaket takdimi gerçek-
leşti.

Program ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sılan’ın oturum başkan-
lığında gerçekleşen ilk oturumda VSY Biyoteknoloji 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Biyoteknoloji Sanayicileri 
Derneği Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş’ın “Globalizasyon 
ve VSY Deneyim” başlıklı sunumu ile devam etti.

9 konuşmacının yer aldığı çağrılı bildirili Girişimcilik, 
İnovasyon ve Biyoteknoloji Sempozyumu, katılımcılara 
katılım sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.
Haber: Duygu Karademir Aras

Girişimcilik, İnovasyon ve Biyoteknoloji Sempozyumu Gerçekleşti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyo-
teknoloji ve Gen Bilimleri (BiyoGen) Toplu-
luğu ve Çanakkale Teknopark’ın işbirliği ile 
düzenlenen “Girişimcilik, İnovasyon ve Bi-
yoteknoloji Sempozyumu” Ziraat Fakültesi 
Amfisi’nde gerçekleşti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tu-
rizm Fakültesi mezuniyet 
töreni, İlahiyat Fakültesi 
İÇDAŞ Kongre Merkezi 
15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Salonu’nda ger-
çekleştirildi.

Törene Rektör Vekili Prof. 
Dr. Süha Özden, ÇOMÜ’lü 
idareciler ve akademis-
yenler ile öğrenci velileri 
katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından müzik dinleti-
si gerçekleştirildi. 

Fakülteyi birincilikle bitiren öğrenci Alpaslan 
Güvenç, üniversite okumak için buraya ge-
lişinin hayatının en isabetli kararı olduğunu 
belirterek “Böyle düşünmemdeki başlıca et-
kenlerden bir tanesi öğrencilerine verdikleri 
değer, tecrübelerini aktarmadaki cömertlikleri 
ile öğrencilerine her koşulda destek olan ve 
bize inanan çok değerli hocalarımızdır. Geriye 
dönüp 4 yılımıza baktığımızda onlardan çok 
şey aldığımızı görüyorum” dedi. 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman 
Uysal; 90’lar sonrası değişen tüketici tercihi 

sebebiyle dünyada çevresel ve 
ekonomik açıdan sürdürülebilir 
turizm türlerinin ortaya çıktığını 
söyledi. 

Türkiye’nin 80’lerdeki turizm 
teşvikleriyle Batılı yabancı tu-
rist sayısında önemli artışlar ya-
şadığına değinen Dekan Uysal, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 
yılı hedefleri arasında yılda 50 
milyon turist, 50 milyar dolar 
turizm geliri hedefini koymuş 
olmasının önemine vurgu yaptı. 

Mezun olan öğrencilere sesle-
nen Prof. Dr. Ali Osman Uysal 
“Dört yıllık eğitiminiz süresince 
bilgi ve görgü ile donandınız. 
Bu bilgi ve yeteneğinizi yaşa-
dığınız toplum ve insanlık için 
kullanın. Dürüst, çalışkan ve 
üretken insanlar olarak ülkeni-
ze yararlı işler yapmaya gayret 
edin. Çanakkale gibi bizim 
tarihimiz için anlamlı bir yerde 
okudunuz. Bunun değerini bi-
liniz. Hayat tarzınız ve dünya 
görüşleriniz ne olursa olsun bir-
birinize sevin, sayın. Üzerinde 
yaşadığınız vatanın kıymetini 

bilin. Başınızda dalgalanan ve sizi özgür kılan 
ay yıldızlı bayrağın değerini bilin” şeklinde 
konuştu. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden ise 1992 
yılında kurulan ÇOMÜ’nün aradan geçen 27 
yılda büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek 
“Bugün itibariyle 50 bin öğrenci, 110 bin me-
zun, 2 bine yaklaşan yabancı uyruklu öğrenci-
mizle herkesin dikkatini çeken bir üniversiteye 
dönüştük. Gerek eğitim öğretim faaliyetleri-
miz, gerek akademik çalışmalarımız ve araştır-
malarımızla her yerde sesimizi duyuruyoruz. 
Daha iyi yerlere gelmek için büyük gayret 
gösteriyoruz” diyerek mezun öğrencileri teb-

rik etti, ailelere çocuklarıyla 
gurur duymaları gerektiğini 
ifade etti. 

Turizm Fakültesi birincisi 
Alparslan Güvenç’in yaş 
kütüğüne çivi çakmasının 
ardından mezun öğrencilere 
mezuniyet belgeleri takdim 
edildi. 

Mezuniyet, kep atma töreniy-
le sona erdi.

Haber: Tuncay Ak

Turizm Fakültesi Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi
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ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere meslek 
yüksekokulu öğrencileri ve akademik personelleri 
katıldı. Geniş katılımın olduğu seminerde GESTAŞ 
Genel Müdürü Volkan Uslu, gençlere ‘girişimcilik’ ve 
‘iş hayatı’yla ilgili deneyimlerini aktardı. 

Çanakkale doğumlu olan ve üniversiteye kadar 
eğitim öğretim hayatını Çanakkale’de geçiren Uslu, 
ilköğretim ve ortaöğretim yıllarından örnekler vererek 
öğretmenlerin ve ailelerin kişisel gelişimde önemli yer 
kapladığına vurgu yaptı. 

İş hayatından önce son evre olan üniversite hayatının 
verimli geçirilmesi gerektiğini kaydeden GESTAŞ 
Genel Müdürü, kendi üniversite yıllarından örnekler 
vererek; hedeflerin iyi belirlenmesi, birçok iş yerine tek 
işte uzmanlaşılması, mutlaka yabancı dil öğrenilmesi, 
denemekten ve risk alınmaktan kaçınılmaması, özgü-
venin sağlam olması gibi kriterlerin önemine değindi. 
Uslu, konuşmasının sonunda üniversiteli gençlere ge-

lecekle alakalı kendilerine yatırım yapmalarını, ne yap-
mak istediklerine net olarak karar vermeleri, üniversite 
hayatında bu hedefle ilintili bir işte çalışmaları tavsiye-
lerinde bulundu. 

Seminerin sonunda ÇOMÜ Yeniler Topluluğu, GES-
TAŞ Genel Müdürü’ne plaket takdim ederek katılımla-
rından dolayı teşekkürlerini sundu.

20 Mayıs 2019
Sayı: 80

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

Volkan Uslu ile Girişimcilik Semineri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeniler Topluluğu’nun düzenlediği “Gi-
rişimcilik” Semineri’nin konuğu GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu oldu. 

