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Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayı Yapıldı

Bağımlılıkla mücadelenin 2020 yılında daha da etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi kapsamında Çanakkale 
Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Yeşilay Çanakkale Şube Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi 
Derneği (KADEM) Çanakkale Temsilciliği ortaklığında Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Hastanesinde 
bir ilk daha

Gökçeada’da salyangoz 
türleri keşfedildi 

Deprem Kayıt İstasyonu
Biga’da açıldı

Sıfır atık yönetmeliği 
ÇOMÜ’de uygulanacak

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde tatlı 
sularda yaşayan 4 yeni sucul salyangoz 
türü tespit edilerek, uluslararası literatüre 
kazandırıldı.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle bilinen 
Gökçeada’da, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından 
yeni canlı türlerine ilişkin bir çalışma 
yapıldı.

ÇOMÜ’nün tenisteki 
gururu Sevilay Hoca

Özel Röportaj

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 
Trakya Kariyer Fuarı’nda panele katıldı

Trakya Üniversiteler 
Birliği üye üniversite 
rektörleri Trakya Ka-
riyer Fuarı etkinlik-
leri kapsamında bir 
araya gelerek, üni-
versitelerin istihdama 
yönelik çalışmalarını 
konuştu. 
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Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun son filmi 
Parazit 1 Kasım 2019’da vizyonda yerini almış başarılı 
bir film olarak 2019’un sonlarına doğru adından söz 
ettiren filmlerden olmuştu. Şahsen sinemaya gidip filmi 
izleyen biri olarak ben de sosyal medya aracılığıyla filmi 
çok beğendiğimi ve “yılın filmi” olarak nitelendirdiğimi 
dile getirmiştim. Velhasıl-ı kelam, Oscar 2020 ödüllerin-
de de adaylık sürecinde desteklediğim filmlerdendi. Öte 
yandan filmin Oscar’ı alacağına olan inancımız elbette 
yok denecek kadar azdı. Çünkü bu zamana değin Oscar 
tarihinde orijinal dili İngilizce olmayan bir filmin ödül 
alması mümkün olmamıştı. Parazit, bu engelleri aşıp 92. 
Oscar Ödüllerine damga vurdu. Parazit; En İyi Film, En 
İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Özgün 
Senaryo olmak üzere dört kategoride ödülün sahibi oldu. 
Bunu bir başarı olarak görmekle birlikte Oscar Ödülleri-
nin son yıllarda şaibeli seçimleri olduğunu düşünen bir 
kesimin bu sonuca ikna olmadığını da belirtmek gerek. 
Pek çok sinema eleştirmeninin tahmini de Parazit’in 
bu kadar ödül toplayacağı yönünde değildi. Yine de 
buna sevinen olmakla birlikte “o kadar da iyi değil-
di!” diyenler de çıktı. Bunlar kişisel görüşler olmakla 
birlikte Oscar’dan sonra Parazit yeniden vizyona girdi 
ve izlemeyen pek çok kişiye bu çok konuşulan filmi 
izleme fırsatı doğdu. Parazit’e bunun artısı ise vizyona 
yeniden girmesinin daha ilk haftasında bilet satışlarında 
% 234’lük olağanüstü bir artış gerçekleştirmesi yönünde 
oldu. 

Bong Joon Ho’nun yapımlarını sevenler Parazit’ten daha 
iyi filmlerinin olduğu görüşünde de bulunuyor, fakat 

yaşadığımız dönem içinde Parazit’in farklı bir vurucu 
etkisi olduğunu es geçemeyiz. Film, size birden çok duy-
guyu 134 dakikalık bir sürede yaşatırken bunu rahatsız 

edici bir şekilde de yapmıyor. İki zıt ailenin arasındaki 
yaşam farkına odaklanılan filmde aslında bir de gizli-
den üçüncü ailenin varlığı olaylara bambaşka bir şekil 
veriyor. Öyle ki üst sınıfın alt sınıfı anlaması mümkün 
olmadığı gibi alt sınıfın geçiş aşamasında yaşadıklarıyla 
kendi seviyesinde olanlara acıması da kalmıyor. Yani 
sistemin getirdiği bireysellik kaçınılmaz bir şekilde 
herkese nüfuz etmeye başlıyor. Bu anlamda filmin ilk 
yarısında sıradan bir aksiyon yer alırken, ikinci kısımda 
hayatın gerçekleri psikolojik bir gerilimle birleşiyor. Son 
tahlilde Kim ve Park ailesi bir “koku” farkıyla kendileri-
ni bambaşka olayların içerisinde buluyorlar.

