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İÇDAŞ Kongre Merkezinde İlahiyat Fakültesi 
birinci sınıf öğrencileri buluşması ile başlayan 
programda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha 
Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. 
Suat Uğur, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri 
de yer aldı. Rektörümüz Murat; “Bu sene baş-
lattığımız ve gelenekselleştireceğimiz üniver-
sitene hoş geldin programları ile siz değerli 
öğrencilerimizi okulunuzun ilk gününde yalnız 
bırakmak istemedik. Adım attığınız bu yolda 
bu zamana kadar olduğu gibi büyük bir azim ve 
kararlılıkla yolunuza devam ederken üniversite 
yönetimimiz, öğretim üyelerimiz sizlerin ya-

nında olacağız. Yeter ki adım attığınız bu yolda 
bu zamana kadar olduğu gibi büyük azim ve 
kararlılıkla yolunuza devam edin” dedi.
Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal 
Öğrenci Konseyini, konseyin çalışmalarını ve 
kendisini tanıtarak başladığı konuşmasında 
Öğrenci Konseyinin üniversite yönetimi ile 
öğrenci arasında bir köprü olduğunu belirte-
rek, “Öğrenci Konseyi tüm üniversitelerde yer 
alan ve her birimde temsilcisi olan bir yapıdır. 
Öğrencilerin her hangi bir isteği, sıkıntısında, 
sosyal- kültürel gelişimine katkı sağlayacak 
tüm etkinliklerde öğrencilerin yanındadır” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ile bir ilki yaşadı. Rektör Murat, bu 
sene üniversitemize kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

ÇOMÜ ailesinin yeni üyelerine MERHABA!

Prof. Dr. Sedat Murat Alperen Uysal

ÇOMÜ’yü Çanakkale ile 
birleştiren imzalar!

Bir başkadır bu 
önlüğü giymek!

‘Hababam’ 
oyuncularını ağırladık

TEKNOFEST’te bir 
ÇOMÜ’lü!



2

ÇOMÜ Kreşi gezen, çocuklar ile tanışıp onlarla konu-
şan Rektör Murat daha sonra öğretmeler ile bir araya 
gelerek her biri ile ayrı ayrı tanıştı. Rektör Murat 
yaptığı konuşmada çocukların geleceğimizin teminatı 
olduğunun altını çizerek; “Her çocuk bizim için çok 
değerli. Her birinin mutlu, sağlıklı, başarılı bireyler 
olması için elimizden gelen özveriyi göstermeli ve 
çok çalışmalıyız” dedi.

Rektörümüzden miniklere özel ilgi!

Bağlılık Aslı, Semih Kaplanoğlu’nun son döneme dam-
gasını vuran yeni sinema filmi. Bu kadar ön plana çıkma 
sebeplerinden birisi En İyi Uluslararası Film dalında 
Türkiye’nin aday filmi olarak seçilmesiyken diğer bir 
sebep de film henüz çok yeniyken bu kararın ne şe-
kilde ve kimler tarafından alındığı... Bu kısmı kenara 
bırakarak film bize neler söylüyor, biraz onun üzerinde 
duralım. En temel anlamda, günümüzün “çalışan anne” 
profilini ele alıyor Kaplanoğlu. Başrol Aslı, bebeği Zey-
nep’in doğumunun ardından 6 aylık bir süreçte onunla 
kendisi ilgileniyor, onu emziriyor. Fakat artık bu süreci 
sonlandırmak ve çalışma hayatına geri dönmek istiyor. 
Bakıcı arayışına giriyor, kayınvalidesi ve eşine bunu 
kabul ettirme süreci ise çok uzun uğraşlar gerektirmiyor. 
Çünkü ikisi de kabullenmiş bir görünüm altında olsa da 
bebeğe Aslı’nın bakması düşüncesi içerisinde olan ge-

lenekçi bireyler olarak resmediliyor. Aslı ise ekonomik 
ve bireysel bağımsızlığını daha aktif yaşayabildiği ve 
o alıştığı çalışma hayatının özlemi içerisinde. Eğitimli 
bir bakıcı profili ararken kendisini, genç bir anne olan 
Gülnihal’le baş başa buluyor Aslı. Gülnihal onun son 
çaresi oluyor bir nevi. Fakat kendi içinde verdiği anne-
lik savaşını Gülnihal üzerinden gerçekleştirmesi Aslı 
karakterini biraz fazla kusurlu biri olarak görmemize 
neden oluyor.

Lüks sitede oturan, spor salonunun manzaralı köşesin-
de koşu bandını turlayan ve bir an önce eski günlerine 
geri dönmeyi arzulayan Aslı, pek çok çalışan günümüz 
kadınının aynası olabilecekken, bir türlü olamayışını şu 
şekilde özetleyebiliriz.

Aslı çok iyi yemekler yapamıyor ve eşinin perspekti-
finden bu bir problem olarak gösteriliyor, temizlik yap-
mıyor, zaten eve gelen bir yardımcısı var. Balkondaki 
çiçeklerine bakamıyor, onlarla ilgilenmek için de bir 
başkası geliyor. Haliyle bu karakter işi haricinde başka 
bir şey yapamayan, “bari anneliği hallet” denilebile-
cek bir kadına dönüşüyor. Fakat işaret edilmek istenen 
modern annenin bu kadar sığ bir görünüm içermesi 
filmin kadına bakışını sorgulamamıza neden oluyor. Hal 
böyleyken bakıcı Gülnihal de kenarda kalan farklı bir 
çalışan anne imgesini resmediyor. Alt sınıf olarak ifade 
edebileceğimiz Gülnihal’in de Zeynep’le yakın yaşlarda 
bir kızı var. O, Zeynep’e bakarken, kayınvalidesi ise 
evde Ayşe’ye bakıyor. Gülnihal’in eşi ise askerde ve 10 

ay sonra dönecek. Ayşe 
ateşleniyor ama Gülnihal 
başka birinin çocuğuna 
bakıyor ve kendi çocuğuy-
la ilgilenemiyor. Çalışan 
kadının statüsü ne olursa 
olsun yaşadığı bu süreç bir 
zincirlemeye dönüşüyor. 

Film, ele aldığı konu iti-
bariyle bize bizden ve 

günümüzden anlamlı sözler söylüyor, belki de söylemek 
istiyor. Ama resmettiği kadın algısı ne yazık ki ataerkil 
bakış açısından sıyrılamıyor. Bu durumu kotarmak için 
Aslı’nın annesiz büyümüş olması bir neden olarak gös-
terilebilir. Fakat genel izleyicinin bu durumu göz ardı 
etmesi de olağandır diyebiliriz. 

Aslı annesiz büyümüş bir kadın olmanın ötesinde, içkisi-
ne ve işine düşkün, ilgisiz ve savurgan bir baba tipleme-
sinin etkisinde yetişip kendi ailesini kurmayı başarmış 
bir kadın. Bir kadının/erkeğin yetişmesinde annenin 
payı kadar elbette babanın da payı büyüktür. Ton ba-
lıklı salata yaparken yemek kitabına bakan ve çalışma 
hayatına geri dönme arzusu içindeki bir kadının içsel 
dramını yalnızca ne annesiz büyümeye ne de düşüncesiz 
bir babaya bağlayabilirsiniz. En nihayetinde bu yüzeysel 
resmedişlere karşın oyunculuklar, renkler, çekim açıları 
ve film-gerçekçilik durumu yönünden Bağlılık Aslı’yı 
beğendiğimi söyleyebilirim. Bilinçli bir seyir dilerim.