Sportif faaliyetler kapsamında düzenlenen 
turnuvanın organizatörlüğü Öğr. Görevlisi 
Coşkun Borlat tarafından yapıldı.16 ekibin 
(32 öğrenci) ikili maç üzerinden mücadele 
ettiği turnuvada, 11 top üzerinden ilk 6 sa-
yıya ulaşan ekip galip sayıldı. Oldukça he-
yecanlı geçen müsabakalar sonunda turnu-
vanın şampiyonluğunu Makine Programı 1. 
sınıf öğrencileri Samet Ulası ve Burak Boz-
guç kazandı. Turnuvada ikinciliği; Okan 
Ören - Mehmet Eekici çifti, üçüncülüğü ise 
Resul Basmacı - Ahmet Çalışkan ikilisi elde 

Biga MYO’da 1. Langırt Turnuvası

etti. Dereceye giren öğrencilere madalyaları 
Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. 
Ertuğrul Bilgücü, Müdür Yardımcıları Öğr. 
Gör. Bahaddin Zayim ve Muradiye Özel Ödül 
tarafından takdim edildi. Ayrıca turnuvanın 
şampiyon öğrencilerine 1 adet gram altın da 
hediye edildi.

Çanakkale’nin Özgürlük Parkı’nı bilmeyen çok 
azdır. Boğaza nazır konumu ile insanların rahat bir 
nefes aldığı, zihnini dinlendirdiği eşsiz bir yer oldu. 
Çukurda kalan Çanakkale’nin ‘Başının tacı’ gibi bir 
güzel Özgürlük Parkı. Geçen hafta dar olan kapı-
larından birisinin duvarını yıkarlarken düşündüm. 
Böyle yerlere girerken ne hissedilir. Bence geniş ve 
güzel kapılardan girmek gerek dedim.
Sonra üniversitemizin kapılarını düşündüm. İki yeni 
kapımız var artık. Bitti bitecek. ÇOMÜ’ye yakıştı 
bence. Boğazın iki yakası gibi, iki kapılı bir üniver-
site. Arka kapıya inen yolda Çanakkale’ye
baktığınızda ne kadar küçük gözüküyor il merkezi-
miz değil mi! Küçücük bir kent merkezi. Emeklilerin 
huzur kenti. Bazen diyorum, öğrencilerimiz olmasa 
nasıl bir yaşam olurdu Çanakkale’de. Ve
görüyürom ki, düşünmek bile kötü. ÇOMÜ bu ile 
can veren bir vaha gibi. ÇOMÜ bu ilin dinamosu.
ÇOMÜ olarak bu ile çok güzel şeyler veriyoruz. Ya-
şam enerjisi veriyoruz. Ekonomisine, sosyal hayatı-
na büyük katkılar yapıyoruz. ‘Neşesi, gülümsemesi, 
hareketi’yiz bu ilin. Ve sebep olanlardan Allah razı 
olsun, Terzioğlu Yerleşkesi gibi bir toprağa sahibiz. 
Çanakkale’nin başının üstüne oturduğu bir tacız biz.
Geçenlerde yeni seçilen bir belediye başkanıyla 
konuşurken şunu söyledim; “üniversitenize sahip
çıkın. Öğrencilerinize sahip çıkın. Onları baştacı 
yapın” dedim. 

Başkan da ‘başım üstüne’ dedi!
Gülümsedik.

Buradan eski ve yeni bütün yerel yöneticilerimize 
sesleniyorum. 50 bin kişilik bu büyük aileye gözü-
nüz gibi bakın. Bu nimetin değerini bilin. Nasıl olsa 
idare ederler demeyin. Düşünün. Daha güzel olsun
her şey. 19 Mayıs’ı gençliğe armağan eden Ulu Ön-
derimiz, ilk adımın ne kadar önemli olduğunu
anlatmış tüm dünyaya. Gençliğin değerini göstermiş. 
Kalın sağlıcakla.

Başımın üstünde yerin...
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Konferansa Rektörlüğü temsilen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüsnü Baysal, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Tür-
kiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ve-
dat Çalışkan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansın açılış 
konuşmasını yapan Prof. Dr. Vedat Çalışkan; Türkiye-Rusya İşbirliği Kon-
seyi toplantısında her iki ülkenin kültür bakanları tarafından “2019 Türki-
ye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi” imzalandığını 
ve bu kapsamda 2019 yılında birçok farklı alanda etkinlikler düzenleneceği-
ni ifade ederek şunları aktardı: “Türkiye ile Rusya arasındaki mevcut turizm 
kalıpları, turizmden daha etkili yararlanmak için turizmi karşılıklı planla-
maya ve stratejiler geliştirmeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Türkiye-Rusya 
turizminde toplumsal, kültürel yararlara daha fazla odaklanmaya ihtiyaç var. 

Bu noktada yapılan çalışmalar iki ülke arasında turizme 
yeni perspektifler, yeni hedefler kazandırmak için çeşitli 
fırsatlar sunuyor. Bu sebeple gerçekleştireceğimiz bu kon-
ferans bir dizi etkinliğin başlangıcını oluşturuyor. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmasının ardından konferansın davetli konuş-
macısı Patagonya Travel’ın kurucusu Mustafa Andıç, ülke-
leri gezerek öğrencilerine coğrafya dersi verirken seyahat 
şirketi kurmaya kadar uzanan yolculuğunu anlattı. Birçok 
şehirde fotoğraf sergisi açan, gazete ve dergilere gezi yazı-
ları yazan, röportajlar yapan ve iki kitabı bulunan Andıç’ın 
deneyimlerini paylaştığı konferans hediye takdimi ile sona 
erdi. 

Öğrencimizin Gözünden

Ayda Kübra Arslan

Baltıklar’dan Mançurya’ya Rusya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Türkiye 
Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 
2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında dü-
zenlenen,  Baltıklar’dan Mançurya’ya Rusya isimli konfe-
rans Troia Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Yaklaşık 3 aydır sizinle fikir alışverişi yaptığım bu köşe-
ye bugün veda ediyorum. Okulumuzun Eğitim Fakültesi 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden bu yıl mezunum. 2014 
yılında Çanakkale’ye geldiğim ilk günü halâ dün gibi 
hatırlarken bir yandan da zamanın nasıl bu kadar çabuk 
geçtiğine inanamıyorum. Dolu dolu, bir sürü anı biriktir-
diğim beş yıl…
Çanakkale çok küçük ve kendi halinde bir şehir fakat 
tarihi ve coğrafi yapısı itibarı ile çok fazla dış mekân 
aktivitesi şansınız var. Bu beş yılda benim Çanakkale’ye 
dair edindiğim kendimce tavsiyelerimi sizlere aktarmak 
istiyorum. Çanakkale’ye henüz gelmiş olan veya şehir 
merkezinde bir kahveciden öbür pastaneye hareket edip 
“Burası çok küçük. Yapılacak hiçbir aktivite yok” diyen-
lerimize alternatifler sunacağım.