Senaryosunu, filmin yönetmeni Bong Joon-ho ile birlikte 
Han Jin-won’un kaleme aldığı Parazit, oyunculukların 
da ön plana çıktığı bir film. Alt sınıftaki Kim ailesinde 
baba karakterini canlandıran Song Kang-ho oldukça ba-
şarılı bir aktör olmasının yanında bu filmin de yükselen 
yıldızı diyebiliriz. Woo-sik Choi, Park So-Dam, Chang 
Hyae Jin, Sun-kyun Lee, Cho Yeo-jeong, Lee Jeong-eun, 
Park Myung-hoon filmin diğer öne çıkan oyuncuları... 
Tüm bunların dışında Parazit’in Oscar 2020’de En İyi 
Film seçilmesi törenin artık uluslararası bir hal alma-
sı yönünde umut vaat ederken ABD Başkanı Donald 
Trump ise bu durumu eleştirel karşıladı, hem de filmi 
izlemediğini de belirterek... Irkçı ve ticari yaklaşımı 
Trump’ı haklı çıkarmazken bu şekilde filmin daha çok 
reklamını yaptığını da belirtmeliyim. Netice itibariyle iz-
lediğim diğer aday filmlere nazaran Parazit, Oscar’ı hak 
eden ve umut vaat eden bir yapım. Umarım gelecekte de 
bu tür işler, hakkını almayı başarır.

Oscar’dan önce ve sonra “Parasite”

Üniversitemiz Dardanos Yerleşkesi’nde 
gerçekleşen toplantıya; Rektör Prof. Dr. 
Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Suat Uğur, 
Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü 
(MEYOK) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Enver Yolcu, Genel Sekreter Yardımcıları 
Ayhan Monus ve İsmail Ceylan’ın yanı 
sıra Bayramiç Belediye Başkanı Mert 
Uygun, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, 
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa 

Özacar, Gökçeada Belediye 
Başkanı Ünal Çetin ve Lapseki 
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 
katıldılar. 
Toplantıda söz alan ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat; 
yerel yöneticilerimiz ve meslek 
yüksekokulu müdürlerimizi bir 
araya getirerek neler yapabilir 
noktasında fikir alışverişi yap-
mak istediklerini ifade ederek 

“Sorunlar az çok belli ama bu sorunları 
çözmek için de hep birlikte adım atma-
lıyız. Benim arzum, bu okullarımızdaki 
programların yerel dinamiklere uygun 
açılmasıdır. Sadece öğrenci sayısını art-
tırmak için program açmaya gerek yok. 
Programlarımızı yöreye uygun şekilde 
açmamız ve buna uygun şekilde geliştir-
memiz gerek” dedi. 
Göreve geldiği günden bu yana araştırma 
üniversitesi olma hedefini koyduklarını 

belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sedat Murat “Bazı meslek 
yüksekokullarımızda TÜBİTAK 
ve AB projeleri gerçekleşiyor 
bunlar da bizi sevindiriyor. 
Bölgeye de katkı sağlıyor. 
MYO’larda kaliteyi mutlaka 
yükseltmeliyiz. Sosyal sorum-
luluk projelerine ağırlık ver-
meliyiz. Öğrencilerimizi de bu 
projelere dahil etmeliyiz. Sportif 
faaliyetlerimizi arttırmalıyız” 
şeklinde konuştu. 
Sırasıyla MYO Müdürleri ve 
Belediye Başkanlarının söz 
aldığı toplantıda, merkez ve 
ilçelerdeki okulların eğitim öğre-
timdeki sıkıntıların çözümüne 
dair görüşler paylaşıldı, gerçek-
leştirilebilecek projeler hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat; ilçe belediye başkanları ve Meslek 
Yüksekokulu Müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. 
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Uğur KARABULUT
ugurkarabulut@comu.edu.tr

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Has-
tanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Tevfik Murat Koşan 
ve Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak, Ça-
nakkale’de ilk kez ÇOMÜ Hastane-
sinde uygulanan üroonkolojik cerrahi 
girişim hakkında şunları söylediler:
“Testis kanserleri, multidisipliner 
tedavi gerektiren, genç erkekleri ilgi-
lendiren önemli bir kanser grubudur. 
Doğru zamanda, doğru kararlar alın-
ması çok başarılı tedavi seçenekleri-
nin hastalara sunulmasını sağlamak-
tadır. Bazen tedavinin başında, bazen 
de ilerleyen dönemlerinde retrope-
ritondaki lenf nodlarının çıkarıldığı 