Modern Kadının Annelik Sınavı: Bağlılık Aslı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, beraberinde Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ile ÇOMÜ Kreş’de incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında 
ÇOMÜ Kreş Müdürü Serdar Topal, Koordinatör Elif Yalçın, Sosyal Tesislerden Sorumlu Koordi-
natör Öğr. Gör. Giray Öge de hazır bulundu.
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Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Aziz Sinan Alp, GTP Turizm Şirket Orta-
ğı Armağan Aydeğer ve Ahmet Çelik Rek-
tör Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında 
ziyaret etti. Her yıl düzenlenen Türkcell 
Gelibolu Maratonu ile ilgili bilgilerin 
paylaşıldığı ziyarette, Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, 
Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus 
hazır bulundu.

Çanakkale Valiliği, İl Emniyet Mü-
dürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü, İŞKUR, Afet ve Acil 
Durum İl Müdürlüğü, Çanakkale 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı, Kredi Yurtlar 
Kurumu İl Müdürlüğü, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık 

Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, GESTAŞ ve ÇOMÜ’nün 
stantlarında öğrencilerimizin sorula-
rını hafta boyunca cevapladı. 16-20 
Eylül 2019 tarihleri arasında Terzioğlu 
Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik 
Merkezi (ÖSEM) önünde kurulan 
stantlar, 10.00-17.00 saatleri arasında 
öğrencilere hizmet verdi. 

Çanakkale Vali Yardımcıları Cezmi 
Batuk ve Tahir Şahin, Milli Eğitim 
Müdürü Ferhat Yılmaz, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin 
Bacak ve Prof. Dr. Suat Uğur ile Ter-
zioğlu Vakfı yöneticileri de etkinliğe 
katıldılar ve öğrencilere aşure ikram 
ettiler.

Kurumlar Kampüs’te öğrencilerimizle buluştu 
2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi’ne 
(ÇOMÜ) ilk kez kaydı ya-
pılan öğrencilerimizin, üni-
versitemizde ve şehrimizde 
sürdürecekleri öğrencilik 
yaşamı süresince ihtiyaç 
duyacakları konularda bilgi 
sahibi olmaları için Çanak-
kale Valiliği himayesinde, 
Çanakkale’deki çeşitli 
resmi kurumlar tarafından 
Terzioğlu Yerleşkesi ÖSEM 
binası önünde stantlar ku-
ruldu.

Kütüphanecilikte güvenliyiz!
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Çakmak’ın makalesinde yer 
alan verilere göre katalog kayıtlarının benzerliği ve güvenilirliği konusunda; kütüphaneciler 
sıralamasında ilk 3 kurum arasında (Boğaziçi Üniversitesi, Library of Congress, ÇOMÜ) 
üniversite kütüphaneleri sıralamasında ise sıralamada güvenilir ilk 4 kurum arasında (Bo-
ğaziçi Üniversitesi, Library of Congress, Bilkent Üniversitesi, ÇOMÜ) yer aldı.

Gelibolu Maratonu’nu anlattılar

Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat, göreve geldi-
ği ilk günden beri “hak, adalet, liyakat’’ merkezli 
bir yönetim anlayışı izleyeceğini söyleyerek 
gönüllerimizde taht kurdu. Yeni eğitim-öğretim 
yılı başında da 1. sınıf öğrencileriyle buluşan 
ve “Derse girmeyen hocaya tahammülüm yok’’ 
diyen Murat, ÇOMÜ’nün öğrenci odaklı bir 
döneme girdiğini gösterdi.  Çünkü bu öğrenciler 
bizim geleceğimiz! Ne kadar bilgili ve donanımlı 
bireyler mezun edersek, Türkiye’nin geleceğine 
o kadar ışık tutmuş oluruz!

Eğitim-öğretim yılımız da başladı. Öğrenci 
arkadaşlarımızın iyi bir yıl geçirmesini diliyo-
rum. Dilerim bu yıl öğrenciler; çekinmeden, “Ya 
söyleyeceğim yanlışsa!’’ korkusuna düşmeden 
sorularını hocalarına yöneltebilsin. Çünkü sorma-
dan, yanlış olduğunu bilemez, çünkü sormadan 
doğrusunu öğrenemez! Çünkü sormadan, sorabi-
lir hale gelemez.

Biz de üniversitemizin radyo, tv, gazete ve sosyal 
medya birimlerini bünyesinde bulunduran Medya 
Merkezi olarak yeni programcılarımızın da dahil 
olmasıyla yayın dönemine başladık. “Doğru kay-
naktan doğru bilgi’’ verme amacıyla çıktığımız 
bu yolda, alanlarında uzman akademisyenler biz-
lere ışık olacaklar. Değerli hocalarımıza yoğun 
programlarına rağmen bize eşlik edecekleri için 
teşekkürlerimi sunarım. Medya Merkezi olarak 
gerek öğrenci eğitmekte, gerek dinleyici ve 
izleyicilerimize doğru bilgi vermekte elimizden 
gelenin fazlasını yapacağız. Çünkü, “Vatanını en 
çok seven, görevini en iyi yapandır.’’

Uğur KARABULUT
ugurkarabulut@comu.edu.tr
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Kale Grubu ve Türkiye 
Bilişim Vakfı iş birliğinde 
ve Novusens Akıllı Şehir-
ler Enstitüsü’nün yürütü-
cülüğünde, Çanakkale’nin 
akıllı kent olarak büyü-
mesi amacıyla iki yıl önce 
başlatılan “Aklım Fikrim 
Çanakkale” projesinin bir 
ayağı olarak uluslararası 
bir konferans düzenlendi. 
Projenin tüm paydaşları-
nın ve katılımcıların aktif 
rol aldığı konferansta, 
kentin akıllı şehre dönü-
şümü için yapılması gere-
kenler ele alındı.

Açılışta bir konuşma yapan Kale Grubu Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay “Çanakkale’ye sürdürülebilir 
değer katmak için çaba sarf ediyoruz. Hayata geçir-
diğimiz ve planladığımız projelerle Çanakkale’nin 
tarihi, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkarken, 
yarını bugünden anlamlı kılmak ve gelecek nesille-
re yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz” 
dedi. 2017 Şubat ayında Kale Grubu ve Türkiye 
Bilişim Vakfı işbirliği ile Novusens Akıllı Şehirler 
Enstitüsü yürütücülüğünde hayata geçen Aklım 
Fikrim Çanakkale projesinde önemli bir aşamaya 
gelindi. Projenin üçüncü yılında, “Sürdürülebilir ve 
Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale” temasıyla 
uluslararası bir konferans düzenlendi. Çanakkale 
Troya Müzesi’nde gerçekleşen konferansta Kale 
Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye 
Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Dışişleri 
Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje 
Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Ça-
nakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Hollanda 
İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ve Dünya 
Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerinin 
de aralarında bulunduğu, uzmanlar, fikir ve düşün-
ce liderleri, akademisyenler, iş dünyası ve teknoloji 
liderleri gibi değerli konuşmacılar, sürdürülebilir ve 

akıllı şehirler kavramı hakkında bilgi ve 
deneyimlerini paylaştılar.

Konferansın açılışında konuşan Zeynep 
Bodur Okyay şunları söyledi: “Biz bun-
dan 3 yıl önce Çanakkale için Türkiye 
Bilişim Vakfı ve Novusens Akıllı Şehir-
ler Enstitüsü ile birlikte bir hayal kur-
duk. Çanakkale’yi geleceğe hazırlamak, 
ortak anlam oluşturmak, dünyadaki ba-
şarılı şehir hikâyelerine Çanakkale’mizi 
de eklemek için… Ne mutlu bize ki, bu 
hayale Sayın Valim ve Sayın Belediye 
Başkanım başta olmak üzere tüm pay-
daşlarımız ortak oldu. Önce, kentteki 
paydaşların katılımıyla ‘Akıllı Şehir 
Yolunda Çanakkale’ başlıklı bir yol ha-

ritası oluşturduk.  Sonra, akıllı şehirler konusunda 
farkındalığın artırılması için çalıştaylar, seminerler, 
eğitimler düzenledik. Ve bugün burada, böylesine 
değerli isimlerle, Avrupa Hareketlilik Haftası’na 
tekabül eden bu güzel günde Çanakkale’nin akıllı 
dönüşümü için model olacak farklı bir buluşma 
gerçekleştiriyoruz. Elbette alınacak daha çok yolu-

muz var…”diye konuştu. 

