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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2019-2020 
Akademik Yılı Açılış Töreni ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman’a Fahri Doktora Tevdi 
Töreni düzenlendi.

Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törene TBMM 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman ve ailesi, Vali Orhan 
Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı 
Ömer Karişit, Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehir protokolü, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı.

TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman’ın özgeçmişinin ve senato 
kararının Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından 
okunmasının ardından Kahraman’a ÇOMÜ tarafından Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, Türk siyasal hayatı ve kamu 
yönetimine üstün katkılarından dolayı ‘Fahri Doktora’ ünvanı 
verildi.

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin şahsıma gösterdiği 
kadir şinaslık ve tevdi ettikleri fahri doktora payesi dolayısıyla 
başta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a ve onun şahsın-
da senatonun değerli üyelerine şükranlarımı sunarım” diyerek 
başladığı konuşmasında İsmail Kahraman, Akademik Yılı açılış 
dersi öncesinde devletin şuan icra ettiği Barış Pınarı Harekâtı ile 
ilgili şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayip Erdo-
ğan açıklamalarında ifade ettiği gibi harekâtımızın sebebi güney 
sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, 
bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Peygamber ocağı şanlı ordu-
muzun muzafferiyete ulaşmasını ve istenilen hedefleri gerçekleş-
tirmesini niyaz ediyorum.” İsmail Kahraman ÇOMÜ’nün 1992 
yıldan günümüze geçen 27 yılda büyük mesafeler kat ettiğini, 
bölgesel bir üniversiteden, uluslararası camiada tanınan güçlü bir 
devlet üniversitesi seviyesine ulaştığını vurguladı.

İsmail KAHRAMAN, bir ÇOMÜ’lü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili

Ordu sefere çıkınca, tartışmalar biter dualar başlar. 
Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimizin 

Allah yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin.

#GüçlüTürkiye
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Joker’i en temel haliyle 
“kötü” karakter olarak 
ele almak, son filmle bir-
likte bizi yanlış bir bakış 
açısına itebilir. Şöyle geç-
mişten günümüze Joker 
karakterlerine bir bakalım 
ve neler izlemişiz bir de-
ğerlendirelim. İlk Joker 
karakteri 1966 yılında 
çekilen Batman filminde 
bizimle buluştu. Cesar 
Romero Joker’i canlan-
dıran oyuncuydu. Onun 
ardından usta isimlerden 
Jack Nicholson, 1989 
yılında Tim Burton’ın Bat-
man’inde Joker’imiz ol-
mayı başardı. Nicholson’ın 
oyunculuğu ile özdeşleşen 
karakter, yıllarca rolün 
en iyisi olarak onun akıllarda kalmasını 
sağladı. Onun ardından uzun yıllar sonra 
Heath Ledger bir diğer Joker efsanesi 
olarak sinemada yerini aldı. Son filmden 

önce karşımıza 
çıkan bir diğer 
Joker ise Jared 
Leto’ydu. Bat-
man’dan farklı 
olarak kendine 
has hikayesiyle 
sinemada boy 
gösteren son 
Joker filminde 
ise Joaquin Pho-
enix’i izledik. 
Phoenix başarılı 
performansıyla, 
uzun zaman son-
ra “ikonik kötü” 
Joker’i bağrımı-
za basmamıza 
yardımcı oldu. 
Bu ikonik kötü 
olarak niteledi-

ğim karakter, aslına bakarsanız o kadar 
da bağra basılacak masumlukta değil. 
Hatta masum demek bile yanlış belki. 
Ama Joker, sıkıntılı bir hayat yaşayan ve 

insanlar tarafından 
dışlanan, yer yer 
kapıldığı hayallerle 
o dünyada yaşayan 
biri. Aslında bu 
kısım Arthur Fleck 
olduğu kısım. Joker 
ise onun içinden çı-
kan ya da bastırdığı 
bir nevi “id” olarak 
adlandırdığımız 
kısım olarak açıkla-
nabilir. 

En azından hareketleri bunu gösteriyor. 

Film evrenini söylemsel ifadesi açısından 
ele aldığımızda Gotham suç şehrinin 
dönemsel karanlık yüzüne ve Joker’le 
birlikte orada yaşayan insanların adalet 
arayışına tanık oluyoruz. Joker bu arayış-
ta öncü bir simge olarak rol alıyor. Zen-
gin kesim ve umutsuz bir halk arasındaki 
bu savaşım izleyici olarak bizi de halktan 
yana dolayısıyla da Joker’den yana olma-
ya yönlendiriyor. Haklı bir isyan söz ko-
nusuyken Joker’in film ilerledikçe artan 
şiddet eğilimi onun kötülüğünü daha da 
pekiştiriyor. İzleyici olarak bu kötülüğün 
içselleştirilmesi ya da yadırganmamasını 
ise belki de Arthur’un nörolojik 
hastalığı ile ilişkilendiriyoruzdur. 
Çünkü film, onu bize sıradan bir birey 
olarak tanımlamıyor. Bazı anlarda 
gülmesini tutamayan ve o güldükçe de 
etrafındakilerin bu gülüşten rahatsız 
olduğu tuhaf bir döngü söz 
konusu. O esnada cebinden 
çıkardığı notla onlara 
rahatsızlığını ifade etmeye 
çalışması onu daha da 
masumlaştırarak tarafımızca 
acıma duygusunu pekişti-
riyor.

“Bugüne kadar hayatımı 
bir trajedi sanıyordum; 
fakat aslında bir komediy-
miş.”

Filmin sonlarına doğru Art-
hur’un sarf ettiği bu sözler, 
onun garip mizah anlayışıyla 

şekillenen hayatına anlamlı bir gönderme 
niteliğinde. Alışılagelmiş mizahi kalıpla-
rın dışında bir mizah anlayışı olan Arthur, 
en nihayetinde çıktığı şov programında 
pek de komik olamayacak bir şekilde 
bunu sergiliyor. Sistemin çarklarına siste-
min diliyle yaklaşmayı seçiyor, bireysel 
çözümler üretiyor. Eleştirmen Şenay 
Aydemir’in ifadesiyle, “tehlikeli sularda 
yüzüyor”. 

Netice itibariyle Joker, teknik yönden, 
dönemi yansıtması açısından ve özellikle 
ön plana çıkan Joaquin Phoenix oyuncu-
luğuyla son dönemde ses getirmekte hak-
kı olan bir film. 80’lerin Gotham’ından 
yola çıkarak, şimdinin dahi sesi olmaya 
çalışan ve bunu başaran Joker, her ne 
kadar “kötü kahraman” olsa da, tekrar 
belirtmeliyim ki Phoenix’in oyunculu-
ğuyla birlikte bir kahramana dönüşüyor.

109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 
172 üniversitenin verileri değerlendirilerek hazırlanan 
karneye göre Üniversitemiz, başvurusu yapılan ve 
tescil alan patent sayılarına göre 2.sırada yer alarak bu 
konudaki yükselişini belgelemiş oldu. İki yıldır Proje 
Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülmekte olan 
Üniversitemizin patent çalışmaları ile gelinen noktanın 
da ötesinde hedefler konularak çalışmalar devam et-
mektedir. Akademisyenlerimizin yaptıkları çalışmalarda 
patent, faydalı model, tasarım vb. konularda fikri hakla-
ra ilişkin Proje Koordinasyon Merkezinden destek ala-
bilmektedirler. Bilginin katma değere ve sosyal faydaya 
dönüşebilmesi için tüm akademisyenlerimizin çalışma 
konularında fikri haklarının olabileceğini de göz önünde 
bulundurmaları, bu başarıların artarak devam etmesine 
katkı sağlayacaktır.

Proje Koordinasyon Merkezi başarı getirdi
Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez yayımlanan ve üniversiteleri 5 ana başlıkta (Eğitim ve Öğretim, 
Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Bütçe ve Finansman, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk) toplam 62 farklı 
göstergede değerlendiren “YÖK Karnesi’’ açıklandı. 