cerrahi girişimler gerekmektedir. Bu 
tedavi şekli, seçilmiş merkezlerde, 
üroonkolojik cerrahi girişimlerde 
tecrübeli cerrahlar tarafından yapıl-
malıdır. 
Hastanemiz Tıbbi Onkoloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın 
Çırak’ın takip ve başarılı tedavisi 
altında olan 19 yaşındaki C.M. isimli 
kemoterapi sonrası nodal tutulum 
olan hastamıza kliniğimizde ret-
roperitoneal lenf nodudiseksiyonu 
(RPLND) modifiye sinir koruyucu 
yöntemle bizler tarafından başarıyla 
uygulanmıştır. Cerrahi sırasında ve 
sonrasında ciddi komplikasyonların 
da görülebileceği bilinen bu operas-

yonun ardından, postoperatif erken 
döneminde takibi sorunsuz seyreden 
hastamızın taburculuğu planlanmak-
tadır. Yakın takip ve tedavisi sürecek-
tir.

Çanakkale’de ilk kez uygulanan bu 
cerrahi girişim, Hastanemiz için hasta 
kazanımı açısından olduğu kadar, 
uzmanlık eğitimi açısından da katkı 
sağlayacaktır. Bu tip cerrahi girişim-
lerin merkezimizde yapılıyor olması, 
referans bir merkez olma yolunda 
atılmış önemli bir adım olup sadece 
Çanakkale için değil Tekirdağ’da 
yaşayan bu hastamızda olduğu gibi, 
tüm bölgemiz için değerlidir.”

Çanakkale’de ilk kez ÇOMÜ 
Hastanesinde uygulandı

Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniver-
sitesi Hastanesi 
için referans bir 
merkez olma 
yolunda önemli 
adım atıldı.

Ecofar, AB Proje toplantısına 
ev sahipliği yaptık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ali Karabayır’ın koordinatörlüğünde, 
Dr. Öğr. Üyesi Nazan Arifoğlu, Öğr. Gör. Selçuk 
Birer, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öğütcü, Dr. Öğr. 
Gör. Fırat Alatürk ve Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali’nin 
de araştırmacı olarak katıldığı  Development of 
Managerial and Entrepreneurial Skills of Young 
Eco-farming Entrepreneurs via Joint VET Curricu-
la (ECOFAR)  “Genç Eko-Tarım Girişimcilerine 
Ortak Mesleki Eğitim (VET) Yoluyla Yöneticilik 
ve Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi” konu-
lu projenin 3.toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya; Türkiye, Yunanistan, Slovenya, Bulga-

ristan’dan farklı üniversitelerin, araştırma kuruluş-
larının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.
Proje ile genç eko tarım girişimcilerinin yönetici-
lik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesinin 
amaçlandığını belirten Prof. Dr. Ali Karabayır, 
projenin 250 bin Euro’luk AB Projesi olduğunu 
söyledi ve ekledi: “Proje ile amacımız genç eko 
tarım girişimcilerinin mesleki anlamda standartla-
rının oluşturularak bunların pratiğe aktarılmasını 
sağlamak. Projenin en büyük hedefi ise mesleki 
becerileri geliştirmek için ortak müfredat geliştir-
mek. Bu standartlarla birlikte tüm ülkelerle birlikte 
bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyo-
ruz.”  Toplantı konuyla ilgili fikir alış verişlerinin 
paylaşılması ile sona erdi.

MAVİ VATAN
Mavi Vatan uzun süredir ülkemizin gündeminde 
olmasına rağmen belki hala ne olduğunu, ne 
anlama geldiğini, neyi ifade ettiğini bilmeyenler 
olabilir. Mavi Vatan en yalın haliyle, ülkemi-
zi çevreleyen denizlerdeki tarafımıza düşen 
alanlardır. Vatan, sadece kara parçasından ibaret 
değildir. Bunun yanında hava ve deniz yetki 
alanlarını da koruyarak, devlet kendi güvenliğini 
sağlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Şubat – 8 Mart 2019 
tarihlerinde Mavi Vatan adını verdiği bir tatbikat 
gerçekleştirdi. Tatbikata, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na bağlı muharip gemiler, SAT 
ve SAS timleri, kara ve hava kuvvetleri, sahil 
güvenlik komutanlığı katıldı. Tatbikatın amacı 
ise büyük ölçüde, “eğer bu topraklara girmeye 
kalkarsanız Türk’ün gücünü görürsünüz” gibi 
bir gözdağıydı…

Hem Kıbrıs halkının, hem de orada asker bu-
lundurarak kendi güvenliğini sağlayan Türkiye, 
“Akdeniz’de ben de varım” dedi ve sondaj 
gemileri üreterek enerji kaynaklarını aramaya 
başladı. Ulusal çıkarlarımızı gözetmek için 
denizde de olmalıyız, Suriye’de de. Bu zorlu 
süreçte sondaj ve savaş gemileri, ihalar, sihalar 
bize yeterli mi? Bu araştırmalar kalıcı mı? Tür-
kiye, diploması kanadında ve medyada kendini 
çok iyi anlatmalı. Neden oralarda olduğumuzu 
ifade edebilmeliyiz.