Aklım Fikrim Çanakkale çatısı altında Çanakkale 
için yeni fikirler geliştirilmesi hedefiyle hayata ge-
çen konferans kapsamında, “Sürdürülebilir ve Akıl-
lı Hareketlilik”, “Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre” 
ana oturumları ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Ekono-
mi”, “Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler”, ve Dış İşleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyo-
nunda yürütülen AB Türkiye Şehir Eşleştirme Hibe 
Programı kapsamında planlanan “Şehir Eşleştirme 
ve Akıllı Şehirler” olmak üzere üç paralel oturum 
düzenlendi.

Toplamda yedi oturumda alanında uzman 33 ko-
nuşmacıyı ağırlayan Konferans, her yıl 16-22 Eylül 
tarihleri arasında yürütülen, şehirleri sürdürülebilir 
ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye 
teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası’nda dü-
zenlenerek ilgili haftanın etkinliklerinden biri oldu. 
Konferansta aynı zamanda, Hollanda’nın bisiklet 
kültürüne odaklanan ve coğrafi olarak bisiklet kul-
lanılabilecek yerleşim merkezlerine model oluştu-
ran “Neden Pedal Çeviriyoruz? (Why We Cycle?)” 
isimli belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye 
Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı 
da TBV olarak “akıllı şehir” kavramıyla beş yılı 
aşkın bir süredir yoğun bir şekilde ilgilendiklerini 
belirtirken “Çanakkale’nin bu yolda ülkemizde 
önemli bir adım atması ve bunu TBV ve Novusens 
ile birlikte atmış olması bizim için büyük bir onur 
kaynağı” dedi.

Konferansın ardından 2018 Troya Yılı kapsamında 
OPET tarafından Arkeo-köye dönüştürülen Tev-
fikiye’de OPET desteğiyle gün batımı kokteyli 
gerçekleşti. Davette aynı zamanda yerel ürünleri 
kullanarak iyi ve kaliteli yemeği herkes için erişile-
bilir yapma ilkesiyle hareket eden İtalyan restoranı 
Eataly’nin şefleri tarafından Çanakkale’nin yerel 
ürünleri ile hazırlanan yemekler servis edildi. Da-
vete, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi müzis-
yenlerinden oluşan Trio eşlik etti.

“Aklım fikrim Çanakkale” için buluştular

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

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) ile 
Çanakkale Savaşları Geli-
bolu Tarihi Alan Başkanlığı 
arasında daha önce 2 kez 
imzalanan iş birliği, yeni 
bir protokolle daha da ge-
nişledi. 

Rektör Prof. Dr. Sedat Mu-
rat ve Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Baş-
kanı İsmail Kaşdemir’in imzaladığı protokol uyarınca 
başkanlığın sorumluluk sahasında ve sorumluluklarına 
dair yürüttüğü çalışmalarda Başkanlık ve Üniversite 
arasında iş birliği hedefleniyor. 

Buna göre; Çanakkale Savaşları ve Tarihi alana dair 
hazırlanan akademik ve bilimsel çalışmalar Üniversite 
Öğretim Üyeleri ve Başkanlığın görevlendirdiği uz-
manlardan oluşacak ortak yayın komisyonu tarafından 
yürütülecek. 

Başkanlık tarafından Çanakkale Muharebeleri ve Tarihi 
Alana dair yapılacak her türlü işlem, çalışma ve proje 
vb konularda ihtiyaç duyulduğu takdirde Üniversite, 
akademik danışmanlık konusunda katkı sağlayacak. 

Üniversite ve Başkanlık bünyesinde bulunan kütüpha-
neler ve arşivler Başkanlık personeli ve Üniversite Öğ-
retim Üyeleri ile lisansüstü öğrencilerince müştereken 

kullanılabilecek. 

1.Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale Cephesi ve 
Tarihi Alana ilişkin dü-
zenlenecek tüm kongre, 
sempozyum, sergi, ça-
lıştay ve panellerde iki 
kurum paydaş olarak yer 
alacak. 

Rektörlük Senato Salo-
nunda düzenlenen, her iki kurum personeli ve idarecile-
rinin katıldığı imza protokolünde konuşan ÇOMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Sedat Murat, tarihi alanın tanıtılmasının 
ülkemiz için önemine dikkat çekerek “Bütün dünyada 
Çanakkale savaşlarının çok iyi bilinmesi gerekiyor. 
Çanakkale kültür, tarih ve sanat şehri olarak vizyonda 
olması gerekir. Gençlerimize tarih bilinci vermeye çalı-
şalım. Bu yıl başlattığımız bir projeyle Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi’ne yeni gelen tüm öğrencilerimize 
tarihi alanı gezdirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı 
İsmail Kaşdemir ise “Çanakkale’mize yapılan her hiz-
metin vatan hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Şehrimizde 
ÇOMÜ gibi artık uzmanlaşmış bir kurumumuz var. 
Buradaki hocalarımız bizlere büyük katkılar veriyorlar. 
Bu sayede ortaya güzel işler çıkartıyoruz. İş birliğimizin 
daha da gelişmesini arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreni, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve 
Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sedat Çakır arasında gerçekleştirildi. 

Törende Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye 
Başkan Vekili Vet. Hek. Sıtkı Keçeci, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Suat Uğur, Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Biga Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Ertuğrul Bilgücü, ÇOMÜ akade-
misyenleri ve iş dünyası temsilcileri ile basın mensupla-
rı hazır bulundu.

İmzalanan çerçeve protokolü ile ÇOMÜ ve Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası arasında sanayi alanında ortak proje, 
AR-GE çalışmaları, staj faaliyetleri, sektöre yönelik 
lisansüstü programlarının açılması ve ortak kongre sem-
pozyum vb. konularda iş birliği çalışmaları yürütülme-
sinin temelleri atılmış oldu. Ayrıca törende ÇOMÜ Biga 
Meslek Yüksekokulu ve Biga’da faaliyet yürüten sanayi 

kuruluşları, Biga OSB ve Çanakkale Serbest Muhase-
beci ve Mali Müşavirler Odası arasında 3+1 mesleki 
eğitim iş birliği sanayi stajı uygulamasına yönelik pro-
tokoller de imzalandı.

ÇOMÜ’yü Çanakkale ile birleştiren imzalar!
Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile İş Birliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi (ÇOMÜ) Proje Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörlüğü ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Kamu-Üni-
versite-Sanayi İş Birliği Çanakkale 
Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Özay 
tarafından koordine edilen Üniver-
site - Sanayi İşbirliği çalışmaları 
sonucunda ÇOMÜ ile Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası arasında Üniversi-
te-Sanayi işbirliği çerçeve protokolü 
imzalandı.

Tarihi alanda tarihi kaynaşma!

Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat’ın bu yıl ilk 
defa gerçekleştirdiği ve gelecek yıllarda da
sürdüreceğim dediği öğrenci buluşmasını görünce, 
üniversitede okuduğum yıllar aklıma geldi. Dört 
yıl emek vererek okuduğum Ankara Üniversite-
si’nden aldığım diplomada imzası bulunan Rektör 
kimdi diye düşündüm. Hatırlayamadım. Çünkü 
dört yıl boyunca Rektörümüzü hiç görmemiştim.