Öncelikle elbette Gelibolu Yarımadası ve Şehitlik, hele 
imkân varsa bisiklet kullanarak şahane olur. Kilitbahir 
Kalesi yenilenmişken orayı da listeye ekleyin. Devamın-
da tabyalar ve Cahidi Sultan Türbesini ekleyin. Mutlaka 
köyden ayrılmadan kıyıda balık ekmek yiyin. Feribotla 
geçerken martıları da unutmayın. Kazdağları’nı ve Ayaz-
ma’yı mutlaka ziyaret edin. Kalabalık arkadaş grubu ile 
çok daha eğlenceli olur. Adalar’a bir hafta sonu kaçamak 

yapın. Ben yapamadım ama oralarda kamp kuranlara 
hayranım. Bozcaada’ya geçmeden Geyikli’de sahilde bir 
maden suyu için. Troia Müzesi ve Ören Yeri’ne gidin. 
Müzenin estetik değerine hayran kalacaksınız. 
Kepez’de mutlaka piknik yapın. Doldurun termoslara 
çayı, kahvaltıya gidin. Dolunayı Kepez’de izleyin ve 
karşılıklı salıncaklara binin. Yeni Kordon’da mutlaka 
dondurma yiyin ve gün batımına karşı çay için. Yeni açı-
lan Hamidiye Tabyalarına gidin ve tabyaların üzerinden 
boğazı seyredin. Burası gerçekten çok güzel bir şehir. 
İskeleyi baştan başa yürüyün ve kordonun sonunda otu-
rup bir çay için. Ders arasında arkadaşlarımla fakülteden 
çıkıp en sık yaptığımız şeylerden birisi buydu. Özgürlük 
Parkı’nda çay için veya doğum günü kutlayın. Bir Boğaz 
Turu’na katılın ve şehri farklı açılardan fotoğraflayın. 

Her kare Çanakkale’yi daha 
çok sevmenize neden ola-
cak. Üniversite sadece okula 
gidip gelmekten ya da ders 
çalışmaktan ibaret değil. Tabii, 
bunlar  da önem arz ediyor fakat benim size vereceğim 
en büyük tavsiye, mümkün olduğunca farklı ortamlarda 
bulunup çok çeşitli insan biriktirmeniz. Çünkü insanlarla 
olan sosyal ilişkimizin somutlaştığı ilk yer üniversite 
mevcut konumda.

Göreve yeni başlayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a 
görevinde başarılar dilerken görevi kendisine devreden 
Prof. Dr. Yücel Acer’e de teşekkürlerimi sunuyorum. 
Umarım üniversitemiz için güzel işler yapılmaya devam 
eder çünkü bu şehir üniversitelerin de en iyisini hak 
ediyor. 

Bu şehirden ayrılacak olmanın hüznü ve mezuniyetin 
sevincini bir arada yaşıyorum. Umarım her biriniz bu 
duyguyu en güzel şekilde tadarsınız. Ben ve benim gibi 
mezun olan herkes için şans dileyin. Asıl mücadelemiz 
şimdi başlıyor. En güzel günler sizinle olsun.

Haber: Duygu Karademir Aras
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Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından açılış konuşmalarını Hemşirelik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Aysun Babacan Gümüş, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aysun Babacan Gümüş, hemşireler gününü kutlaya-
rak başladığı konuşmasında; hemşireliğin bilgi ve becerileri ile 
hayat veren, kalbi ve yüreğiyle dokunan, bilim ve sanattan olu-
şan bir disiplin olduğunu belirterek, “Bir sağlık profesyoneli 
olarak hemşireler üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar 
nedeniyle çok özel, çok önemli ve vazgeçilmez bir konuma sa-
hiptirler. Çünkü hemşireler hem önleyici, hem koruyucu, hem 
tedavi edici, hem de rehabilite edici hizmetlerde görev alırlar” 
dedi ve sözlerini şu sözlerle tamamladı:

 “Sağlıklı bireylerin, sağlıklı toplumun, sağlıklı ailelerin deva-
mı için görevleri nedeniyle hemşireler vazgeçilmezdir.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ise, hemşirelik mes-
leğinin toplumda bağlayıcı bir unsur olması nedeniyle çok 
kıymetli olduğunu vurgulayarak bir bütünün en önemli unsuru 
olduklarını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hemşireler hasta, hasta yakınları, diğer sağlık çalışanları ara-
sında bir denge unsuru. En son kızacak, üzülecek, yorulacak 
kişiler hemşireler. Ama sizin sayenizde sağlıkla ilgili sorunla-
rın aşıldığını biliyoruz. Sadece hastane ortamında değil toplu-
mun birçok yerinde hizmet veriyorsunuz. Bu nedenle bu mes-
leği seçtiğiniz için her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi ger-
çekleşti. Gösteri sonrasında halk oyunları ekibine teşekkür 
belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından 
takdim edildi.  

Program; ÇOMÜ’yü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni sosyal ve 
sportif faaliyetlerde başarı ile temsil eden öğrencilere hediye 
takdimi ile devam etti ve Uluslararası Hemşireler Konseyi 
(ICN) tarafından bu yıl belirlenen “Herkes İçin Sağlıkta Hem-
şireler Öncü Bir Ses” temalı bir sunum gerçekleştirildi. 

Haber: Eylem Tuna Çoban

Hemşirelik Haftası Kutlandı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle İÇDAŞ 
Kongre Merkezi’nde bir program düzenledi.

Üniversitemizin de sponsorlar arasında yer aldığı Kale 
Çanakkale Bisiklet Festivali 3-5 Mayıs 2019 tarihle-
ri arasında gerçekleştirildi. Festivalde 2500 bisikletli, 
122 kilometrelik parkurda 113 tarihi ve turistik nokta-
dan geçiş yaptı. Bisiklet severler 2 gün boyunca Troya 
ve Tarihi Gelibolu Yarımadası etaplarıyla 2 ayrı kıtada 
tarihin izinde sürüş deneyimi yaşadı. 

Festival kapsamında ayrıca, Çanakkale il genelindeki 
ortaokul ve liselerin katıldığı “Okullarımız ile Sürüyo-
ruz” etabı da gerçekleşti. Kale Çanakkale Bisiklet Tu-
ru’nun birinci etabı olan Troya Etabı, Troy Park AVM 
önünde başlatıldı. 

Törene Vali Orhan Tavlı, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ferhat Yılmaz, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ile il protokolü katıldı.

Kale Çanakkale Bisiklet Festivali Açılışı 
Troypark AVM’de Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Süha Özden Prof. Dr. Aysun Babacan Gümüş
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
etkinlikleri kapsamında hazırlanan Madencilik 
ve Jeoloji Mühendisliği konulu seminer Turgut 
Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Seminere Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fa-
kültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan seminerin açılış konuşmasını yapan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden; özellikle 
özel sektörden bir meslektaşımızın tecrübelerini 
paylaştığı bu tür etkinliklerin öğrenciler için çok 
faydalı olduğunu belirterek şunları aktardı:

Hayat Devam Ettiği Müddetçe Yer Bilimlerine 
Olan İhtiyaç Devam Edecek

“Bu tür etkinliklerin şöyle bir faydası var, bizler 
hocaları olarak öğrencilerimize birçok şeyi anlat-
maya öğretmeye çalışıyoruz ama hem yer bilim-
leri sektöründe hem de diğer alanlarda meslektaş-

larımızın deneyimleri çok kıymetli. Bölüm olarak 
bu çalışmaları daha fazla yapacağımızı ümit edi-
yorum. Çünkü hayat devam ettiği müddetçe yer 
bilimlerine olan ihtiyaç devam edecektir.  
Jeoloji Yüksek Mühendisi Alp İlhan, bizimle ma-
dencilik mesleği ile ilgili deneyimlerini ve hayat 
tecrübelerini paylaşacak çok faydalı olacağına 
inanıyorum. Kendisine katkıları için çok teşekkür 
ederim.”