Gotham’ın değil, insanlığın sesi olarak “Joker”
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Başhekim Akdur teşekkür etti
Başhekim Prof. Dr. Okhan Akdur, 25-
26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Sağlık 
Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite 
ve Akreditasyon Dairesi Başkanlı-
ğı tarafından görevlendirilen ekip 
tarafından yapılan değerlendirmede 
hastanemizin, 100 tam puan üzerin-
den 90.14 puan alarak bu güne kadar 
yapılan değerlendirmeler içinde en 

yüksek puanı aldığını ifade etti. Kalite 
yönetim sisteminin temel yapı taşları 
olan hasta ve çalışan güvenliğine, 
hasta ve çalışan memnuniyetine önem 
verildiğini bu değerlendirmenin yeni 
hizmet binamızda geçirdiğimiz ilk 
ve detaylı değerlendirme olduğunu 
bu açıdan ayrı bir önem arz ettiğini 
vurguladı ve sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Hedefimiz sağlık hizmetinin 

daha da kaliteli hale getirmektir. Tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ede-
rim.” Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, 
başarının ekip çalışmasının sonucu 
olduğunu belirterek, “Hastanemizin 
her alanda en iyi olabilmesi için emek 
sarf ettiniz. Hastane yönetimine, 
kalite birimine ve tüm çalışanlarımıza 
teşekkür eder, başarılarınızın devamı-
nı dilerim” dedi.

Yeni yapılanmayla birlikte başarı da geldi!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Ba-
kanlığı tarafından her yıl düzenli olarak Türkiye genelinde yapılan Sağlıkta Kalite Standartla-
rı (SKS) değerlendirilmesini başarıyla tamamlayarak puanını 76.09’dan 90.14’e yükseltti.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ÇOMÜ Deneysel Araştırma-
lar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ÇOMÜDAM) 
incelemelerde bulundu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Alper 
Akçalı, ÇOMÜDAM’ın kurulduğu günden bugüne gelişi-
mini anlattığı sunumda, ÇOMÜDAM’da yapılan araştır-
malar hakkında da bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat, toplantı sonrasında laboratuvarları gezdi ve araştır-

ma, geliştirme konusunda hedeflerinin yüksek olduğunun 
altını çizdi. İncelemelerde Merkez Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Tevfik Murat Koşan, Sorumlu Yönetici Veteri-
ner Hekim Sait Elmas da hazır bulundu. ÇOMÜDAM’ın 
ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Tıp Fakültesi 
Dekanı Tamer Demir’i makamında ziyaret etti.

Rektör Murat araştırma laboratuvarında

Haber- Fotoğraf: Eylem Tuna Çoban

“ÇOMÜ’de yüzü asık 
tek bir fert kalmayacak!’’

Öğrenci toplulukları ÖSEM’in önünde 
yeni gelen öğrencilerimize topluluklarını 
tanıtıp yaptıkları faaliyetleri anlattılar. Bu 
tanıtım günlerinin sonunda Karadenizli 
grup “Koliva’’, eğlenceli bir konsere imza 
atarak öğrencilere uzun zaman unutulmaya-
cak hatıra bıraktı. Konserde, dünyada eşine 
nadir rastlayacağımız bir görüntüyü kayda 
aldık. Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat, 
öğrencilerle horon oynadı. Rektörlük görev 
değişimindeki “sarılma” pozundan sonra, 
bu kare de hafızalarımıza kazınan ikinci 
fotoğraf oldu. Konserde konuşma yapan 
Rektör Murat, “ÇOMÜ’de, yüzü asık ne bir 
öğrenci, ne de bir hoca istemiyorum!’’ dedi. 
Öğrencilerin ilim almak uğruna ailelerin-
den uzak kaldığı bu şehir ve bu zamanda, 
öğrenimlerini düşündüğümüz kadar, huzur 
ve mutluluklarını da düşünmek görevi-
miz. Zira öğrenciler bizim geleceğimiz ve 
hocalarımız… Rektörümüz sık sık “Hoca-
larımız da birbirleriyle uyumlu çalışacak’’ 
diyor. İstediğimiz de bu. Herkes… Hepimiz 
sadece işimize odaklanalım! Hepimiz mutlu 
çalışalım, çünkü mutluluğun ve huzurun esas 
olarak alınmadığı bir yerde insanlar gerçek 
performanslarını ortaya koyamayacaklardır.

“Tüm öğrencilerimiz şehitlikleri gezecek” 

Japonların, öğrencilerine Hiroşima ve Naga-
zaki’yi gezdirme hikayesini bilirsiniz. “Biz 
eğitime şok testlerle başlarız’’ derler. Ülkele-
rini iyi kılan ne varsa hepsini gezdirirler ve 
sonra Hiroşima ve Nagazaki’ye götürürler. 
Eğer birlik beraberlik içinde çalışmazlarsa 
düşmanların ülkelerini yakıp yıkabileceği-
ni ama birlik beraberlik içinde çalışırlarsa 
güçlü olacaklarını ve kimsenin saldırmaya 
cesaret edemeyeceğini söylerler. Tarihini 
bilmek, tanımak, unutmamak çok önemli. 
Rektörümüz, “Tüm öğrencilerimiz şehit-
likleri gezecek’’ dedi ve bu konuya verdiği 
kıymeti gösterdi. Tarihimizi bileceğiz. Kim 
olduğumuzu bileceğiz. Türklüğün gayesini 
bileceğiz’’ Mazlumların umudu’’ olmak, 
kolay olmuyor… 

Sözlerimi şöyle bitirmek isterim:

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk 
istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, 
muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiye-
tinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin, en kıymetli hazinendir...”
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Senato Toplantı Salonunda yapılan mezuniyet törenine, 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Biga Uygula-
malı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelki-
kalan, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümünden Doç. Dr. Erdal Aydın, Kale Grubu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı 
Osman Okyay ve Kale Grubu Fabrikalar İnsan Kaynak-
ları Genel Müdür Yardımcısı Nedim Ceylan katıldı. 

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nazan Yelkikalan yaptığı konuşmada, Üniversite-Sanayi 
İş Birliği Protokolü sebebiyle Kale Grubunun verdiği 
destekten dolayı Bodur ailesine teşekkür etti.

Okyay; ‘Büyük mutluluk duyuyorum’
“Kale Grubu olarak eğitime büyük önem veriyoruz 
ve vermeye de devam edeceğiz” diyen Osman Okyay 
sözlerine şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın mesleki 
eğitimlerini tamamladıkları bugün burada olmaktan 
ve bu anı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Görüyorum ki emekler boşa gitmemiş. Kale Grubu 
olarak üniversite-sanayi işbirliğine gerçekten inanan ve 
hayata geçirmeye çalışan bir aileyiz. Gerek İstanbul’da 
ve gerek Anadolu’da birçok üniversiteyle işbirliğimiz 
devam etmektedir. Özellikle AR-GE projelerinde ciddi 

çalışmalarımız var. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’yle 
de çalışmaktan büyük memnu-
niyet duyuyoruz. Bu vesileyle 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a 
ve değerli hocalarımıza da 
teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Murat; “Ülkemizin 
ve bizlerin gurur kaynağı 
KALE Grubu”
“Üniversite-Sanayi İş Birliği 
Protokolü neticesinde atılan 
adımların ilk başarısını görmüş 
bulunmaktayız” diyen Rektör 
Prof. Dr. Sedat Murat şunları 
ifade etti: “Ülkemizin ve bizle-
rin gurur duyduğu Kale Grubu 
ile iş birliği yapmak beni 
heyecanlandırdı. Üniversite-sanayi iş birliği gerçekten 
çok önemli. İkisinin de birbirinden alacağı çok şey var. 
Sizler piyasada, sanayide, iş sektöründe neler olup olma-
dığını yakından görmüş ve bilgi edinmiş oluyorsunuz. 
Ankete dayalı araştırma ve gözlemler büyük katkı sağ-
lamaktadır. Teoriden çıkıp uygulama imkanı oluşuyor. 
Eğitim dönemi sonunda belli bir dönem sanayi sektö-

ründe çalışıp konulara daha vakıf olup işletme alanında 
böyle bir programa dahil olmak başarıyı attırmaktadır. 
Bu vesileyle bugün eğitimlerini tamamlayan öğrenci-
lerimizi tebrik ediyor ve Kale Grubu’na da verdikleri 
katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Mezun olan öğrencilerin diploma ve belgelerinin veril-
mesinden sonra tören sona erdi.