Tarihi ve köklü üniversitelerde rektör demenin ne 
olduğunu ise Çanakkale’de öğrenmiştim. Anzak
törenleri için Çanakkale’ye gelen Yeni Zellanda 
ve Avustralya heyeti, Rektör Bey geliyor denince 
otelin kapısına inmiş ve sıraya geçerek hocayı 
karşılamışlardı. Onlar için bir üniversite rektörü 
herkesten daha önemli ve de saygı duyulan bir 
kurumsal yapıydı. Yeni Rektörümüzün üniversi-
teye ilk defa adım atan öğrençilerle birebir yüz 
yüzü görüşmesini gördüğümde de büyük bir sevinç 
yaşadım. Ve içimden daha önce bunu niye kimse 
akıl etmedi diye geçirdim. Rektör Hoca’nın bu 
hareketi, ÇOMÜ’ye merhaba diyen öğrençilerin 
gözünde de anlamlı olmuştur diye düşünüyorum. 
Aidiyet duygusunun başlamasında ve gelişmesinde 
büyük bir adım bence bu tavır.

Sahaya inmek, eklemlenmek!
Çok uzun ve geniş anlatılması gereken bir konu 
daha gerçekleşti ÇOMÜ’de. Biga TSO ile bir 
protokol yapıldı. Yine Tarihi Alan Başkanlığı 
ile de... Bu iki protokol ÇOMÜ’nün kurumsal 
anlamda Çanakkale ile eklemlenmesinin çok güzel 
iki başlangıcı oldu. Bilim üreten, gençlere meslek 
kazandıran üniversitenin Çanakkale ile organik 
bağlar kurması çok önemli. Benim içimden geçen, 
her hocanın kendi alanıyla ilgili kurum ve kuruluş-
larla, özel sektörle içi içe çalışması. Sokağa inmesi 
kısacası. Yaptığımız işin artı değer kazanması ve 
kazandırması da böylece daha sağlıklı gerçekleşe-
cektir.

Yarına bırakılmayacak işler!
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Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan 
Akdur, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Ünver, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet 
Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, Türk Tabipler 
Birliği Temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, öğrenci 
ve veli katıldı. Önlük giyme töreni saygı duruşu, İstiklal 
Marşı ve müzik dinletisinin ardından, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir’in açılış konuşmasıyla 
devam etti. “Fakültemiz, çağdaş eğitim araçlarıyla do-
natılmış derslikler, modern araştırma laboratuvarları ile 
sizleri çağdaş bir hekim olarak yetiştirmek için hizme-
tinizdedir” diyen Prof. Dr. Tamer Demir, Tıp Fakültesi 
hakkında şu bilgileri aktardı: “ÇOMÜ Tıp Fakültesi 137 
Öğretim Üyesi, 176 Araştırma Görevlisi ile 92 öğrenciye 
eğitim-öğretim, 1 milyonun üzerinde hastaya da sağlık 

hizmeti vermektedir. Bugüne kadar 480 öğrencisini 
mezun vermiş bir kurumdur. Bu bilinç ile öğrencilerimi-
zin eğitimini önemsiyor, hep daha iyi için var gücümüzle 
çalışıyoruz, yılmadan bıkmadan çalışmaya devam edece-
ğiz. Çünkü dünyadan kopuk, bilimden uzak, yeniliğe 
ve gelişime kapalı, bir tıp fakültesi düşünülemez. Bu 
nedenle dünya standartlarına uygun, girişimci bir fakülte 
olmayı hedefliyoruz” dedi.

Özden hedefe koydu; İlk 20

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ise konuşma-
sında “27 yıl önce kurulmuş olan üniversitemiz, bugüne 
kadar 115 bin öğrenciyi mezun etti. Öğretim üyelerimi-
zin kalitesi ve çalışma şevki açısından gerçekten iyi bir 
üniversiteyiz. Önemli bir coğrafyada Türkiye’de 207 
üniversite arasından son 3 yılda 34.lüğe kadar ilerlemiş 

bir üniversiteyiz. Kendimizi ilk 20’de görmek istiyo-
ruz” diyerek ÇOMÜ’nün tecrübe yönünden, konumunu 
sağlamlaştırmış, eğitim-öğretim ve bilim dünyasında 
Türkiye’de adından söz ettiren, uluslararası ortamda da 
belli projelere ve iş birliklerine imza atmış bir üniversite 
haline geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Özden “ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi, birçok başarıya imza atmıştır. Elde edilen bu 
başarıdan çıkarılacak sonuç ise Tıp Fakültemizde iyi eği-
tim yapıldığı anlamına gelmektedir. Eğitimde ve bilimde 
bir dünya üniversitesi sloganıyla yola çıktık. 2015 yılın-
dan bugüne kadar çok yoğun çalışıyoruz. Ümit ediyorum 
2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde de bu çalışma-
larımızı ilerleteceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 
Konuşmaların sonrasında önlük giydirme törenine geçil-
di. Öğrenciler tek tek sahneye davet edilerek önlükleri 
giydirildi. Önlük giyme töreninin ardından hekim adayı 
öğrenciler, mesleğe ilk adım yeminlerini ettiler.

Bir başkadır bu önlüğü giymek!
Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Tıp 
Fakültesi 
2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılı 
Önlük Giyme Töre-
ni, İlahiyat Fakültesi 
İÇDAŞ Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti-
rildi.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından açılışı yapılan II. Uluslararası Coğrafi İşa-
retli Ürünler Zirvesi gerçekleştirildi. Çanakkale, zirve 
kapsamında yapılan II.Coğrafi İşaretler İhtisas Fuarına 
Çanakkale Ticaret Borsası ve Çanakkale Ticaret ve 
Sanayi Odası ortaklığı ile Çanakkale Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Kurulu, Bayramiç Ziraat Odası, Ezine 
Peynirciler Derneği, Ezine Tarım ve Orman İlçe Mü-
dürlüğü işbirliğinde 30 metrekarelik stand ile katılım 
sağladı. Düzenlenen zirvede Çanakkale de yerini aldı. 
Bayramiç Elması, Ezine Payniri, zeytinyağı ve birçok 
alanda işaretli ve patentli ürünü bulunan Çanakkale’nin 
zirvedeki standına yoğun ilgi oldu. Kurulan Çanak-
kale standında, ismi şehirle bütünleşmiş olan “coğrafi 

işaretli” ürünler tanıtıldı. Stantta, Çanakkale’nin coğrafi 
işaretli ürünleri olan Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, 
Bayramiç elması ve Çanakkale el halısının yanı sıra coğ-
rafi işaret tescili alma niteliğine sahip olan Çanakkale 
domatesi, Ezine eski kaşarı, Ezine İnek Peyniri, Gelibolu 
sardalyesi, Gökçeada Zeytinyağı, Geyikli Zeytinyağı, 
Gökçeada Kekik Balı, Ayvacık Karakovan Balı, Lapseki 
Şeftalisi, Lapseki Kirazı, Yenice Kapya Biberi, Çanak-
kale Peynir Helvası, Bayramiç Helvası, Biga Lokumu, 
Biga Köftesi, Mevlevi Tatlısı, süt reçeli, domates salçası 
gibi ürünlerinin tanıtımları ve Ezine Gıda İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale’nin turizm değerleri 
de başkentlilerle buluştu. Turan hemşehrilrini yalnız 
bırakmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan da zirvedeki stantları ziyaret 
etti. Çanakkale standını da ziyaret eden Bülent Turan 

burada yetkililer ile bir araya gelerek stant ve temaslar 
hakkında bilgiler aldı. Turan daha sonra yaptığı açıkla-
mada “Coğrafi İşaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri yönünden kökeninin bulunduğu yöre, 
alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gös-
teren işaretlerdir. Aynı zamanda ürünün pazar değerini 
arttırmaktadır. Çanakkale’mizin verimli topraklarında 
111 çeşit tarım ürünü yetişmektedir. Bu yıl bu zirvede 
Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması, Çanakkale El Halısı 
ve Ezine Peyniri coğrafi işaretli ürün olarak yerini alıyor. 
Zirve sayesinde ürünlerimiz 11 farklı yabancı ülkeye 
tanıtılacak. Çanakkalemiz bir tarım şehri ve tarımın daha 
kaliteli, modern imkanlarla yapılabilmesi için gayret 
ediyoruz. Bu tarz zirveler yeni pazar oluşturabileceği 
gibi diğer ürünlerimizin de tanınırlığını arttıracak önemli 
bir organizasyon.” 