Davetli Konuşmacı Jeoloji Yüksek Mühendisi 
Alp İlhan; “Mezun olduktan sonra bu meslekte 
devam edecekseniz eğer bu alanda çalışmaya 
başladığınızda neler ile karşılaşacağınızı anlat-
maya çalışacağım. Bir insan mesleğini severek 
yaptığı müddetçe hem kendisine, hem çalıştığı 
yere hem ülkeye faydalı olur” sözleriyle başladığı 
sunumunda madencilik alanında özel sektörde 13 
yıllık deneyimlerini paylaştı.

Program sonunda Jeoloji Yüksek Mühendisi Alp 
İlhan’a plaket ve hediye takdimi yapıldı. 

Haber: Duygu Karademir Aras

Madencilik ve Jeoloji Mühendisliği  Konuşuldu

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyelerinin, engelli çocukların rehabilitasyonuna 
yönelik hazırladıkları proje TRT Haber’e konu 
oldu. 

Spor Bilimleri Fakültesinin Engelli 
Çocuklara Yönelik Projesi 

TRT Haber’de
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Konferansa Vali Yardımcısı ve Lapseki 
Kaymakamı Tahir Şahin, Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldılar.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masının ardından Ombudsmanlık Toplu-
luğu onursal üyesi Kürşat Selim Temiz-
yürek, Ombudsmanlık Topluluğu’nun 
kısa bir süre önce kurulduğunu ancak bu 

kısa süre içerisinde çok 
önemli faaliyetlere imza attığının altını 
çizerek şunları söyledi: “Siyasal Bilgiler 
Fakülteleri kamuda yönetim, kariyer, 
idarecilik anlamında her daim en önde 
olması gereken fakültelerden biri. Bu 
bağlamda şehrimizin ve ülkemizin önemli 
idarecilerinin bu fakültelere gelerek öğ-
rencilerine bilgi birikim ve tecrübelerini 
aktarımlarının çok önemli olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu anlamda katılımlarından 

dolayı Vali Yardımcısı Tahir Şahin’e, 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a teşekkür 
ediyoruz.” ÇOMÜ Ombudsmanlık Top-
luluğu Başkanı Fırat Erdin ise topluluğun 
çalışmalarından bahsederek çalışmalarda 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 

“Bir gün adaletle yönetmek 60 yıllık nafi-
le ibadetten iyidir” atasözünden hareketle 
yöneticiliğin ne kadar hayırlı bir iş oldu-
ğunun ortaya konulduğunun altını çizen 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Erkul, tecrübe paylaşmala-
rının yakın gelecekte kamuyu yönetecek 
öğrenciler için önemli olduğunun vurgu-
sunu yaptı.

Geleceğimiz Gençlerimizdir

Ombudsmanlık Topluluğu tarafından 
yapılan etkinlikten mutluluk duyduğunu 
belirterek başladığı konuşmasında Rek-
tör Prof. Dr. Sedat Murat, “Geleceğimiz 
gençlerimizdir. Buradan hareketle çalış-
malarımızın odak noktası öğrencilerimiz 
olacak. Onları cesaretlendirmek, geleceğe 
hazırlamak, teşvik etmek olacak.”  Rektör 
Murat, deneyim paylaşımının ve ombu-
dsmanlığın önemine vurgu yaparak, om-
budsmanlığın tarihimizde önemli bir yeri 

olduğunun altını çizdi ve sözlerini şöyle 
sürdürdü.

Medeniyetimizin En Önemli Aracı İsti-
şare ve Kanaat Önderliğidir

“Bizim ecdadımızın medeniyetimizin en 
önemli aracıdır istişare, kanaat önderliği. 
Bu anlamda ombudsmanlığın kökleri 
bizlerdedir. 4-5 bin yıllık Türk tarihinde 
de örnekleri vardır. Adaletiyle, dürüstlü-
ğüyle, kişiliğiyle toplumda temayüz etmiş 
kişilerin gönüllerde oluşturduğu otorite, 
bu kişilerin söylediklerini kanun haline 
getirirdi.  Son yıllarda kanaat önderliği 
önemini yitirmeye başlamış olsa da bunu 
yeniden canlandırmak için çalışmalıyız. 
Vicdanlı olacak, gönüllerde yer etmek 
için çalışacağız. Bu düşüncelerle ombu-
dsmanlık topluluğunun çalışmalarında 
başarılar diliyorum.” Konferans konuş-
macısı Vali Yardımcısı Tahir Şahin ise 
kariyeri ile ilgili paylaşımlarda bulundu. 
Farklı yerlerde yaptığı kaymakamlık de-
neyimlerini anlattıktan sonra öğrenciler-
den gelen soruları cevapladı. Konferans 
sonunda Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, 
Vali Yardımcısı Tahir Şahin’e hediye tak-
diminde bulundu. 
Haber: Eylem Tuna Çoban

Kamu Yönetiminde Tecrübe Paylaşımı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ombu-
dsmanlık Topluluğu tarafından düzenlenen 
Kamu Yönetiminde Tecrübe Paylaşımı konu-
lu konferans Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemil 
Meriç Konferans Salonunda gerçekleşti. 
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Murat Düzgünoğlu’nun 
yönetmenliğini üstlendiği Halef filmi 
öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. 
Filmde, Halef yaşadığı travma sonucu 
yıllar önce ayrıldığı evine dönen genç 
bir adamdır. Halef›in döndüğünde 
karşılaştığı sürpriz sonucu değişen ya-
şantısı filmin konusunu oluştururken; 
Mahir, portakal hasadı için Adana’ya 
yıllardır uzak kaldığı ailesinin yanına 
gider. Fakat gittiğinde büyük bir sürp-
riz onu beklemektedir. Abisini yıllar 
önce kaybeden Mahir evde abisinin 
reenkarnasyonu olduğunu iddia eden 
Halef ile tanışır. 

Durumu tuhaf bulan 
Mahir başlarda Ha-
lef’ten uzak durmaya 
çalışır. Fakat Halef’in 
çocukluklarına dair an-
lattıkları şeyler Mahir’in 
kafasının bir hayli karış-
masına neden olur. 

Film gösteriminin ar-
dından yönetmen Düz-
günoğlu film hakkında 
“Finalde birçok sonuç 
çıkartılabilir ama filmin 
temel konusu reenkar-
nasyon değildir. 