KALE’nin ÇOMÜ’lülerini törenle uğurladık!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Kale Grubu arasında imzalanan Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolü kapsa-
mında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğre-
nime başlayan Kale Seramik çalışanı 23 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular. 

Haber-Fotoğraf: Ahmet Türker
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Rektör PROF. DR. SEDAT MURAT

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 
akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ede-
rek, yeni akademik yılda öğretim üyesi ve görevlisi ile 
öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve öğretim hayatında 
son 17 yılda yaşanan gelişim ve yenilikleri anlatarak, 
“Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok 
hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri de eğitim-öğ-
retimdir. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurduğumuz 
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bu anlayışın bir 
ifadesidir” dedi.

Türkiye’nin yükseköğrenim alanında da özellikle son 17 
yılda çok büyük bir başarıya imza attığına işaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 olan üniversite sayısının 
207’ye, öğretim elemanı sayısının 70 binden 168 bine, 
öğrenci sayısının da 1,6 milyondan 8 milyona yükseldi-
ğini kaydetti.

Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısının hızla arttığına 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bursları 
yanında kendi imkânlarıyla çeşitli üniversitelerimize 
gelen öğrenci sayısındaki bu büyük yükseliş, ülkemizin 
yükseköğrenimdeki cazibesinin arttığını da gösteriyor. 
Beklentimiz, ülkemizin nitelikli yabancı öğretim ele-
manları için de cazip hâle gelmesi. Bir başka ifadeyle, 
beyin göçünün çekim merkezlerinden biri durumuna 
dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE’de yerimizi aldık
Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat ve beraberindeki ÇOMÜ heyeti, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, 2019-2020 Yükseköğretim 
Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Tasavvuf ve İslam Medeniyeti’nin düşünce yapısı-
nın, ahlakının konuşulduğu Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu, Tasavvuf 
Vakfı ve Çanakkale Düşünce Platformu’nun düzenlediği 
Fusûsu’l-Hikem okumaları ÇOMÜ Mevlana Kültür ve 
Sanat Evinde yapıldı. 

Muhiddin İbni Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem eserinin oku-
masını Üstad Mustafa Özbağ gerçekleştirdi.  

Özbağ okumalara “Eğer sen onları kendi hallerine bıra-
kırsan, kullarını saptırırlar ve bu sapmış insanlardan da 
günahkâr inkârcı nesiller yetişir” (Nuh,27) ayeti ile baş-
ladı ve Arabi’nin bu konu hakkındaki yazılarını açıkladı. 
İlerleyen dakikalarda “Nefislerine tabi olan” insanı ele 
alan Üstad Mustafa Özbağ bu halin ne olduğunu ve bun-
dan nasıl kaçınılması gerektiği üzerine konuştu. 

Fusûsu’l-Hikem okumaları  “Rabbim! Beni, ana babamı, 
iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri 
ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâ-
kini arttır” (Nuh,28) ayetinin tefsiri ile sonlandı. 

Ragıp Yusuf Kantarcı

İbn-i Arabi Fusûsu’l Hikem Okumaları yapıldı

27 yıl önce küçük bir taşra kentinde adı konulan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin gelişimi 
hiç kolay olmadı. Hele bir de daha ergenlik çağın-
dan gençliğe adım attığı bir dönem var ki!.. Hain 
yapının ÇOMÜ’yü ele geçirdiği o dönem en büyük 
zararı gördük. Hala kalıntılarının temizlenmeye 
çalışıldığı o dönemi öğrencilerimiz bilmez ama, 
bizler çok iyi biliyoruz.
Başta da dediğimiz gibi küçük bir kent merkezinde 
kurulan ÇOMÜ’nün gelişimi hiç kolay olmadı. İlk
yıllar ve hatta devamı binalar yapmakla geçti. Bir 
dönem Çanakkale’nin en önemli işi üniversite
inşaatlarıydı. Ve bu küçük dar çerçeveli işleri ko-
nuştu kent. Bir de kaprisli yöneticileri. İş bilmez
idarecileri. İçinde barındırdığı ÇOMÜ’yü anla-
mayan, anlamaktan uzak olan onlarca insanla 
mücadele etti ÇOMÜ. Üniversitemiz için hiçbir 
şey çok kolay olmadı. 27 yıllık ömrümüz hiç kolay 
geçmedi. Boğazın tepesinde çok görkemli bir te-
pede yaşasak da, iç huzurumuz hiç sağlıklı olmadı. 
ÇOMÜ’yü gerçekten sevenlerle, bireysel menfaat-
leri için burada olanların mücadelesi de görülmedi! 
Birçok değerli insanı öğüttü bu dönem!

Evet, hakkını vererek söylüyorum; Yücel Acer 
dönemi bu yıkımın, yıpranmışlığın tamiri ile geçti. 
Hiç kolay olmadı Acer ve arkadaşlarının işleri. 
Suskunluğun ve sesliğin acı dolu günlerini yaşa-
yanlarız.

Ve bugün safyalarımızı dolduran haberler artık 
bambaşka. Geleceğe bakışımız bambaşka. Huzur 
ve güven, çalışkanlık ve azim... ÇOMÜ yeni bir 
kapıdan geçerek, yeni bir hayata başlıyor artık. 
Bilgisi, görgüsü, deneyimi ve en önemlisi de insan 
değer veren yapısıyla Rektörümüz Sedat Murat
kaptanlığında kendine hedef koyan, bilimi hedefle-
yen ÇOMÜ’ye bugüne kadar ve bundan sonra
emeği geçenlerin ellleri ve yürekleri dert görmesin 
diyorum...

Geleceğe açılan yeni kapı
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Dünyanın önemli tematik maratonlarından biri 
olarak kabul edilen organizasyon; 42 kilomet-
relik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 
10 kilometrelik koşu ve 6 kilometrelik halk 
koşusu olmak üzere toplam 4 kategoride 
gerçekleşti. 15 farklı ülkeden sporculara ve her 
yaştan katılımcıya ev sahipliği yapan marato-
na Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bün-
yamin Bacak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hürmüz Koç, Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Necati Cerrahoğlu, Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz 
katıldı. 4 yıldır maraton katılımcıları adına 
fidan dikilerek oluşturulan 30 bin ağaçlık Barış 
Ormanına bu yıl her katılımcı için 10 fidan 
dikimi yapıldı. Sembolik olarak bölgeye bir anı 
ağacı diken Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, et-
kinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Gelibolu 
Yarımadası’nda bulunan Morto Koyu’nda 20 
binin üzerinde katılımcı ile gerçekleşen mara-
tonun ardından gerçekleştirilen ödül töreninde 
dereceye girenlere ödülleri verildi.

ÇOMÜ Gelibolu Maratonu’ndaydı
“Adımlar Fidana” sloganıyla bu yıl 5.si düzenle-
nen Gelibolu Maratonu, yoğun katılımla koşuldu.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerinin, Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesinin, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün, İlk Nefes Topluluğu-
nun ve Sualtı Sporları Topluluğunun açtığı stantlarda 2 gün boyunca çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.