Coğrafi işaretli ürünlerimiz Ankara’daydı
Birçok markası ile sadece bölgemizde ve Türkiye’de değil, dünyada da bilinen Çanakkale, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından dü-
zenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılımı ile açılışı gerçekleştirilen II. Uluslararası Coğrafi 
İşaretli Ürünler Zirvesinde Çanakkale standı yine ilgi odağı oldu.

İŞKUR’un istihdam seferberliği kapsamında Türki-
ye’nin dört bir yanında organize ettiği fiziki kariyer 
fuarları artık “Sanal Fuar” konsepti ile dijitalleşiyor. 
25-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen “Sanal 
İstihdam Fuarı”na Türkiye’nin en çok istihdam sağla-
yan 50’den fazla firması katılım gösterdi.

İŞKUR’un istihdam seferberliği kapsamında Tür-
kiye’nin dört bir yanında organize ettiği “İstihdam 
Fuarları” artık dijitale taşınıyor. İş arayan ve iş ve-
renleri online ortamda buluşturan bu platform, hem iş 
verenlere hem de iş arayanlara büyük ölçüde kolaylık 
sağlayarak, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tek 
tıkla CV bırakma imkanı sunuyor. Türkiye’nin tek 
yerli ve milli yazılımı olma özelliğini taşıyan Endless 
Fairs online fuar alt yapısı kullanılarak hayata geçi-
rilen Sanal İstihdam Fuarı, 25-26 Eylül tarihlerinde 
sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresinden ziyaretçile-
re kapılarını açtı.

İŞKUR’dan sanal fuar!
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Buluşma Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’la başladı
Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal’ın Öğrenci 
Konseyini, konseyin çalışmalarını ve kendisini tanıtarak 
başladığı konuşmasında Öğrenci Konseyinin üniversite 
yönetimi ile öğrenci arasında bir köprü olduğunu belirtti 
ve şöyle devam etti. “Öğrenci Konseyi tüm üniversite-
lerde yer alan ve her birimde temsilcisi olan bir yapıdır. 
Öğrencilerin herhangi bir isteği, sıkıntısında, sosyal- 
kültürel gelişimine katkı sağlayacak tüm etkinliklerde 
öğrencilerin yanındadır.” Rektör Prof. Dr. Sedat Murat 
ise öğrenci ve hocanın birbirinin ayrılmaz parçaları 
olduğunun altını çizerek öğrencilere seslendi: “Hayatta 
tesadüf diye bir şey yoktur. Büyük bir maratondan geçti-
niz. Büyük bir gayret, emek verdiniz. Alın teri döktünüz. 
Çalıştınız ve üniversiteyi kazandınız. Bundan sonrası 
için de çok çalışmanız, emek vermeniz gerekiyor. Hangi 
mesleği seçmiş olursanız olun o mesleğin hakkını iyi bir 
şekilde verirseniz mutlaka önünüzdeki günlerde hayatı-
nızda çok daha güzel günler olacaktır. Zirvelere çıkma-
nın yolu zordur ama çok çalışırsanız imkânsız değildir.”

ÇOMÜ ailesi genç arkadaşlarımıza merhaba dedi...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ile bir ilki yaşadı. Rektör Murat, bu sene üniver-
sitemize kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

En Önemli Mücadelenin Yapıldığı Yer Çanakkale
Çanakkale dünyanın en önemli mücadelesinin yapıldığı bir mekân-
dır. Çanakkale büyük bir ruhtur. Bu ruha hepimizin sahip olması 
gerekiyor. Osmanlının en zor döneminde emperyalist güçlerin var 
güçleri ile ülkemize saldırdığı biz zamanda dedelerimiz Çanakkale 
geçilmez dediler ve emperyalist güçler Çanakkale’yi geçemediler. 
Türk’ün imanını ve gücünü tüm dünya burada gördü.

Çanakkale Bir Öğrenci Şehri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 
öğrencileri ile birlikte şehrin nüfusunun 
dörtte birini meydana getirdiğini dile 
getiren Rektör Murat, Çanakkale’nin bir 
öğrenci şehri olduğunu ve her bakımdan 
çok büyük anlamları olduğunu vurguladı 
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene 
başlattığımız ve gelenekselleştireceğimiz 
üniversitene hoş geldin programları ile 
siz değerli öğrencilerimizi okulunuzun 
ilk gününde yalnız bırakmak istemedik. 
Adım attığınız bu yolda bu zamana kadar 
olduğu gibi büyük bir azim ve kararlı-
lıkla yolunuza devam ederken üniversite 
yönetimimiz, öğretim üyelerimiz sizlerin 
yanında olacağız. Yeter ki adım attığınız 
bu yolda bu zamana kadar olduğu gibi 
büyük azim ve kararlılıkla yolunuza 
devam edin.
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ÇOMÜ ailesi genç arkadaşlarımıza merhaba dedi...

Çanakkale Ruhu, Türk Milleti-
ne Milli Mücadele Ruhu Verdi
Bu sene yeni gelen öğrencilerimizin 
hepsinin mutlaka bizler rahat olalım diye 
yattığı yerleri görmelerini sağlayacağız. 
Çanakkale olmasaydı Türk milleti bu-
günkü yapısına asla sahip olamayacaktı. 
Anadolu’daki büyük mücadele burada 
kazanılan mücadelenin moral ve motivas-
yonu ile başlatıldı. Bu moral motivasyon 
ile başlatılan milli mücadele ruhu ile 

etrafımızı saran emperyalist güçlerin her 
biri geldikleri gibi gittiler. Türk milletini 
ayakta tutan ve milli mücadele ruhu veren 
şey Çanakkale ruhudur. Çanakkale bunun 
için çok önemlidir. Öğrencilerimizin 
de bunu bilmelerini ve bunun farkında 
olarak, bu ruhla çalışmalarını bekliyoruz. 
Çanakkale ile ilgili kitapları, romanları, 
bilimsel makaleleri okumanızı tavsiye 
ediyorum.”

Geleceğimiz, Ümidimiz Sizlersi-
niz 
Türkiye’nin genç nüfusunun çok oldu-
ğunu ve her beş kişiden birinin 18-24 
yaşları arasında olduğunu ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Geleceği-
miz, ümidimiz siz gençlersiniz. Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesinin ismini şu 
karşıda yatan dedelerimize layık olacak 
şekilde Türkiye’ye tanıtacağız. Bunun 
için sizlerden beklentimiz çok çalışma-

nız ve gayret etmeniz. Bunu hep birlikte 
başaracağız. Bizler hep sizlerin yanında 
olacağız. Sizler de kendinize idoller 
belirleyin. Aziz Sancar, Fuat Sezgin gibi 
isimlerin hayatlarını okuyun. Görecek-
siniz ki bu isimler bulundukları yere 
gelmek için çok çalışmışlar. Rektör Prof. 
Dr. Sedat Murat konuşmalarının ardından 
öğrencilerden gelen soruları yanıtladıktan 
sonra programlar son buldu.