Reenkarnasyon, me-
seleleri anlatmanın bir 
aracıdır. Aslında reen-
karnasyon hikâyenin 
zeminini oluşturuyor. 
Şuna inanıyorum, insa-
nın en temel meselesi 

ölüm korkusudur. İnsan 
ölümden korktuğu için 
alışveriş yapıyor, büyük 
hedefler peşinde gidiyor, 
yemek yiyor. Bunların 
hepsi insanın ölümlü 
bir varlık olduğunu bil-
mesidir. Ben herkesin 
bu korkuyla yaşadığını 
ve bunu görmemek 
için çırpınıp durduğunu 
düşünüyorum. Bütün 
film de aslında bu işaret-
lerimden oluşuyor” dedi. 

Söyleşi, yönetmen Murat 
Düzgünoğlu ile öğrenci-
ler arasında gerçekleşen 
soru-cevap bölümü ile 
sona erdi.

Haber: Derya Kılıç 

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
mevcut Uzaktan Eğitim Programlarına yenilerini ekleyerek üni-
versitemizin hızlı büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam 
ediyor. Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’nde eklenen iki yeni uzaktan eğitim programı mevcut uzaktan 
eğitim yüksek lisans programı sayısı dörde çıktı. Ayrıca açılması 
planlanan bazı programlar da YÖK’ten onay alma aşamasında.

Teknolojik yapılar kullanılarak, zaman ve mekandan bağımsız bir 
şekilde eğitimin görüntü ve ses aktarımıyla sanal ortamda senkron 
ve asenkron biçimlerinde gerçekleştirilebildiği Uzaktan Eğitim, 
günümüzün en önemli teknolojik öğrenme metotlarından birisidir. 
Uzaktan eğitim, eğitimci ve öğrenicinin aynı anda aynı mekanda 
bulunmasına gerek bırakmadan, eğitim ve öğretim ortamına iste-
nildiği zaman sürekli erişim imkanı sunarak bilgiye hızlı ve kolay 
erişimin öncülerinden biri haline gelmiştir.

Merkezin uzaktan eğitimde dünya standartlarına uygun ders içerik-
lerini sunan, rekabetçi ortam yaratan ve bu ortamda liderlik yapabi-
len, sunduğu eğitim hizmetinde son teknolojileri kullanan, sunulan 
ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan bir uzaktan eğitim 
merkezi olma vizyonunu üstlenmiştir.  Merkez, uzaktan eğitim ala-
nında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri takip ederek bu alanda 
yeni projelerde atılım yapmak, sunmak ve bunların yanında rekabet-
çi, yenilikçi, araştırmalara açık bir birey olma yönünde öğrencileri-
mize sorunsuz bir eğitim ortamı hazırlamayı amaçlamıştır.

Merkez en güncel yazılım ve donanım altyapıları kullanmakta ve 
2012 yılından bu yana altyapısında yeni güncellemeler yaparak 
faaliyet alanlarını hızla genişletmektedir. Deneyimli personeli ile 
uzaktan eğitim konusunda söz sahibi haline gelmiştir. Ayrıca yeni 
açılacak programlar için de ekip ve altyapısal olarak hazır durum-
dadır.

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile destek 
verilen Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Programları şunlardır;

Mevcut programlar;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde - “Eğitim Yönetimi Teftişi, Planla-
ması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Progra-
mı”

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde - “Çalışma İlişkileri ve İnsan Kay-
nakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”

Yükseköğretim Kurulu onayı ile 2019-2020 Güz yarıyılında 
öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacak programlar;

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde - “Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ve  “İşletme Yö-
neticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”

ÇOMÜ’de Uzaktan Eğitim Yüksek 
Lisans Programı Sayısı Dörde Çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’n-
de 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile öğrenci alarak eğitim 
öğretim faaliyetlerine başlayacak Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 
ile İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Prog-
ramları açıldı.

Yönetmen Murat Düzgünoğlu 
ÇÖMÜ’deydi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezinde 
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öncülü-
ğünde film gösterimi ve yönetmen söyleyişi gerçekleşti. 
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ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü 
ve Sanayi Bakanlığı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği 
Çanakkale Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Özay tarafından 
koordine edilen ve Üniversitemiz ile Dardanel firması 
arasında bir süredir devam eden Üniversite - Sanayi 
İşbirliği çalışmaları sonucunda Üniversitemiz ile 
Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. arasında Üniversite-
Sanayi işbirliği çerçeve protokolü imzalandı.

İmza töreni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Sedat Murat ve Dardanel Önentaş Gıda 
San. A.Ş. COO’su Barış Harbi arasında gerçekleştirildi. 
Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Proje Koordi-
nasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, 
KÜSİ Çanakkale Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Özay, Dar-
danel Önentaş Gıda San. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Rainner Ong Montojo ve Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Nes-
rin Yumak da hazır bulundu. 

İmzalanan çerçeve protokol ile Üniversitemiz ve Darda-
nel Önentaş Gıda San. A.Ş. arasında ortak proje, ar-ge 
çalışmaları, staj hareketleri, sektöre yönelik lisansüstü 
programlarının açılması ve ortak kongre sempozyum vb. 
konularında işbirliği çalışmaları yürütülmesinin temelle-
ri atılmış oldu.

Üniversitemizde imzalanan bu çerçeve protokol ile çer-
çevesi belirlenmiş konularda işbirliği faaliyetlerinin art-
tırılması ile protokol amacına ulaşmış olacak. Bu konuda 
Proje Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilmesi, 
işbirliği faaliyetlerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesine 
katkı sağlayacak. 

Engelliler haftası dolayısıyla üniversitemizde bulunan 
Türkiye’nin ilk görme engelli milletvekili ve Beyazay 
Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Lokman Ayva, Tür-
kiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı 
Ayhan Metin ve Engelli Stratejileri Araştırma Derneği 
Başkanı Hamit Alemdaroğlu Rektör Prof. Dr. Sedat Mu-
rat’ı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ı 
makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sonrasında heyet, 
ÇOMÜ Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Bize Engel Olmayın sloganıyla ÇOMÜ Çanakkale Şe-
hitleri Yerleşkesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen programa Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İl Milli 
Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Ge-
nel Sekreter Sami Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldılar.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat her bireyin potansiyel engelli olduğuna dikkat 

çekerek “Nüfusumuzun yaklaşık %10-12’si engelli. Ge-
lişmiş ülkelerde bu oran belki daha az olabilir. İnsanların 
sağlığın ve zamanın kıymetini bilmesi çok önemlidir. 
İnsanoğlu bu iki şeyin değerini kaybettiği zaman anlar. 
Ama doğuştan ama sonradan engellilikle karşı karşıya 
herkesin kalabilme durumu vardır. Herkes potansiyel 
engellidir. Yarın ne olacağımız belli değil” dedi ve sözle-
rini şöyle sürdürdü:

En Büyük Engel İnsanlığımızı Kaybetmektir
“Engelli kardeşlerimiz toplumumuzda bizim için ayrı bir 
yeri olan kesimdir. Toplumumuzda dezavantajlı gruplar 
içinde en önemlilerini oluşturmaktadır. Sosyal politikada 
bu kardeşlerimiz, dezavantajlı gruplar olarak nitelendi-
rilir. Bu kesimle ilgili özel politikalar, önlemler gelişti-
rilmektedir. Devletimizin bu alanda çok önemli katkıları 
olmuştur. Bunlara yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 
Ailelerine dahi çok önemli imkanlar seferber edilmiştir. 
Engelliler ile ilgili çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın çalışmalarında önemli bir yer etmektedir.