Stant etkinliklerinde; Tıp Fakültesi öğrencileri tansiyon ve şeker ölçümleri, 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hemşireleri diyabet eğitimi, organ 
bağışı alımı ve bilgilendirme eğitimleri, sağlık ölçümleri yaparken Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü ise Çan Meslek Yüksekokulu ve Çanakkale 
Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde (ÇASEM) 
üretilen ürünleri sergiledi. Gelibolu Maratonu etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen fuarda stantları gezen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İMİD Başkanı Ayhan Monus, ÇOMÜ 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tamer Demir eşlik etti.

Maraton fuarında yerimizi aldık
“Adımlar Fidana” sloganıyla bu yıl beşincisi 
düzenlenen Gelibolu Maratonu’nun fuarı 17 
Burda AVM’de gerçekleştirildi.

Haber: Duygu Karademir Aras
Fotoğraf: Tuncay Ak

Haber: Duygu Karademir Aras
Fotoğraf: Onur Çiftçi, Gülperi Çalışkan, Nedim Bayhan, Şeyma Keskin
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Anma törenine; Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Tarhan, Coğrafya Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Tatlı, Prof. Dr. Cengiz 
Akbulak’ın eşi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi 
Özlem Akbulak ve ailesi ile çok sayıda 
öğretim üyesi ve öğrencileri katıldı. Troia 
Kültür Merkezinde yapılan anma prog-
ramında öğrencileri, çalışma arkadaşları, 
ailesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, Dekan Prof. Dr. İsmail Tarhan, eşi 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akbulak, Rektör 
Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Cengiz 
Akbulak’ı anlatan konuşmalar yaptılar.

“Derinden sarsıldım!”

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat akademide 
geçirdiği yıllar içerisinde birçok anma 
programına katıldığını ancak bu anma 
programının kendisini derinden sarsan 
ikinci program olduğunu belirterek “Prof. 
Dr. Cengiz Akbulak hocamızı tanıma 
fırsatım olmadığı için çok üzgünüm. 
Öğrencileri ve arkadaşları konuşurken 

gördüm ki Cengiz Hocamız öğrencilerine 
bir hocanın yanı sıra baba olmuş. Çalışma 
arkadaşları çok yakın dostu olmuş. Bu 
anma programlarının inancımız açısın-
dan vefat edenlerin ruhunun şad olması 
açısından önemlidir. 

Ancak diğer önemli tarafı da yaşadı-
ğımız süre içinde insanlara faydalı mı 
zararlı mı oluyoruz. Bu dünyadan göçüp 
gittiğimiz zaman arkamızdan rahmetle 
mi anılacağız yoksa lanetle mi anılacağız 
diye düşünmemizi sağlamasıdır” dedi. 
Prof. Dr. Cengiz Akbulak’ın eşi Doktor. 
Öğr. Üyesi Özlem Akbulak ise yaptığı 
konuşmada; hastane ve taziye sürecinde 
kendilerini yalnız bırakmayan herkese, 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a teşekkür 
etti ve konuşmasını eşini anlatan sözlerle 
sürdürdü.

“Bugün burada toplanan güzel ama hü-
zünlü kalabalığın ortak noktası hayatları-
mızın bir yerlerine Cengiz’in dokunmuş 
olması ve ne mutlu ona ki bu dokunuş 
hep güzel anılar biriktirmiş onca insanın 
hayatında. Cengiz iyiydi ama sıra dışı 
bir iyilikti onunkisi. Güzel olan her şeyi 

gittikçe yitirmeye başladığımız bu 
dünyada umudun adıydı Cengiz. 
Çünkü zordu yaşamak kızma-
dan, öfkelenmeden, eksilmeden, 
kırılmadan, azalmadan, ufalmadan 
ve eğilmeden. Ama Cengiz her 
defasında kendin olarak dimdik 
durabileceğini öğretti her davra-
nışı ile... 

Afallayıp, şaşırdığımda yoluma güvenli 
bir kıyı oldu. Çoğu zaman cömertliği 
karşısında utandığımdı. İnceliği karşı-
sında sorgularken bulduğumdu kendimi. 
Erdemin adıydı Cengiz, olgunluğun. Çiğ 
olan her ne varsa öğütüp pişirmişti sanki 
bin bir emekle tüm hayatında. Ve en çok 
da çalışmanın adıydı. Sezmiş gibi kısacık 
hayatını gece gündüz didindi. Babalığın 
adıydı Cengiz. Babacığım dediğinde en 
soğuk yürekleri bile ısıtan. 

Hocalığın adıydı her ne olursa olsun 
boşver deyip güzeli görmeyi öğreten. 
Sevginin adıydı Cengiz. Çıkarsız, hesap-
sız, sonsuz ve alabildiğince tüm benliği 
ile. Her şey yazarım da zamanı yazamam, 
o yazar çünkü beni demiş şair. Bazen siz 

isteseniz de istemeseniz de ne kadar uğ-
raşıp didinseniz de elinizden hiçbir şeyin 
gelmediği çaresiz anlar çalıverir kapınızı. 
Ve hayat çok acımasız bir şekilde sınar 
sizi en savunmasız halinizde en derinler-
den. Bazen dağıtırken bohçasından türlü 
türlü şeyler siz allı pullu şeyler beklerken 
payınıza bir veda düşer sevdiğinize. Işı-
ğınla aydınlanan yolumuzda sonsuza dek 
bizimlesin. Nur içinde uyu sevdiğim.”

Anma programı Prof. Dr. Cengiz Ak-
bulak’ın fotoğraflarla anlatıldığı slayt 
sunumu ve isminin verildiği CBS ve Veri 
Hazırlama Laboratuvarının açılışı ile son 
buldu.

Cengiz Hoca’yı ölümsüzleştirdik!
Kısa bir süre önce vefat eden Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akbulak için bir anma töreni gerçekleştirildi.

Haber-Fotoğraf: Eylem Tuna Çoban
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Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 
Akademik Açılış Yılı Töreni, Cumhurbaşkanlığı Yüksek 
İstişare Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 27. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 
onurlandırmalarıyla gerçekleşti. İsmail Kahraman’a Fah-
ri Doktora Tevdi törenin de Rektörümüz Prof. Dr. Sedat 
Murat’ın konuşması damga vurdu. “Öğrenci merkezli 
bir yönetim anlayışı” ile hedefimiz bir “Araştırma Üni-
versitesi” diyen Rektör Murat, net bir mesaj verdi.
18 Nisan 2019’da ÇOMÜ Rektörlüğünü atandığı günden 
bu yana büyük bir heyecan ile görevine başladığını belir-
ten  Prof. Dr. Sedat Murat, 35 yıllık bilgi ve tecrübemi 
üniversiteme aktaracağım dedi. Asla “İki günü eşit insan 
olmayacağız” diyen Rektör Murat, 27 yıllık bir geçmişle 
bugünü gelen ÇOMÜ’nün önüne hedefler koyarak; Öğ-
renci yetiştirmek, araştırma ve yayın faaliyeti yapmak ve 
topluma katkı sağlamak için 1800 arkadaşımızla beraber 
çalışacağız” dedi.  

“YÖK Karnesine göre ÇOMÜ,  patentte 172 Üniver-
site arasında 2. sırada”
ÇOMÜ’nün 1992 yılında birlikte kurulduğu birçok 
üniversitenin her bakımdan önüne geçtiğinin altını çizen 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; “Üniversitemizin bu ba-
şarılarından birisi de 109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi 
olmak üzere toplam 172 üniversitenin verileri değer-
lendirilerek hazırlanan YÖK Karnesine göre, başvurusu 
yapılan ve tescil alan patent sayılarına göre İstanbul 
Üniversitesinden sonra ikinci sırada yer almasıdır. Bu 
sonuç üniversitemiz için belirlediğimiz araştırma üniver-
sitesi olma hedefinin sadece kuru bir hayal olmadığının 
göstergesidir. Bunu gerçekleştirebilecek muazzam bir 
akademik potansiyele sahibiz” dedi.