10

Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç, “Eğitim Fakültesi’nde 
öğretim üyeleri olarak Hababam Sınıfı gibi öğretmenliği 
ön plana çıkaran filmleri öğrencilerimize izlemeleri için 
öneriyoruz” diyerek Hababam Sınıfının yaşayan efsa-
neleriyle buluşmuş olmaktan büyük mutluluk duyduk-
larının altını çizdi ve bu organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise 
gönlümüze uzun yıllardır taht kuran ve hiçbir zaman et-

kisi kolay kolay kaybolmayacak Hababam Sınıfı filmine 
imza atan çok değerli sanatçıları ÇOMÜ’de ağırlıyor 
olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Hababam Sınıfı filminde sevginin, 
muhabbetin, birlikte beraberce hareket etmenin ne kadar 
önemli olduğu anlatıldı. Gönlümüzde öyle bir yeri var 
ki ne zaman izlesek aynı tatla izlemeye davam ediyoruz. 
Eğitimle ilgili önemli mesajlar verildi. Filimde rol almış 

ancak vefat eden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet, ara-
mızda olan sanatçılarımıza ise sağlıklı ve uzun bir ömür 
diliyorum.” Açılış konuşmalarının ardından Hababam 
Sınıfı oyuncuları kısaca kendilerini tanıtarak, Çanakka-
le’de, ÇOMÜ’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirtti ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Tadına doyamadığımız ‘Hababam’ oyuncularını ağırladık
Hababam Sınıfı filminin yaşayan efsaneleri Çanakkale’de 
ÇOMÜ’lü öğrenciler ile buluştu. Eğitim Fakültesi Seminer 
Salonunda gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Sedat Mu-
rat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Dekan Prof. Dr. 
Salih Zeki Genç ve öğrenciler katıldı.
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TÜBİTAK tarafından 2237-B 
Proje Eğitimi Etkinliklerini 
Destekleme Programı kapsa-
mında desteklenen TÜBİTAK 
Projeleri Yazma Eğitimleri, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi, Trakya Üniversitesi, 
Namık Kemal Üniversitesi ve 
Kırklareli Üniversitesi’nden 38 
katılımcı ile gerçekleştirildi. 
Ücretsiz olarak gerçekleştiri-
len eğitimler kapsamında katılımcıların iaşe ve 
konaklama masrafları da TÜBİTAK tarafından 
karşılandı.&quot; Koordinatörlüğü Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal 
Sezgintürk tarafından yürütülen ve organizasyonu 
Proje Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan 
etkinlikte eş zamanlı olarak 4 ayrı sınıfta, MAG/
SBAG, SOBAG, TOVAG/ÇAYDAG VE TBAG 
alanlarında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler 
MAG/SBAG alanında Prof. Dr. Mustafa Kemal 
Sezgintürk, SOBAG alanında Dr. Öğr. Üyesi Azer 
Banu Kemaloğlu, TOVAG/ÇAYDAG alanında 
Prof. Dr. Emin Yılmaz ve TBAG alanında Doç. 
Dr. Tuğba Tümer tarafından verildi. 
Etkinlik koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kemal 
Sezgintürk, TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitim-

leri ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu 
ifadeleri kullandı: &quot;2 gün boyunca 
öğretim üyelerimiz ve Proje Koordinas-
yon Merkezi çalışanları ile gerçekleş-
tirdiğimiz eğitimlerde hem proje bazlı 
düşünme, hem de TÜBİTAK projeleri 
yazılırken dikkat edilecek noktaların 
neler olduğu konularında, örnek TÜBİ-
TAK projeleri üzerinden uygulamalı ça-
lışmalar gerçekleştirilmiştir. Katılımcı-
ların desteklenememiş proje önerilerinin 

de değerlendirildiği derslerde, bu proje önerileri 
üzerinde oldukça etkili yönlendirmeler ve iyi-
leştirmeler gerçekleştirilmiştir. Amacı; öncelikle 
üniversitemiz ve diğer TÜB üyesi üniversiteleri-
mizin TÜBİTAK proje desteklerinden daha fazla 
yararlanabilmesini sağlamak ve hem ülkemiz hem 
de uluslararası bilimsel literatüre katkı düzeyini 
artırmak olan eğitimin sonunda tüm katılımcıları-
mız, bu etkinliğin kendileri açısından çok faydalı 
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca pek çok katılımcı-
dan, ilerleyen zamanlarda diğer meslektaşları için 
de benzer bir etkinlik düzenlenmesi yönünde talep 
alınmıştır.” 4 ayrı alanda gerçekleştirilen TÜBİ-
TAK Projeleri Yazma Eğitimleri, katılımcılara 
katılım sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

TÜBİTAK, Önce Eğitiyor!

TEKNOFEST’te bir ÇOMÜ’lü!

Teknolojik Girişimler Topluluğu üyesi öğrenci-
lerden oluşan ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmalar 
sonucunda Sancaktar isimli elektrikli aracı tasarla-
yıp üretimini gerçekleştirdiler. Üretilen aracın her 
yıl revize edilerek geliştirilmesi ve TEKNOFEST 
kapsamındaki yarışlarda Üniversitemizi temsil 
etmeye devam etmesi planlanmaktadır. Şasesi 
alüminyum, dış kabuğu karbon fiber kompozitten 
üretilen aracın, motor, motor sürücüsü, batarya ve 
batarya yönetim sistemlerinden en az birinin yerli 
olarak üretilme şartı bulunan yarışlarda Sancaktar 
Takımı takım üyesi öğrenciler tarafından tasarla-

nan batarya yönetim sistemi yerli olarak üretildi.  
Teknolojik Girişimler Topluluğu Akademik Da-
nışmanı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizeybek, 
bu süreçte Sancaktar Takımına  maddi manevi des-
teklerini esirgemeyen Çanakkale Valiliği İl Özel 
İdaresine, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, sponsorları-
mız ODAŞ ENERJİ, KORDSA, AVEK OTOMO-
TİV, AKZONOBEL, KALE GRUBU, SİSMAK, 
KONDURAN ve SALMARCON firmalarına 
destekleri için teşekkür etti.

Akademik Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizey-
bek ‘in yürüttüğü Teknolojik Girişimler Topluluğu tarafından 
kurulan Sancaktar Elektrikli Araç Takımı, TÜBİTAK’ın 15 
yıldır düzenlediği ve bu yıl TEKNOFEST kapsamına alınan 
TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç yarışlarında 
Üniversitemizi yarışlarda ilk defa yer almasını sağlayarak, 
temsil etti. 

Öğrencimizden Engel 
Tanımayan Proje!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendis-
liği 2.sınıf öğrencisi Şamil Güven TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2242 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında birinci-
lik ödülü kazandı.

Şamil Güven, Öğr. Gör. Utku Bayram danışmanlığında gör-
me engelli bireyler için geliştirmiş olduğu Braille alfabesini 
öğreten elektromekanik eğitim kiti ve android uygulaması 
ile kazandığı birincilikle, Türkiye finaline katılmaya da hak 
kazandı.



12



13

Ziraat Fakültesinde gerçekleşen törene Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İl Tarım ve Orman Müdür 
Yardımcısı Mehmet Sezer ile ÇOMÜ’lü idareciler ve 
akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konu-
şan Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Habib Kocabı-
yık; tarımın etkin olduğu ülkelerde ülke ekonomisinin 
kalkınmasında büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek 
teknolojikgelişmelerin tarımsal mekanizasyon alanında 
akıllı tarım uygulamaları gibi değişiklikler sağladığını 
söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım ise 
“Tarım bitkisel üretimiyle hayvansal üretimiyle sulama 
teknolojisi ve mekanizasyon sistemleri ile bir bütün 
olup verimlilik bu bütünü oluşturan sistemlerin bilinçli 
bir şekilde kullanılması ile sağlanabilecektir. Ancak bu 
sayede artan nüfusun gıda ihtiyacını sağlamak mümkün 
olabilecektir. Tarımsal üretim teknolojileri ve yöntem-
leri her geçen gün kendini yenilemekte. Üniversiteler 
bulunduğu bölgenin sosyoekonomik bilgi birikiminin 
arttırılması yanında aynı zamanda üniversitede bulunan 
bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda 
elde ettiği bilgileri teknolojiye dönüştürerek bunların ül-
kemiz ekonomisine katma değer olarak geri dönmesiyle 