Bana göre en büyük engel insanlığımızı kaybetmektir. 
Bazı organlarımızı kaybettiğimiz zaman farkına varıyo-
ruz ama ruhumuzu, duygumuzu, insanlığımızı kaybeder-
sek, en büyük engellilik budur.”

Rektör Murat’ın konuşmasının ardından Türkiye’nin ilk 
görme özürlü milletvekili ve Beyazay Derneği Kurucu 
ve Onursal Başkanı Lokman Ayva, Aşmak İsteyenler 
İçin başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.
Lokman Ayva’nın söyleşisinin ardından Türkiye Sakat-
lar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan 
Metin ve Engelli Stratejileri Araştırma Derneği Başkanı 
Hamit Alemdaroğlu’nun Farklı Bakış konulu söyleşisine 
geçildi.
Programın son bölümünde Yönetmen Erdem Öksüz’ün 
hazırladığı Yön Engelsiz Sanat Derneği ve Yön Tiyatro 
Topluluğu’nca dezavantajlı gençlerce Dava Kudüs oyu-
nu sergilendi.
Program hediye takdimiyle sona erdi. 

Haber: Tuncay Ak

En Büyük Engel İnsanlığımızı Kaybetmektir
10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Üniversitemiz ile Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. arasında İşbirliği
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 
2018-2019 Eğitim Öğretim faaliyet yılı içerisinde 
yer alan ve 6-10 Mayıs tarihleri arasında Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde ger-
çekleşen basketbol süper ligi terfi maçlarının açılış 
töreni Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ın katılımıyla 
gerçekleşti. 
Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu Spor 
Salonunda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden gelen öğrencileri üniversitemizde 
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz diyerek başladığı 
konuşmasında; “Devletimiz spora özel bir önem veri- yor. Bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor. Üniversitemiz 

de, Spor Bilimleri Fakültesi de bu bağlamda çok güzel 
çalışmalara imza atıyorlar. İstiyoruz ki ülkemizde genç-
lerimiz sporla uğraşsın ve sporla uğraşan gençlerimizin 
sayısı her geçen yıl artsın. Bu duygularla müsabakalara 
katılan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum” dedi. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hürmüz Koç, organizasyonun anısına Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat’a plaket takdim etti. 

Haber: Eylem Tuna Çoban

25 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen pro-
jede toplam 35 özel çocuk, spor ile hayatı paylaştılar, 
engelleri aştılar.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu 
Spor Salonu’nda düzenlenen programda, projeye katkı su-
nan 45 gönüllü öğrenciye teşekkür belgesi takdim edildi. 

Programa Vali Yardımcısı Ali Candan, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Spor Bilimleri Fakültesi De-
kan Vekili Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ile aileler katıldı. 

Vali Vekili Ali Candan; engelli bireylere karşı yapılan bu 
güzel projeye Valilik olarak destek vermekten memnuni-
yet duyduklarını ifade ederek “Toplumumuzdaki engelli 
çocuklarımız çoğu zaman dışarıya, sosyal ortamlara çıka-
mıyorlar. Bu çocuklarımız için spor çok önemli. Etkinliğe 
katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise engelli-
lerin şu an kapalı ortamlar yerine burada, bir spor alanında 

bulunmalarının mutluluk verici olduğuna değinerek “Geç-
tiğimiz haftada engellilerle ilgili bir tiyatro gösterimiz var-
dı. O tiyatro oyununu izledim ve gerçekten profesyonelce 
bir performans sergilediler. Bugün burada olan çocukları-
mızın ailelerini kutluyorum, onları hayata kattınız. Onları 
bizlerle, üniversiteyle buluşturdunuz. Allah yollarını açık 
etsin” şeklinde konuştu. 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu da “Sayın Valimizle engellilerle ilgili neler 
yapabilirizi konuşurken bu projeyi hayata geçirdik. Bi-
zim toplumun %10-12 civarı engelli vatandaşlarımızdan 
oluşuyor. Velilerin bu konuda yükü gerçekten ağır. Biz de 
onların yükünü bir nebze hafifletmek için kalıcı çalışmalar 
yapmak niyetindeyiz” diyerek projeye ilgi gösteren ailele-
re teşekkür etti. 

Protokol konuşmalarının ardından, belge takdimi gerçek-
leştirildi.

Haber: Tuncay Ak

35 Engelli Çocuk, Hareket Engel 
Tanımaz Projesiyle Hayata Katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket 
Engel Tanımaz adlı projeyle engelli çocukların spor ile rehabilitesine katkıda bu-
lundu. 

Basketbol Süper Ligi Terfi Maçları ÇOMÜ 
Ev Sahipliğinde Başladı

Vali Yardımcısı Ali Candan

Prof. Dr. Bünyamin Bacak

Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu
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Türkiye Basketbol Federasyonu himayesinde Türkiye’nin 
her yerinde basketbolu konuşmak için yola çıkarak “Bas-
ketbol Söyleşileri” gerçekleştiren ekip, Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Safiye Hüseyin Elbi 
Konferans Salonu’nda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Kız Milli Takım-
ları Sorumlusu Zeynepgül Ene, Milliyet Gazetesi ve Sports 
Tv’den Ümit Avcı, Basketbol Yazarı Gökhan Türe’nin yer al-
dığı söyleşiye; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, ÇOMÜ’nün bu tür güzel etkinlikleri yapmakta öncü 
olduğunu vurgulayarak kendisinin de basketbolun içinden 
geldiğini ve amatör olarak basketbolla ilgilendiğinin bilgisini 
verdi.

Türkiye’de basketbolla ilgili sorunlar, yapılması gerekenler, 
Çanakkale’de bir basketbol takımının kurulması için yapıl-
ması gerekenler üzerine konuşulan söyleşide, konuklar katı-
lımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Söyleşi, katılımcılara hediye takdimi ile son buldu. 