“Sevgi ve muhabbetin olmadığı yerde başarı müm-
kün değildir”
Prof. Dr. Sedat Murat, göreve geldiği ilk günden beri 

liyakat, adalet ve sadakat temelli bir anlayışa sahip 
olduğunu ve bu anlayışı üniversitenin tüm birimlerinde 
yerleştirmeyi hedeflediğini ifade ederek şunları söyledi: 
“Üniversitemizde kurumsal aidiyet duygusunu ve kurum 
kültürünü her yönü ile yerleştirip burayı sıcak bir aile 
yuvası haline getireceğiz ve bunun da çalışmalarını baş-
latmış bulunmaktayız. Sevginin ve muhabbetin olmadığı 
bir yerde başarıyı da sağlamamız mümkün olmaz.

“Üniversitelerin üç önemli görevi eğitim, araştırma 
ve toplumsal katkıdır”
“Üniversitelerin üç önemli görevi bulunmaktadır. Bun-
lar; eğitim, araştırma ve toplumsal katkıdır. Bir taraftan 
bize emanet edilen öğrencilerimizi hem maddi hem de 
manevi anlamda en güzel şekilde eğitip yetiştirip mille-
timizin emrine amade kılacağız bir taraftan da araştırma, 
yayın ve projelerle ama özellikle de dış kaynaklı pro-
jelerle kendimizi yetiştirip, araştırma üniversitesi olma 
hedefimizi hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bun-
ların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de içinde 
bulunduğumuz şehit kanlarıyla sulanmış bu kutsal şehre, 
ülkemize ve hatta tüm insanlığa hizmet etmiş olacağız. 
Birlik ve beraberliğimizi sağlamalı; ekonomik, sosyal, 
siyasal ve teknolojik bakımdan güçlü olmalıyız”
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Ömrünü STK’lara, dev-
letine ve milletine hizmete adamış ve bu uğurda büyük 
mücadeleler vermiş önemli bir devlet büyüğümüz, eski 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi’ne teşrif ettiği için şükranlarımı 
arz ederim” diyerek konuşmasını bitirdi. Rektör Murat 
ayrıca, ÇOMÜ’de okuyan bütün öğ-
rencilerin Şehitliklerimizi görmesi için 
bir program oluşturulacağı müjdesini 
de verdi. 

Vali Tavlı: “50 bine yakın öğrencisi 
ile genç ve dinamik bir üniversite”
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, üniver-
sitelerin düşüncelerin serbestçe ifade 
edildiği, yeni fikirlerin üretildiği, tartı-
şıldığı bilgi ve teknolojinin oluşturulup, 
kullanıldığı çok özel kurumlar olduğu-
nu belirterek Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesinin 50 bine yakın öğrencisi 
ile genç ve dinamik bir üniversite 
olduğunun, ilimizin kültür, araştırma 
ve teknoloji kenti olması noktasında-
ki markalaşma hedefine büyük katkı 
sağladığının altını çizdi.

Öğrencileriyle iç ice bir Rektör
Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen 
Uysal ÇOMÜ’lü öğrenciler adına 
gerçekleştirdiği açılış konuşmasında 
“Ülkemizin yerli ve milli unsurlarının 
Cumhuriyet Tarihi boyunca her alanda 
en yüksek noktaya ulaştığı bu dönem-
de, Türk gençliğinin bir parçası olan 
ve adını karşıda yatan binlerce şehidin 
yazdığı destanın zaferinden alan, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri olarak 
yalnızca tüketen değil üreten bir gençlik olma yolunda 
gayret gösteriyor bu yönde çalışmalar sürdürüyoruz” 
dedi. Konsey Başkanı Uysal, göreve başladığı ilk gün-
den beri öğrencilerle iç içe olan Rektör Sedat Murat’ın 
bu tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Liyakat, Adalet ve Sadakat ile; Öğrenci Merkezli, hedefi Araştırma Üniversitesi olan bir döneme adım attık. 

ÇOMÜ’de yeni bir dönem başladı!
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Fahri Doktora Tevdi Töreninin 
ardından TBMM 27. Başkanı 
ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek 
İstişare Kurulu Başkan Vekili 
İsmail Kahraman “Eğitimimiz-
de, Öğretimimizde Gelişmeler” 
konulu açılış dersini verdi. 
TBMM 27. Başkanı Kahra-
man ders kapsamında eğitim, 
öğretimin tarihsel ve kültürel 
gelişimini anlattı.
İsmail Kahraman ÇOMÜ’nün 
1992 yılından günümüze geçen 
27 yılda büyük mesafeler kat 
ettiğini, bölgesel bir üniversiteden, uluslararası cami-
ada tanınan güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine 
ulaştığını vurguladı.

İsmail Kahraman konuşmasında: “Bugün 17 fakülte, 
beş yüksekokul, enstitüler, meslek yüksekokulları ve 
araştırma uygulama merkezleri ile seksen akademik 

birime ulaşan yapısı ile 
yükseköğretime büyük 
hizmetler verilmekte, 
ilim ve irfanımıza büyük 
katkılar sunmaktadır. 
Emek verenleri şükranla 
yâd ediyorum, tebrik 
ediyorum. Nice başarı-
lara ve yıllara ulaşılması 
niyazı ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’nin Sayın Rektörü-
ne ve çalışma arkadaş-
larına tebriklerimi yine 

sunuyorum. Açılışta güzel bir zikir ayini takip ettik. 
Üniversitemizin bir farklılığını gördük. Hele şurada-
ki o küçük yavru, birde oradaki ve heyet fevkalade 
bir sema gösterisinde bulundular. Köke bağlılık, öze 
bağlılık üniversitemizin isminde de zaten mündemiç. 
Bir de genç kardeşimizin, konsey başkanının ismiyle 
müsemma konuşmasını dinledim, çok memnun oldum. 

Güzel bir yolda yürünüyor, devam inşallah. Ma-
neviyat, inanç insanların gelişmesine, devletle-
rin büyümesine vesile olur” dedi. 

Sema Zikr-i Şerifi töreni büyük ilgi gördü
Üniversitemiz Tasavvuf Topluluğu tarafından 
gerçekleştirilen Sema Zikr-i Şerif gösterisi 
büyük ilgi gördü. Türkiye’de sadece ÇOMÜ’de 
bulunan Tasavvuf Topluluğu’nun genç sema-
zenleri ise gönülleri fethetti. 

Haber: Duygu Karademir Aras, Eylem Tuna 
Çoban, Kadir Kenar. Fotoğraf: Tuncay Ak, 
Onur Çiftçi, Gülperi Çalışkan, Nedim Bayhan, 
Şeyma Keskin

İsmail Kahraman’ın özgeçmişi
İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize’de 
dünyaya gelen Türk hukukçu, 27. dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclis Başkanı ve siyasetçidir. Eğitim 
hayatını Karabük’teki ilk ve ortaokulda, sonrasında 
Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul Hukuk 
Fakültesi Talebe Cemiyeti’nde başkanlık ve yüksek 
öğrenim öğrencilerini temsil eden Milli Türk Talebe 
Birliği’nin Genel Başkanlığını yaptı.
Siyasi yaşamına ilk kez 24 Aralık 1995’te yapılan 
Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi’nden mec-
lise girmeyi başardı. Sonrasında 28 Haziran 1996’da 
dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan tarafından Kültür Bakanı görevine 
atandı.

Ancak 28 Şubat post-modern darbesine denk gelen 
hükümetin 18 Haziran 1997’de istifa etmesiyle ba-
kanlık görevi de sona ermiş oldu. 18 Nisan 1999’daki 
genel seçimlerden önce Refah Partisi’nin kapatılma-
sıyla seçime Fazilet Partisi’nden aday oldu ve 21. Dö-
nem milletvekili olarak yeniden mecliste yerini aldı.
3 Kasım 2002 seçimlerinde adaylıkta bulunmadı 
ve bir süre boyunca siyasete ara verdi. 1 Kasım 
2015’teki genel seçimlerde AK Parti’den İstanbul 
Milletvekili olarak seçildi ve bir kez daha mecliste 
yer aldı. 22 Kasım 2015’te yapılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ( TBMM) Başkanlığı seçiminde 316 
oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Baş-
kanı olarak görev yaptı. Kahraman halen Cumhur-
başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekilliği 
görevini sürdürmekte. 