Ne sular eski su, ne oyunlar eski oyun, devletler 
artık birbirleriyle satranç oynuyor. Birileri bil-
meli ki; ne Türkiye’den uzakta yaşayan tek bir 
Türk, ne mavi vatan, ne de sınır ötesi operasyon 
yapan yiğitler sahipsizdir. Türk Milleti’nin zor 
zamanlarda tek yumruk olabilme hassasiyeti 
vardır. 

Allah İslam’ın son ordusu Türk Ordusu’nu mu-
zaffer eylesin. Artık kötü haber almayalım...
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Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesinde, Üroloji 
Anabilim Dalı tarafından ilk kez 
böbrek çıkım darlığına yönelik 
‘Laparoskopik Pyeloplasti’ ame-
liyatı gerçekleştirildi. 

Türkiye’de sayılı merkezde yapılan 
‘Laparoskopik Pyeloplasti’ ameliyatı 
Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve Prof. Dr. 
Tevfik Murat Koşan tarafından başarı bir 
şekilde uygulandı.
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak, Türkiye’de 
sayılı merkezde yapılan ‘Laparoskopik 
pyeloplasti’ ameliyatı ile ilgili şunları 
söyledi:
 “Hastamızın damar basısına bağlı böbrek 
kanal çıkım darlığı ve atnalı böbrek 
deformitesi vardı. Laparaskopik yöntem 
ile küçük delikler aracılığıyla karına giriş 
yaparak, açık cerrahideki geniş kesilere 
nispeten çok daha estetik bir görünüm 
ve daha hızlı iyileşme süreci sağlandı. 

Pyeloplasti ameliyatı, 
aslında laparoskopik 
ameliyatlar içerisinde 
en zor ve ciddi olanla-
rından birisi. Çalışılan 
bölge oldukça derinde 
ve küçük. Açık cerrahi 
ile zorlanılan bu ame-
liyatın kapalı yöntem-
le yapılması üstelik 
doğuştan atnalı böbrek 
deformitesi olan bir 
hastada yapılması, 
ekstra bir dikkat ve 
tecrübe gerektiriyor. 
Yaklaşık 3 saat süren 
ameliyatımız oldukça 
başarılı geçti. 20 yıldır 
tansiyon ilacı kullanan 
hastamızın kan basınç 
değerleri ameliyat son-
rasında hemen normal 
değerlere geriledi.”
Böbrek kanal çıkım darlığının aslında 
doğuştan olan ve böbreği bitiren gizli bir 
tehlike olduğunu, böbrek ağrısı olan ve 
böbreğe bağlı tansiyonu olan hastaların 

üroloji kontrolüne gitmeleri gerektiğini 
altını çizen Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesinde ilk kez uygulanan bu yöntemin 

artık rutine gireceğini, ÇOMÜ Hastanesi 
Üroloji Bölümünün Çanakkale’de ve böl-
gemizde özellikli sağlık hizmeti sunmada 
öncü olmaya devam edeceğini belirtti.

ÇOMÜ Hastanesinde bir ilk daha

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat 
Murat, ÇOMÜ Merkez Müdürleriyle 
bir araya geldi. Rektörlük Senato 
Salonunda gerçekleşen toplantıda 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha 
Özden, Prof. Dr. Suat Uğur ve Rek-
tör Danışmanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç’in yanı sıra Genel Sekreter 
Yardımcısı İsmail Ceylan da hazır 
bulundu.

ÇOMÜ’ye bağlı 41 Araştırma Merke-
zi’nin sorumlu müdürlerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, merkezlerin 
yaptığı, araştırma ve uygulama faaliyet-
leri hakkında görüşüldü.
Araştırma Merkezlerinin çalışmalarını 
sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçların 
giderilmesi, merkezlerin tamamladığı 
2019 yılı faaliyetleri ve 2020 yılına dair 
gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlik-
lerin konuşulduğu toplantıda ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat şunları 
aktardı:
“ÇOMÜ’yü bir araştırma üniversitesi 
haline getirmek için elimizden gelen 
çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada 
sizlerle bir araya geldik. Üniversitelerin 
araştırma merkezleri üniversitenin en 