üniversitemize en önemli görevi yerine getirmiş olacak-
tır” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, 
tarım makinaları sektöründe ülkemizin ikinci sırada 
olması ile gururlandıklarını ifade ederek “Dünyada her 
yıl gıda ihtiyacı artıyor ve daha fazla tarımsal üretime 
ihtiyaç oluyor. Bu yüzden kaynakların etkin kullanımın-
da verimli tarımsal üretim yapmak hayati önem taşıyor. 
Bu kongrede, Türk tarımının modern tekniklerle daha 
çok üreten bir yapıya kavuşturmak amacıyla, yeni tarım 
teknolojilerinin tartışılmasına imkân sağlayacak olması 
üniversitemizi daha önemli kılıyor” diyerek katılımcıları 
ÇOMÜ’de ve Çanakkale’de ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Çanakkale Valisi Sayın Orhan Tavlı koordinasyonunda, 
İl Özel İdare ekipleri ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü 
tarafından yürütülen Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya 
Projesi kapsamında 104 yıldır kayıp olan Kumkale 
Şehitliği’nin yeri tespit edildi. Çanakkale Savaşları 
Enstitüsü, sivil ve akademik araştırmacıların bir araya 
gelmesi ile 100 yıla yakın süredir Türk şehitliklerini 
ihya ve inşa eden Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafın-
dan Çanakkale’de kurulmuştu. Enstitü’nün araştırma 
birimi, Çanakkale Valiliği’nin Anadolu Yakası Şehit-
likleri İhya Projesi’ne yapılan bir protokolle akademik 
destek sağlıyordu.

1915 yılında Çanakkale Savaşları esnasında Fransız 
birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale’de devam 
eden muharebede Türk birliklerinin 467 şehit verdiği 

bilinmekteydi ve bu şehitlerimizin defin alanı 104 yıldır 
bilinmiyordu. Çanakkale Savaşları Enstitüsü araştırma 
ekibi, 1915 yılının askeri evraklarını incelediği esnada, 
olası defin alanlarını tespit etti ve şehit sayısının tahmin 
edilenden daha fazla olduğunu gördü. Çanakkale Savaş-
ları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda, Kumkale mu-
harebesinde 467 şehitten daha fazla kaybımızın olduğu; 
5 yüzbaşı, 3 mülazım, 611 er olmak üzere toplam 619 
şehidimizin defnedildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine 
Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonu-
cu, olası defin alanı tespit edildi. GPR (yeraltı radarı) 
yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat 
Karataş ve AÇASAM Müdürü Dr. Barış Borlat Baş-
kanlığında, Prof. Dr. Şerif Korkmaz, Doç. Dr. Burhan 
Sayılır, Dr. Yusuf Acıoğlu, Atilla Can Akarcalı, Bed-
rettin Şimşek, Cevat İnce, Eda Karaca, Gökşen Özen, 
Hüseyin Arabacı, İslam Özdemir, İsmail Sabah, Ömer 
Arslan, Salih Şen ve Yeşim Karayar’dan oluşan 16 ki-
şilik araştırma ekibi ile Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, 
Dr. Erdem Gündoğdu, Yüksek Mühendis Yunus Can 
Kurban’dan oluşan jeoradar ekibi ile Yatırım İnşaat 
Müdürü Özgür Şahin, Endüstri Mühendisi Ertan Erbaşı, 
İnşaat Mühendisi Engin Kömürcü&#39;den oluşan İl 
Özel İdare ekibinin iş birliği sağlanmış ve kayıp Kum-
kale Şehitliği, Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından 
bulunmuştur.

Tarımda makinalaşma masaya yatırıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi 
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tara-
fından düzenlenen 32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji 
Kongresi üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kumkale Şehitliği’nde mutlu son

Prof. Dr. Habib Kocabıyık Prof. Dr. Murat Yıldırım Prof. Dr. Bünyamin Bacak
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Vali Vekili Celil Ateşoğlu, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum kuruluş 
temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferans saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı ve ÇOMÜ Tasavvuf 
Topluluğunun SEMA Zikr-i Şerifi ile devam etti. Organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat, ilimin ve teknolojinin önemine dikkat çekerek “Kim bunla-
ra sahip olursa gücü o elinde bulundurur” dedi. 

Rektör Murat, asırlarca dünyaya hükmeden milletin Türkler olduğunun 
altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim kesinlikle büyük 
iddialarımızın olması gerekiyor. Çünkü asırlarca dünyaya hükmeden 
millet Türk milletiydi. Fakat ne oldu da bugün bu büyük millet, bu bü-
yük medeniyetin temsilcisi olan bu millet küçük küçük parçalara ayrıldı. 
Bilimde ve teknolojide istenilen yerde değil. Suçu hep dışarıda aramaya 
gerek yok. Mutlaka bizde de hatalar vardır. Bu hatalara düşmeden birlik 
ve beraberlik içerisinde ama bilim ve teknolojiden asla ödün vermeden 
bu doğrultuda çalışmalıyız. Güçlü olduğumuz zaman bizi dinlerler, zayıf 
olursak bizi ezerler. Birbirimize düşürürler, dışarıdan düşmanın gelmesi-
ne gerek yok. Bugün kültür emperyalizmiyle dilimizi, dinimizi, örfümü-
zü adetlerimizi geleneklerimizi yok ediyorlar. Böylece bu milleti topla 
tüfekle tankla yok etmeye gerek kalmıyor zaten. Bu sebeple topyekün 
bir bilimsel ve kardeşlik seferberliği oluşturmak durumundayız.” Tür-
kiye’nin Türk dünyası için önemli bir kale olduğunu vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Sedat Murat “Bu kaleyi Çanakkale’den vurmak istediler ama 
Çanakkale geçilmez dedik ve bir destan yazdık” dedi ve ekledi: “Bütün 
Türk dünyasının, İslam dünyasının hatta mazlumların gözü Türkiye’de-
dir. Türkiye önemli bir kaledir. Bu kaleyi bir asır önce Çanakkale’den 
vurmak istediler ama milletimiz tarihin en büyük mücadelelerinden 
birini verdi. Çanakkale geçilmez dedirttik ve bir destan yazdık. Bugün 
her biri değişik ülkelerden gelen Türk asıllı çok değerli bilim insanları-
mızı ÇOMÜ’de ağırlıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Bu vesile ile ülkemize dünyanın dört bir tarafından gelen gençlerimizi 
cesaretlendirmenizi, motive etmenizi, teşvik etmenizi canı gönülden 
arzu ediyorum. Çünkü başka türlü olmaz, tek tek insanla ilgileneceğiz, 
hiç ümitsiz olmayacağız, başaracağız inşallah.” 

Açılış konuşmasının ardından sırasıyla Dr. Erkim Siddick, Dr. Maya M. 
Mitalipova, Sen. Res. Ömer Kanat, Dr. Memtimin Ala, Dr. Abduxukur 
Abdurixit, Sen. Res. Perhad Muhammedi sunumlarını gerçekleştirdi. 
Altı ayrı oturumda gerçekleşen sunumların ardından katılımcılara katı-
lım sertifikası verildi.