İsmail KAHRAMAN, bir ÇOMÜ’lü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili
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Karadenizli müzik grubu 
Koliva, 2019-2020 Eği-
tim-Öğretim Yılı açılışı 
dolaysıyla ÇOMÜ’lü 
öğrenciler ile buluştu.

ÇOMÜ Öğrenci Konseyi tara-
fından organize edilen ve Terzi-
oğlu Yerleşkesi ÖSEM önünde 
gerçekleşen konsere; Rektör 
Prof. Dr. Sedat Murat, Genel 
Sekreter Yardımcısı Ayhan Mo-
nus, Öğrenci Konseyi Başkanı 
Alperen Uysal ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Öğrencilerin 
ders dönemine alışmaları için 
organize edilen konserde grup, 
en sevilen şarkılarını söyledi.
Öğrencilerle horan oynayan 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, 

yaptığı konuşmada bu heyecan 
ve dinamizmin mezun oluncaya 
kadar devam etmesi gerekti-
ğinin ve Çanakkale ruhunun 
her bir öğrencitarafından iyi 
kavranması gerektiğinin altını 
çizdi. Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstedik ki Karadeniz müziği ile 
canlı ve heyecanlı bir şekilde 
eğitim öğretime başlayalım. Bu 
heyecan, dinamizm okullarınız 
bitinceye kadar devam edecek. 
Derslerinize de aynı heyecan-
la çalışmanızı ve çok başarılı 
birer ÇOMÜ mezunu olarak 
buradan ayrılmanızı diliyorum. 
Amacımız sizleri eğlendirmek 
ve sizler eğlenirken bizler de 
sizin yanınızda olmak istedik. 
Eğlenme zamanında eğlenece-

ğiz ama zamanın kıymetini çok 
iyi bileceğiz. Bir dakikanızı bile 
boşa geçirmeyeceksiniz. Türk 
gençliğinin bedenen, zihinen, 
ruhen çok sağlıklı olması 
gerekir. Bedeninizi sağlıklı 
tutmak için spor yapmayı ihmal 
etmeyin. Zihnen güçlü olmak 
için çok çalışın ve okuyun. Öğ-
rencilik yıllarınızı bu anlamda 
iyi değerlendirin. Ruhen sağlıklı 
olmak için ise etik ve ahlaki 
değerleri, insani değerleri özüm-
semek gerekiyor. Birbirinize 
muhabbet besleyecek, birbirinizi 
seveceksiniz. Çanakkale ruhu 
çok önemlidir ve her bir öğren-
cimizin bu ruhu iyi kavramasını 
bekliyorum.”

Bir yıllık enerji depoladık; horon oynadık

Haber: Eylem Tuna Çoban / Fotoğraf: Onur Çiftçi
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Troya Müzesi önümüzdeki günler-
de farklı bir etkinliğe ev sahipliği 
yapacak. 

Arkeolojik kazı ve yüzey araştır-
maları konuları, Troya Müzesi’nde 
enine boyuna masaya yatırılacak. 
24-25 Ekim tarihleri arasında ger-
çekleşecek olan sempozyumun ta-
nıtım toplantısı, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nde gerçekleşti. 24-25 
Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 
sempozyum hakkındaki bilgilen-
dirmeyi, ÇOMÜ Arkeoloji Bölüm 
Başkanı ve Assos Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Nurettin Arslan yaptı. 

Arslan’a basın açıklamasında, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Kemal 
Dokuz’da eşlik etti. Arslan, basın 
toplantısında, bu sene ilki gerçek-
leşecek olan, 1. Troas Sempozyu-
mu hakkında geniş kapsamlı bir 
bilgilendirmede bulundu. “Sempoz-
yum İÇDAŞ yetkililerinin fikriydi” 
Prof. Dr. Nurettin Arslan tarafından 
yapılan açıklamada, “24-25 Ekim 
tarihlerinde, Troya Müzesi’nde, 1. 
Troas Sempozyumu’nu gerçekleşti-
riyoruz. 

Bu sempozyumun düzenleme fikri 
aslında bölgemizde 6 kazıyı destek-
leyen İÇDAŞ yetkililerinin fikriydi. 

Fikir bize Troya Müze Müdürlüğü 
tarafından iletildi, sonrasında bir 
toplantı gerçekleşti. Sempozyumun 
düzenlenmesine karar verdik.

“Önümüzdeki senelerde de devam 
etmesi planlanıyor” 

Bildiğiniz gibi İÇDAŞ, bölgemizde-
ki 6 tane ve Müze tarafından yapılan 
bir kurtarma kazısının, ana sponsor-
luğunu yapıyor. 

Bu sene ilkini düzenlediğimiz 
sempozyumun önümüzdeki yıllarda 
da devam etmesi planlanıyor. Bu 
sunulan bildirilerde, sonrasından 
kalıcı olması açısından kitap haline 
dönüştürülecek” dedi.

Troas kazıları sempozyumla anlatılacak
24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan ve arkeolojik kazı ve yüzey araştır-
malarının masaya yatırılacağı, 1. Troas Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Yerbilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi 
Konferans Etkinliği kapsamında Prof. 
Dr. Yücel Yılmaz “Batı Uygarlığının 
Kökeninde Anadolu’nun Derin İzleri 
(Mitoloji-Tarih-Jeoloji)” başlıklı sunum 
gerçekleştirdi. Mühendislik Fakülte-
si Turgut Özal Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 

ÇOMÜ Yerbilimleri ve Doğa Tarihi 
Müzesi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayten 
Çalık’ın müzenin kurulduğu günden 
bugüne gelişimini anlatmasıyla başla-
yan program, Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ın 
özgeçmişini okuması ile devam etti. Prof. 
Dr. Yücel Yılmaz, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinde bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek, Doğa 
Tarihi Müzelerinin dünyada önemli yer-
leri olduğunun vurgusunu yaptı ve Troya 
Müzesini gezdiğini ve çok etkilendiğini 
söyledi. 

Prof. Dr. Yılmaz, uygarlıkların sıçradığı 
coğrafya olan Anadolu’nun uygarlığın 
gelişimine katkılarını Jeoloji, Mitoloji ve 
Tarih bağlamında anlattı. Program, soru 
cevap kısmından sonra Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden’in günün anısına 
hediye takdimi ile son buldu.

Batı uygarlığının kökündeki Anadolu!
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Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölü-
mü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı’ndan 
Doç. Dr. Meliha Merve Çiçekliyurt ve 
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yükse-
kokulu Balıkçılık Teknolojisi Bölümü 
Balıkçılık Teknolojisi Ana Bilim Dalı’n-
dan Doç. Dr. Mine Çardak Doçentlik 
kadrosuna atandı. 