Haber: Eylem Tuna Çoban

Basketbol Söyleşileri Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sedat Murat, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada “İlimizde ve bölgede özellikle 
çocuk yoğun bakım büyük bir ihtiyaçtı. Son 
teknolojik cihazlarla donatılan ünitemiz 7 
yataktan oluşuyor. Çanakkalemize hayırlı 
olmasını diliyorum” diyerek ÇOMÜ Hastane-
si sağlık çalışanlarının halka daha iyi hizmet 
vermek için çalıştıklarını, sağlık hizmetinin 
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların 
devam ettiğini vurguladı.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur da, ÇOMÜ 
Hastanesinin ilimize ve bölgeye hizmet etti-
ğini, yeni hizmete giren 2. basamak Çocuk 
Yoğun Bakım Ünitesi ile bu hizmetlerin arta-
cağını söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
ve Çocuk Yoğun Bakım ünitesi Sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Battal ise “Çocukluk yaş 
grubunda görülen hastalıklar ve tedavilerinin 
farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş gru-
bundaki kritik hasta çocuklar, Çocuk Yoğun 
Bakım Ünitelerinde tedavi edilmektedir. Ço-
cuk Yoğun Bakım Ünitelerinde, suni solunum 
cihazları, monitörler ve diğer cihazlarımızla 
kritik çocuk hastaların tedavisi ve izlemi ya-
pılmaktadır. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde 
yatan çocuk hastalara tüm laboratuvar testleri 
ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmek-
tedir. Ekip olarak, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun 
Bakım Derneğinin bu alanda oluşturduğu 
protokoller ve yaptıkları bilimsel çalışmaların 
öncülüğünde, ilimizin ihtiyacı olan en kaliteli 
Çocuk Yoğun Bakım Hizmetini almasını sağ-
lamak istiyoruz” dedi.

ÇOMÜ Hastanesinde Çocuk Yoğun 
Bakım Ünitesi Hizmet Vermeye Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
bünyesinde bulunan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hizmet verme-
ye başladı.
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Seminer, proje destekçisi Batı Trakya Azınlığı 
Yüksek Tahsilliler Derneği Kadınlar Kolu ev 
sahipliğinde Anneler Günü’ne özel olarak İske-
çe bölgesine bağlı Mizanlı köyü, Köşk Lokanta-
sında yapıldı. 

Programa Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baş-
konsolosu Murat Ömeroğlu ve eşi Aslı Öme-
roğlu, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine 
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, İskeçe İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği Başkanı Aysel Sağır, 
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, BTAYTD 
Başkanı Hüseyin Baltacı, BTAYTD Kadınlar 
Kolu Başkanı Sevkan Tahsinoğlu, Batı Trakya 
Türk Kadın Platformu Başkanı Aslı Ali, BT-
TÖB Başkanı Aydın Ahmet, İTB Başkanı Ozan 
Ahmetoğlu, Dinkler Hanımeli Kadınlar Derneği 
Başkanı Aylin Ahmetoğlu, İskeçe Ticaret Odası 
Birinci Başkan Yardımcısı Serkan Hatip, Okutan 
Anne Projesi Koordinatörü Sevtap Hint, Doğu 
Makedonya ve Trakya Eyalet Meclis Üyesi 
Hüseyin Mehmet Usta, İskeçe Belediye Meclis 
Üyesi Ahmet Kara ve çok sayıda İskeçeli ve 
Gümülcineli soydaş katıldı. 

Kadınlar Kolu Başkanı Sevkan Tahsinoğlu’nun 
yaptığı kısa bir konuşmanın ardından misafir 
konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Te-
miz seminer verdi. 

İftar programından önce düzenlenen seminerde 
konuşan Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz “Aile, 
sürekliliğini evlilik kurumuyla sağlamaktadır. 
Aile her şeyden önce bir evlilik birliğidir. Evli-
lik kadın ve erkeğin ortak duygularla ve beklen-
tilerle en mahrem ilişkiyi yaşadıkları bir ortam-
dır. Evlenme aileyi oluşturan toplumsal ilkeleri 
belirli kalıplar içine yerleştiren bir sözleşmedir. 
Dolayısıyla evlilik ve ailenin iç içe geçmiş bir-
likteliği, her ikisinden alınan tatminin/doyumun 
birbirine bağlı olması sonucunu doğurmaktadır.

Kültürümüzde yeni evlenen çiftler:  ‘Allah bir 
yastıkta kocatsın, Allah iki cihan beraberliği 
versin, Allah mesut etsin’ şeklinde dualarla 
tebrik edilir. Her toplumda kültürde muhakkak 
evlilik törenleri vardır. Doğum, evlenme ve 
ölüm hayatın geçiş safhalarıdır. Evlenme dünya 
evine girme olarak da isimlendirilir.

Kültürümüzde kadın; eştir, hanımdır, hatundur. 
Baş yoldaşı, ev şenliğidir. En önemlisi anadır. 
Anne  çocuğun ilk öğretmenidir. Aslında anne 
tek başına bir okuldur. Kültürü aktaran, dili öğ-
reten, toplumla  uyumlu yaşamayı öğreten  odur. 
İdeal bir öğretmende bulunması gereken tüm 
özellikler onda vardır. Yöntemi sevgi, tekniği 
yüz yüze ve sabırdır. Hataları bağışlayıcıdır” 
şeklinde paylaşımlarda bulundu. 

Seminerin ardından iftar programı gerçekleşti-
rildi. 

Seminer: “Kültürümüzde Analık”
Rektör Yardımcısı ve Biga İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Bünyamin Bacak koordinatörlü-
ğünde yürütülen Batı Trakya Bölgesi’nde 
Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik Ders 
Destek Sistemi Projesi kapsamında Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elmaziye Te-
miz, Kültürümüzde Analık konusunda se-
miner verdi.

Törene Çanakkale 
Vali Yardımcısı 
Cezmi Batuk, Rek-
tör Danışmanı ve 
Biga İktisadi İdari 
Bilimler Fakülte-
si (İİBF) Dekanı 
Prof. Dr. Bünyamin 
Bacak, Belediye 
Başkan Yardım-
cısı Mehmet İrfan 
Mutluay, İl Tarım 
ve Orman Müdürü 
Erdem Karadağ ile 
çok sayıda davetli 
katıldı.

Çanakkale Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kaya Üzen, tören-
de yaptığı açılış konuşmasında; ikinci defa düzenlenen bu fuara 
destek için burada olduklarını ve fuar kapsamında “Tarımda Fark 
Yaratanlar Ödül Töreni” düzenlediklerini belirterek destek veren 
ve katılım sağlayan herkes adına teşekkürlerini sundu.

Başkan Üzen’in yaptığı açılış konuşmasının ardından seçici kurul 
tarafından ödül almaya hak kazanan kurum ve firmalara plaket 
takdimine geçildi.

Yürütmüş olduğu Avrupa Birliği Projeleri ile Çanakkale tarımına 
sağlamış olduğu katkılardan dolayı Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Rektörü adına Prof. Dr. Bünyamin Bacak’a plaket takdim 
edildi.