ÇOMÜ’de anlamlı ve tarihi buluşma!
Dünyanın birçok yerinde alanında uzmanlığı ile 
tanınmış Türk asıllı bilim insanlarının katıldığı 
konferans Troia Kültür Merkezinde gerçekleşti.
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Mest Of albümünde söyle-
yeniyle bütünleşmiş şarkılar 
seslendirerek büyük bir risk aldı 
İrem Derici. Bu zamana kadar 
okumaktan büyük zevk aldığı 
şarkıları bir albümde topladı. Bu 
albüm benim için inanılmaz bir 
şey diyor, sanatçı. Mest Of’a ve 
İrem Derici’ye dair her şey bu 
röportajda…
 
Mest of albümünüzü fikir kimden nasıl 
çıktı anlatır mısınız? 
Fikir babası Özgür Aras... Ben daha ‘Sabıka kay-
dı’ albümünden klip çekmek istiyordum. Arada 
‘Meftun’ diye single çıkardım. Elimde de aslında 
4-5 tane yeni şarkı var. Ama Özgür böyle bir şey 
yapalım dedi senin sesinde 90›lar tınısı var dedi 
ve çıkardık. ‹Kaçın Kurası’ için Sezen Aksu bu 
İrem’e çok yakışır dedi. Sosyal medyadan sorduk 
İrem Derici’nin sesinden hangi Sezen Aksu şar-
kısı yakışır diye ‘Gidiyorum’ çıktı. ‘Yok Dostum 
Zor Dostum’ Mine Koşan söylüyordu, ‘Beni Sana 
Hapsettin’ Alper Atakan seçti sen bunu yana yana 
söylersin dedi. Hakikatten yanarak söyledim. 
‹Kurşun Adres Sormaz Ki’, albüme illa Kenan 
Doğulu şarkısı koymak istedim. Kenan, ‘Rütbeni 
Bilcen’ oku dedi yakın geçmiş oluyor dedim. İçine 
sinmezse söylemem ben slowlarından istiyorum dedim. 
‘Kurşun Adres Sormaz’ı kimseye vermedim dedi, içine 
sinmezse çıkartırız dedim. Bayıldı. Burhan Çaçan şarkısı 
var ‘Aşkımız Olay Klacak’. Benim çocukluğumun şarkı-
sıdır. Bütün kuzenler bu şarkıyı söylerdik. Burhan abinin 
şivesiyle söylerdik. Bu albüm kısaca benim için inanıl-
maz bir şey. ‘Yok Dostum Zor Dostum’ yeni nesil için 
yepyeni bir şarkı. Sibel Alaş, ‘Bende Hüküm Sür› var. 
Diyarbakır›da okuttuğu iki çocuk varmış onlara destek 
ol başka hiç bir şey istemiyorum dedi. Şarkıyı dinledi 
benden iyi okumuşsun dedi. Bütün şarkılar söyleyeni ile 
bütünleşmiş şarkılar büyük bir yükün altına girdim. Ben 
büyük bir ses değilim, evet güzel bir tınıyım. Babam risk 
almadan başarıya ulaşamazsın diye büyüttü. Heyecandan 
öleceğim. İlk dijitale indi oturup ağladım. Ajlan tabi al-
bümün duygusu. 20 yıl önce Ajlan vefat ettiğinde ben 13 
yaşındaydım. Özgür’ün kanayan yarasıdır. Ve hep bana 
anlatır çok ortak yönlerimiz varmış. Dev bir sesti. Böyle 
bir şey yapalım mı dedi. Biraz albüm isminde sıkıntı 
yaşadık. Ben sürpriz yapacaktım. Grup Gündoğarken 
Mest Of yazın çıkar karşınıza. Onlar biraz bana kızdılar 
ama sonra tatlıya bağlandı. Bende şapşallık yaptım, on-
lar benim büyüklerim izin almalıydım. 
 
90’lar sizce niye farklı? 
Sosyal medya farkı diyelim. Teknoloji yoktu, sokakta 
oynardık ben kaset almaya para biriktirirdim. Şimdi 
herkes bilirkişi. Herkes müzikten anlıyor gibi, çıkıyor 
olmamış diyor. Duygu yoğunluğu diye bir şey yok. Fast 
food kültürü tamamen hayatımızın içinde. Sosyoloji 
mezunuyum ya fast food hayatımızda maalesef. Şar-
kıdan da ruh bekleme. Şimdi rap furyası var mesela. 
Ben çok severim ayrıca. 1-2 şarkı güzel diye herkes rap 
yapıyor. Ben mesela ekipten biri süper olmuş dediğinde 

inanmıyorum. Stockholm sendromu şu an diyorum. O 
yüzden işimin içinde olmayan insanlara dinletmeyi ter-
cih ediyorum şarkılarımı.  
 
Herkes single yapıyor... Albüm büyük bir 
prodüksiyon oluyor... Kaç para harcadınız? 
Sabıka Kaydı albümünde klip falan derken 1,5 milyon 
oldu. 200 bin TL’ye niye klip çekiyorsun otur oturduğun 
yerde diyenler var. Ondan sonra kira günü geldiğinde 
çenem titremeye başlıyor. Halen evim yok. İki tane ara-
bam var. Bir tanesini satarım çekerim klip diyorum. Ben 
bu kafadayım. Çocuğum mu var. Olduğu zaman düşünü-
rüz. Annemin evi var. Gider ona çökerim. Zaten hayatım 
konserler yüzünden otellerde geçiyor. Ne yapacağım. 
Ben ne istiyorum bilir musunuz? Olursam torun torba 
sahibi “anneanneme bak be 2000’lere imza attı. Şu kli-
be bak” desinler istiyorum. Yoksa ben de bilirim beyaz 
fonda klip çekmeyi.  
 
Çok çılgın bir insansınız ancak tam tersi derinlerde 
yaşayan bir yönünüz  de var? 
Kimse bize bir ev bırakmadı. Allah korusun annem ba-
bam hayatta ama onlardan hiç beklentim yok. Nasıl ba-
bam 16 yaşında babasının ölümünden sonra Sinop’tan, 
İstanbul’a gelip tırnaklarıyla buraya geldiyse bence her-
kesin böyle olması lazım. Herkesin annesi babası fark-
lıdır ama benimkiler harika insanlar. Git gide anneme 
benziyorum afitap. Sıla’nın ne demek istediğini anladım. 
Tipim de hareketlerim de anneme benziyor. Çok anaç 
oldum. 

 
Hayatında neler değişti? 
Ekibime annem gibi davranıyorum. Annem oldum. Bu 
halimden çok mutluyum, bana çok iyi geldi. Sakinlik 

geldi. Özür dilemeyi öğrendim. Hatamı kabullenmeyi 
öğrendim. Kendimi biraz teslim etmeyi öğrendim. Çün-
kü gerçekten yoruldum.  
 
Bu törpülenmen de neler etkin oldu? 
En büyük etken hastalığımdı. Yoğun bakımdan çıktım, 
sırtımda yaralar vardı sadece sahnede durabilecek miyim 
diye Berkay’ın sahnesine çıktım. Sahne benim haya-
tımdır. Doktorlar asla çıkamazsınız dedi benim oraya 
çıkmam sizin vereceğiniz ilaçlardan daha etkili dedim ve 
sahneye çıktım. 

 
Hayatla ilgili hedefleriniz var mı? 
Hayatın cılkı çıkmadan ölmek. Hedef değil ama kimseye 
muhtaç olmadan ölmek. Çünkü kimseye yük olmak iste-
mem. Zaten başarmak istediklerimin çoğunu başardım. 
Ama tabi işte hedeflerim halen var. Son yıllarda yaşadık-
larımdan sonra tek isteğim günüm güzel geçsin. Huzurla 
geçsin. Birilerine yardım edeyim. Kafamı yastığa koy-
duğumda birini istemeden üzdün mü şüphesi olmasın 
kafamda. Güzel konserler vermek isterim.  
 
Korkularınız var mıdır? 
Korkularım hep vardır, kariyer adına da. Çünkü hep 
lale devri yaşamıyor insanlar. 7 yıldır piyasadayım ben 
inanılmaz patlayarak çıktım bir Mirkelam bir bendim 
herhalde. 100 milyon dinlenmeler. Popülarite alışınca 
durağanlaşıyor çünkü yeniler geliyor. Bu durağanlığa 
alışmada bir süreç. Bu duruma da alıştım. Memleket 
sürekli İrem Derici mi dinleyecek yani. Sahnede gürül 
gürül söylüyorum, günün birinde bunu kaybetmekten 
korkarım.  

Müzik Gündem

İrem Derici “Mest Of”
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