Öğretim Üyelerimize Doçentlik belge-
leri Senato Salonunda, Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat tarafından takdim edildi ve 
Üniversitemizin rozeti takıldı. Kendile-
rini tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Hocamız yeni doçentlerimizi yalnız bırakmadı

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat; 
Ülkemizin öncelikli hedefleri ve 
alanları kapsamında nitelikli bilgi 
üretmeyi teşvik etmek, araştırmacı 
doktora sahibi insan sayısını arttır-
mak, disiplinler arası çalışmaları ve 
işbirliklerini teşvik etmek, ulus-
lararası ilişkileri güçlendirmek ve 
Türk üniversitelerinin uluslararası 
görünürlüğünü artırmak amacıyla 
başlatılan araştırma üniversitesi 
projesinin çok önemli olduğunun 
altını çizerek, “Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi ailesi olarak 
hedefimiz bir araştırma üniversitesi 
olmak. Bunun için birlik bera-
berlik içinde çalışmamız gereki-
yor. Her bir hocamızı çalışması, 
üretmesi için teşvik edeceğiz. Bu 
hedef doğrultusunda yapacağımız 
çalışmaları sekteye uğratacak 
hiçbir şeye tahammülümüz yoktur. 
Yoğun, yorucu ama keyifli bir 
yolculuk olacak” dedi. Rektör Prof. 
Dr. Sedat Murat’ın konuşmasının 
ardından Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, Türkiye’de Araş-
tırma Üniversitelerinin Belirlenme 
Süreci, Araştırma Üniversitesi Ol-
mak İsteyen Aday Üniversitelerin 
Cevaplaması Gereken Sorular, Se-
çilmiş Araştırma Üniversitelerinin 
Öğrenci-Akademik-Araştırma Alt 
Yapılarıyla Araştırma Üniversitesi 
olmak için yapılması gerekenler ve 
ÇOMÜ’nün bu anlamada güçlen-
dirilmesi gereken yönleri hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi.

Büyük HEDEF için ilk ateş yakıldı!
Göreve başladığı günden itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini bir araştırma 
üniversitesi haline getirmek istediğini ve bunun için ÇOMÜ ailesi olarak hep birlikte ça-
lışmak gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ekibiyle beraber bu yöndeki 
çalışmalara hız kazandırdı. 

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği 2019 Yılı Araştır-
ma Teşvik Ödülü’nü Üniversitemiz Jeofizik
Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. Özlem Karagöz 
Tan aldı.

Deprem sürecinde yer koşullarını tanımlayan çalışmalar 
yapan Arş. Gör. Dr. Özlem Karagöz Tan, Deprem Mühen-
disliği ve Sismoloji bilimlerine gelecekte önemli katkılar-
da bulunabilecek nitelikteki nümerik deprem simülasyonu, 
mikrotremor SPAC yöntemi ile zeminlerin bir boyutlu hız 
yapısını belirlenmesi ve yer hareketi tahminleri çalışmaları 
ile Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Arş. Gör. Dr. 
Özlem Karagöz Tan’a ödülü, ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezinde yapılan 5. Uluslararası Deprem Mühendisliği 
ve Sismoloji Konferansı’nın açılış töreninde takdim edildi.

Özlem Hocamızla 
gurur duyduk!

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale 
Belediyesi ve Kepez Belediyesi işbir-
liğinde ebeveynlerin gelişime yönelik 
Anne-Baba Okulu Eğitim Semineri 
düzenleneceği açıklandı.

Anne babaların, eğitim çağındaki 
çocuklarıyla iletişimini kolaylaştır-
ma ve geliştirmeye yönelik gerçek-
leştirilen etkinlikler devam ediyor. 
Son olarak ise 20 Ekim Pazar günü 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Çanakkale Belediyesi ve Kepez 
Belediyesi işbirliğinde ‘Anne-Baba 

Okulu Eğitim Semineri’ düzenleneceği açıklandı. Açıkla-
mada, seminere katılımın ücretsiz olduğu ifade edilerek 
eğitimin saat 10.45-12.45 saatleri arasında ÇTSO Kongre 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Anne babalar da okullu olacak!

Haber-Fotoğraf: Eylem Tuna Çoban
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Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Öğrenci 
Toplulukları Tanıtım Günleri, 
Terzioğlu Yerleşkesi Öğren-
ci Sosyal Etkinlik Merkezi 
(ÖSEM) önünde 60’a yakın 
topluluğun stant açmasıyla 
gerçekleşti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. 
Dr. Suat Uğur, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanı Yüksel Yıldız ve Öğrenci Konseyi 
Başkanı Alperen Uysal ile birlikte, toplulukla-
rın kendilerini tanıtabilmek, yaptıkları etkinlik-
leri duyurabilmek ve yeni üyeler kazanabilmek 
için açtıkları stantları gezdi. Her toplulukla 
tek tek görüşen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, 
öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faali-
yetler ile uğraşmalarının çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, bu anlamda yönetim olarak 
öğrencilerin bu uğraşlarını desteklediklerini 
ifade etti.

Beş gün boyunca devam edecen topluluk 
tanıtım günlerinde topluluk tanıtım stantları 30 
Eylül- 02 Ekim 2019 tarihinde Terzioğlu Yer-
leşkesi ÖSEM ve ilçelerdeki birimlerde, 03-04 
Ekim 2019 tarihinde ise Çanakkale Şehitleri 
Yerleşkesinde ve Anafartalar Yerleşkesinde 
sürdü.

Öğrenci toplulukları 
yeni üyelerine kavuştu
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Müzik Gündem

“Hiç kimsenin ikinci bir eşi yok! O yüz-
den herkes kendi tarzını yansıtmalı...” 

Uzun bir süre titiz bir şekilde üzerinde 
çalıştığı “Mesela” adlı single çalışmasını 
müzikseverlerle buluşturan Lider Şahin 
ile müziğe dair hoş bir sohbet gerçekleş-
tirdik.

Sonbahar havasında bir şarkıyla müzik-
severlerin karşısındasın. Biraz bahseder 
misin nasıl karar verdin?

Şarkımızı 6 Eylülde klibimizle beraber 
paylaştık. Çok güzel yorumlar, çok güzel 
tepkiler alıyorum. Bir yandan da yenilerine 
hazırlanıyorum tabi. Bu şarkı benim ilk 
göz ağrım olduğu için, güzel tepkiler alınca 
devamını nasıl daha güzelleştiririm onun 
peşindeyim, onun düşüncelerindeyim. 

Emeğine sağlık. Düzenlemede Okan Akı 
imzası görüyoruz. Şarkı zaten senin yıl-
lardır üzerinde çalıştığın bir şarkı değil 
mi? Söz-müzik sana ait. 

Ben Mesela’yı yedi sene önce yazmaya baş-
ladım. Bir kısmını bitirmiştim ama devamı 
bir türlü gelmiyordu. Üç sene önce, sekiz 
sene boyunca yazdığım şarkıların hepsini 
toparladım bir masaya koydum. Sonra Me-
sela geldi önüme, duyguları hatırladık, anım-
sadık sonra onu tamamladım. Ondan sonra 
da Okan Akı’yla düzenleme kısmına geçtik. 
Sonra klip derken şarkımız çıktı. Baya uzun 
çalıştık üzerine, üç senedir Mesela’nın üze-
rinde çalışıyoruz diyebilirim. 

Video klibe baktığımız zaman gerçekten 
çok güzel bir oyunculuk performansı 
görüyoruz. İlk şarkı ne de olsa bir dur-
gunluk olabilir, çekingenlik olabilir diye 
düşünmüyor değiliz. Ama gerçekten çok 
profesyonel ortaya çıkan iş. Tebrik ediyo-
rum bu anlamda seni. 

Yönetmenimiz Bedran Güzel, görüntü 
yönetmenim Veli Kuzlu, çok güzel bir ekiple çalıştık. 
Yaklaşık 45 kişi çalıştık diyebilirim sette.  Ümraniye 
platolarında çektik Mesela’yı.  İki gün dekoru sürdü 
güzel emek verildi. Emek verdiğin işlerin her zaman 
karşılığı vardır. Ama biz Bedran’la buluştuğumuzda 
da üç senedir şarkıyla ilgili hep konuşuyorduk. Zaten 
mevcut bir hikayesi olduğu için ve benim de geçen sene 
hayatıma müzikalle beraber oyunculuk girdiği için ilk 
klibimde biraz daha senkronu az daha çok oyunculuğu-
mu gördünüz. Daha çok hikayeye hizmet eden bir klip. 
Film tadında bir klip çekmek hep hayalimdi. Bedran da 
bunu çok iyi anladı zaten, o da üzerine bir şeyler kattı 
tüm ekiple beraber ve iş böyle çıktı.