Çanakkale Ticaret Borsası, 
Tarımda Fark Yaratanları 

Ödüllendirdi
Çanakkale Ticaret Borsası tarafından ÇTSO Kongre ve 
Fuar Merkezinde Çanakkale 2. Tarım Fuarı kapsamında 
“Tarımda Fark Yaratanlar Ödül Töreni” düzenlendi.
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Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin Prof. Dr. 
Çiğdem Şahin Taşkın, Dr. Öğr.Üyesi Serdar Arcagök, Öğr. Gör. 
İffet Aksoy rehberliğinde hazırladıkları “Öğretim Materyalleri 
Sergisi” açılışı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salim Razı, Dekan Yardımcısı 
Dr .Ögr. Üyesi Adil Çoruk, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Çavuş Şahin, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Şa-
hin tarafından Anafartalar Kampüsü zemin katta yapıldı.Sergide 
okul öncesine ve sınıf eğitimine yönelik oyunlaştırılmış öğretim 
materyalleri, geri dönüşüm materyalleri olduğu kadar artırılmış 
gerçeklik materyalleri 
ve web 2.0 araçları da 
tanıtıldı. Sergilenen ma-
teryallerin yapılışlarının  
video klipleri, artırılmış 
gerçeklik materyallerinin 
tanıtımı, web2 araçlarının 
uygulamaları material_et-
kinlik instagram hesabın-
dan paylaşılacaktır.

Müzik Gündem

‘Zeynep Dizdar ft. Murat Uyar - Günah’  bu yaz 
bolca dinleyeceklerimiz ve en çok çalan şarkılar ara-
sında yer alacağa benziyor. Zeynep Dizdar bundan 
böyle uzun aralar vermeden yeni şarkılarını seven-
leriyle buluşturacağının ve bizleri birçok sürprizin 
beklediğinin müjdesini verdi.

Tam bir Zeynep Dizdar şarkısı diyebiliriz “Günah” 
için, çok yakışmış size.

Çok teşekkürler. Yeni şarkımızın heyecanıyla birlikte 
koşturuyoruz tabi ki işlere, konserlere. Çok güzel gidi-
yor, şarkımızı çok sevdi hayranlarımız, siz radyocuları-
mız da öyle. Mutluyuz o yüzden.

Eski şarkıların tadında bir çalışma olmuş. Gözümüz 
kulağımız sizi arıyor açıkçası.

Ben de bunu hissettim bu şarkıda. Şarkı çıktıktan sonra, 
radyolarda dönmeye başladıktan sonra kısa sürede lis-
telerde yer almaya başladı. Ve eski bir şeyin bir tadı var 
galiba. Benim okuduğum eski şarkılardaki o lezzet var. 
O yüzden çok sevildi sanırım. 

Kesinlikle öyle olmuş.  Eski şarkıların yorumlarına 
baktığımızda, hala çok dinleniyor olduklarını gör-
mek mümkün. İlle De Sen, Yok, Sana Güvenmiyo-
rum... Hepsi dönemin en çok sevilenlerindendi. Hatta 
yorumlarda “Bizi yeni nesil popçulara bırakmayın” 
demişler. Siz ne diyorsunuz bu duruma? 

Tabi ki sesi güzel olanlar da var, ben takip ediyorum. 
Öyle katı ve sert bakmıyorum asla. Sesi güzel olan yo-
rumlayabilen bu işi aşkla yapabilen herkes söylesin di-
yorum. Eskilerdeki lezzet şimdikilerde yok. O heyecan, 
o lezzet çok fark ediliyor. Onlar da onu özlediler herhâl-
de, her zaman yeni şarkıları vermeye devam edeceğiz 
öyle söyleyebilirim. 

Günah’ta kimlerle çalıştınız? 

Günah şarkımız sevgili partnerim DJ Murat Uyar’dan 
geldi bana. Bir sene önce bu şarkı vardı, daha doğrusu 
oluşum halindeydi. Sonra stüdyoya girip okudum, karar 
vereceğim dedim. Hakikaten okuyunca çok sevdim şar-
kıyı, severek okudum. O da belli oluyor zaten dinlediği-
niz zaman, hissettiriyor kendisini. Murat uğraştı aslında 
bu işle, ben sadece yorumladım. Çok teşekkür ediyorum 
kendisine.

Peki Zeynep Dizdar’ın ilerleyen günlerde farklı 
projeleri olacak mı? Cover’larınız da oldu zaman 
zaman. Mesela Ferdi Tayfur  Gönül Oyunu’nu çok 
sevmiştik. İlerleyen zamanlarda tekrardan bir cover 
gelir mi?

Tabi gelebilir, ben hiç bu konularda kapalı değilim, her 
an her şey olabilir hayatımda. Bir bakmışsınız başka bir 
şarkı, bir bakmışsınız yarın başka bir şey çıkıyor. Cover 
şarkı istiyorum, belki cover bir single da hazırlayabili-
rim, birkaç şarkılık maxi single tarzında olabilir. Her şey 
olabilir yani daha sonrasında sırf akustik bir şey yapabi-
lirim. Piyano eşliğinde şarkı söylemek istiyorum belki 
1-2 sene sonra. Kendi verdiğim bestelerden de bir şeyler 
yapmak istiyorum. 

Bir proje albümü gerçekten de harika olur.

Evet, mutlaka gelecek. Yani beklesinler güzel şarkılar 
geliyor öyle söyleyeyim. 

Çok isteriz, çok seviyoruz sesinizi. Radyolarda duy-
mak, denk gelmek gerçekten bizim için bir nostalji 
gibi oluyor. Doksanlar çocukları bilirler o günleri. 
Tekrar böyle aynı tatta şarkılar duymak bizim için 
çok özel. 

Aynen öyle. İnanın şarkı söyleyerek yaşıyorum, Murat 
da bilir benim için günlerce sahne olsa saatlerce şarkı 
söylesem yoruldukça daha da şarj olan bir sanatçıyım. 
Yorulmak hiç problem değil, ben şarkı söyleyerek nefes 
alıyorum öyle söyleyebilirim. Her zaman güzel şarkılar 
vereceğim, zaman geçirmeden her sene belki bir tane iki 
tane cover da olacak bunların içinde müjdeyi buradan 
verebilirim. 

Çok sevindik bunu duyduğumuza. Peki az önce 
akustik şarkılar da gelebilir dediniz. Zeynep Dizdar 
genelde pop, yüksek tempolu şarkılarla hatırımızda. 
En çok hareketli şarkılarla eğlendirmeyi mi seviyor-
sunuz yoksa slow şarkı ile bir sürpriz yapar mısınız 
ilerleyen günlerde?

Doğru tespit. Kesinlikle ben çok kıpır kıpır bir insanım 
kliplerde beni ağır çekiyorlar kesinlikle öyle bir insan 
değilim. Yeri geldiğinde tabi ben de kabuğuma çekilen 
bir insanım yengeç burcuyum çünkü. Ama ben kıpır 
kıpır bir yapıya sahibim yani sahnede dans etmeye bayı-
lıyorum. Dans edip şarkı söylemeye aşığım onun için de 
hızlı şarkıları tercih ediyorum.  Ama Allah’ıma şükürler 
olsun böyle bir sesi bana hediye ettiği için. Tabi ki böyle 
güzel şarkılar arabesk olabilir, Türk sanat müziği olabilir 
canlı sahnemde de okuyorum. Süprizler yolda.

ZEYNEP DİZDAR “GÜNAH” İLE KARŞIMIZDA

Temel Eğitim Bölümünde Öğretim Materyalleri Sergisi Yapıldı
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