Çok başarılı bir iş olmuş. Gelecekte ne gibi çalış-
malar bekliyor bizi? Lider Şahin’den nasıl şarkılar 
dinleyeceğiz? 

Çok güzel şarkılar geliyor. Yani uzun zamandır yazdığım 
için baktık neler tamamlandı. Hala tamamladıklarım 
üzerine çalıştıklarım var. On beşe yakın bitmiş şarkım 
var. Bunları planladık işte aralık ayında ikinci şarkıyı 
sunmak, ondan sonra yeni yılla beraber albümle sahneye 

başlamak gibi bir planımız var. 

Yani bir albüm geliyor diyebiliriz. 

Evet yeni yılda albümle devam edeceğim.

Müzisyen bir aile… Selami Beyin yeteneği sana da 
geçmiş görüyoruz ki. 

Yani beraber büyüdük, otuz sene beraber yaşadık Selami 
Beyle.  Özledim, Ben Sevdalı Sen Belalı hepsi gözümün 
önünde yazıldı. Bunun içinde büyüdüğünüz için, devam-
lı eve müzisyenler gidip geliyordu, aranjörler, radyocular 
hep böyle. Böyle bir ortamda büyüyünce işin mutfağını 
biliyorsunuz. Tabi ki çok büyük katkıları var. Sekiz sene 
de kendisine eşlik ettim ben vokalist olarak, hem sah-
nede hem normal hayatımda benim için bir hoca, öğret-
mendir. Ondan öğreneceğimiz çok şey var, çok kıymetli. 

Gerçekten çok kıymetli... Mükemmel bir albüm sun-
du bizlere. Sen de bir albüm müjdesi verdin. Selami 
Şahin’in oğlu olmak üzerinde bir baskı oluşturuyor 
mu? Daha iyi işler yapmalıyım şöyle olmalı böyle 
olmalı diye.

Bu bende hiçbir zaman baskı yaratmadı. Bu za-
mana kadar bunun baskısını hissetmek yerine, 
tam tersi ne öğrenebilirim, ne katabilirim kendi-
me, nasıl kendi tarifimi koyabilirim ortaya diye 
düşündüm. Çünkü şunu kabul etmiş bir insanım 
ikinci bir Selami Şahin yok. İkinci bir Sezen 
Aksu yok. Hiç kimsenin ikinci bir şeyi yok. O 
yüzden herkes kendi tarzını yansıtmalı kendi 
düşünce yapısını, kendi karakterini, kendi müzik 
duruşunu yansıtmalı diye düşünüyorum. Ben bu-
nun için çabalıyorum. Tabi ki şarkılarım hakkın-
da devamlı babamla iletişim halindeyim. Bunu 
nasıl buldun, bunu beğendin mi baba gibi. Hep 
böyle bir araya geliyoruz fikirlerini sunuyor sağ 
olsun, ama onun da hep söylediği “Yazımı kale-
mimi nasıl buluyorsun baba?” dediğimde, “Kendi 
jargonunu yaratmışsın, kendi edebiyatın var onu 
yakalaman güzel bir şey zaten” diyor. Bunu Se-
lami Şahin tarzıyla kıyaslayamazsınız o da kendi 
edebiyatıyla kendi döneminden anlatıyor konuyu 
aslında. Biz biraz daha yeni jenerasyon olduğu-
muz için daha farklı bir yazım diliyle anlatıyoruz. 
Bunun bilincinde olunca o da zaten hiçbir zaman 
sende bir baskı ortamı yaratmıyor. Bu benim ha-
yatım, benim kariyerim, o Selami Şahin kariyeri 
diye hep ayırdım 

Çok doğru bir tavır aslında. Bütün sanat 
camiası, bütün sanatçılar, benimseyebilseler 
bu düşünceyi ne güzel olur. 

‘Mesela’ düzenlemesi, tarzı, yapısı itibariyle 
yapılan bir iş değil, duymak istediğim bir iş. Dü-
şündüğüm, hayal ettiğim, tasarladığım bir müziği 
sunmaya çalıştım. Hani bir şeye benzesin diye, 
bir şey yapmalıyım, düşüncesiyle yapmam şar-
kılarımı. Benim zaten hayat tarzıma uyan bir şey 
değil bu.  O yüzden kendi içimden geldiği gibi 
kendi duyduğumda zevk aldığım müziği paylaş-
maya, sunmaya devam edeceğim. 

Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Çok be-
ğenildi herkes tarafından. Muhtemelen çoğu 
kişi de benim gibi klibi, buradaki oyunculuğu 
konuşuyordur. Çünkü son dönemde çekilen 
klipler çok basit. Birkaç dansçıyla hallediyor-

lar işi. Bazı duyguları hayatta herkesin yaşayabilece-
ği, hayatın içinde yaşanan anları paylaşmak, sanatsal 
bir şekilde paylaşmak çok önemli bunu da siz çok 
güzel gerçekleştirmişsiniz.

Müziği oyuncu duruşuyla yapmak daha çok hoşuma gi-
diyor benim. Birçok şeyi bir arada yapmalısınız. Çünkü 
artık Youtube devri, video dönemi herkesle bir videoyla 
etkileşim alıyorsunuz. İnsanlar da şarkıyı bir yandan 
kulağına girerken, gördüğü izlediği şey de bir duyguya 
hitap etmeli bir bütün olmalı. Yani hep böyle bütün git-
meye çalıştım üç senedir ona titizlendim zaten. Aman 
konsept dışı bir şey olmasın hep hikayeye hizmet etsin. 
Burada şarkının sözlerine ve hikayeye hizmet edelim 
diye çabam oldu. Herkese de bunu zaten bilerek gittiği-
niz için aranjörünüze filan daha kolay, hızlı çözülüyor 
her şey. Sağ olsun onlar da bizi çok iyi anladılar, onlar 
da müthiş bir şekilde kendilerini kattılar. Ortaya da böy-
le bir iş çıktı. Nicelerine diyelim.

Nicelerine. Evet nice güzel şarkılarda, nice albümler-
de beraber olmak dileğiyle.

Müzik Gündem’in Konuğu: Lider Şahin
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nolu kararıyla aşağıda yer alan bildiriyi oy birliği ile kabul etmiştir. 

Türk Milleti ve Devleti, Anadolu’da var olduğu andan günümüze ka-
dar komşu coğrafyalarda barışın teminatı olmuş ve olmaya da devam 
edecektir. Yurdundan olan milyonlarca Suriyelinin evlerine dönebilme-
si, huzur içinde yaşayabilmesi, Suriye’de oluşan terör yapılanmalarının 
bertarafı ve kendi Misak-ı Milli sınırlarımızın güvenliği için, Fırat Kal-
kanı ile Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi aynı şuur ve sorumluluk 
duygusuyla, bugün de “Barış Pınarı Harekât Planı” muzaffer ordumuz 
tarafından icra edilmeye başlanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız; bu ha-
rekâtın Suriye topraklarında faaliyet gösteren terör gruplarına karşı icra 
edilmekte olduğunun, hiçbir dini ve etnik grup ile sivillerin hedef alın-
mayacağının, Suriye’nin tarihi ve kültürel yapılarının zarar görmeyece-
ğinin özellikle altını çizmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kal-
kanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda da bu duyarlılık ve başarının güzel 
örneklerini göstermiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlılığı ve alicenaplığı ile ülkemi-
zin güneyinde süre gelen terörün yok olacağına, yine ülkemizde geçici 
koruma altındaki Suriyelilere kendi topraklarında müreffeh bir ortam 
sağlanacağına Üniversitemiz Senatosu’nun inancı tamdır. 

Yüce Allah, Çanakkale ruhunu içinde taşıyan ordumuzu muzaffer eyle-
sin. Kahraman Mehmetçiğimizi ve sınırda bulunan sivil vatandaşlarımı-
zı korusun. Duamız her daim onlarla birliktedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu

“
“