önemli birimlerinin başında geliyor. 
Merkezlerin kurulması oldukça emek 
isteyen bir süreç, kurulduktan sonra da 
hakkını vererek çalışmalar gerçekleş-
tirmek gerekiyor. Araştırma Merkezle-
rimiz, Üniversitemizin Kalite Güven-
cesi Çalışmaları için de çok kıymetli. 
Sizlerden çalışmalarınızı raporlamanızı 
ve 2020 hedeflerinizi net bir şekilde 
ortaya koymanızı bekliyoruz. Hedef 
net olduğu zaman daha kaliteli ve daha 
uzun vadeli çalışmalar ortaya çıkıyor.”
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Mu-
rat’ın konuşmasının ardından merkez 
müdürleri birimlerini tanıttı. Toplantı, 
görüş, talep ve öneri kısmının dinlen-
mesiyle sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, araştırma merkezleri müdürleriyle buluştu
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Rektör PROF. DR. SEDAT MURAT

ÇOMÜ Hastanesinde bir ilk daha

Biraz argo bir başlık oldu ama kusura bakmayın; 
yazacağım konunun önemini iyice vurgulamak 
istedim çünkü! Ülkemizde her yapılan iş çok 
önemli, çok büyük, çok şahane gibi yansıtmalar 
fazlaca yapıldığı için, artık neyin önemli neyin 
daha az önemli olduğu pek anlaşılamıyor! Anlatıl-
mıyor. Mesela bana deseler ki; Çanakkale Boğaz 
Köprüsü mü daha önemli, yoksa Ezine Gıda OSB 
mi? Çanakkale’nin geleceğinde hangisini daha 
önemli görüyorsun... İnanın hiç duraksamadan 
Ezine Gıda OSB derim. Ve işte onun için de 
yukardaki başlığı atmakta behis görmüyorum; tek 
geçerim bu işi! Hele bir de bu büyük yatırımın 
içinde ÇOMÜ’nün olduğunu da görmek geleceğe 
dönük umutlarımı katbekat artırmış durumda.
Yine  Rektörümüz Sedat Murat’ın altına imza 
attığı bu iş birliği, diğer iş birliklerinin yanında 
çok daha farklı bir anlam taşıyor. Kaymakamlar, 
belediye başkanları, oda başkanları gelip geçici 
olabilir, ama kurumsal yapılar ve özellikle de 
ÇOMÜ Çanakkale’nin geleceği olan bu yatırımda 
yer alarak büyük bir sorumluluğun altına imza 
atmıştır. Bu imza Ezine Gıda OSB’nin sağlıklı 
ve verimli bir şekilde yapılanması, yerleşmesi ve 
büyümesi; Çanakkale’nin çok önemli bir üretim 
merkezi olması bakımından son derece kritik bir 
noktadadır. 

Ayrıca bir parantez daha açarak söyelemeliyiz 
ki Çanakkalemizin şu an pek farkına varmadığı, 
gelecekle ilgili önemini kavrayamadığı TEK-
NOPARK’ımız da bu işin kilit taşlarından birisi 
olmuştur artık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bu iş 
birliği protokolü ve altına atılan imzalara…  
Evet bu sayıyı kapatırken üniversitemizde yer-
leşen huzur ve güven ortamının ne kadar güzel 
gittiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilgisi 
ve tecrübesi ile ÇOMÜ’de bu ortamı sağlayan 
Rektörümüz Sedat Murat’a bir kez daha teşekkür 
ediyoruz... 

Tek geçerim bu işi!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinas-
yonunda Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, 
Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Birlik, Aselsan ve 
Kale Grubu sponsorluğunda düzenlenen Trakya Kari-
yer Fuarı’nın paydaş üniversiteleri Çanakkale Onsekiz 
Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversiteleri, Trakya Üniversitesi ev 
sahipliğinde, “İstihdamda Üniversitelerin Rolü” adlı 
panelde bir araya geldi. 

Ev sahibi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu’nun moderatör olduğu panelde, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Mu-
rat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bülent Şengörür ve Bandırma Onyedi Eylül Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir konuşmacı 
olarak yer aldı.

“Üniversiteler, piyasalara insan gücü yetiştirirken 
istihdamı organize edecek, yönlendirecek yeni ufuk-
lar açacak bilimsel altyapı da oluşturuyor”

İş, istihdam ve kariyer odaklı çalışmaların yakın zaman 
içerisinde üniversitelerde yer almaya başladığını ifade 
eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye’nin genç bir nüfusa 
sahip olduğunu ve bu nüfusun eğitim ve istihdam 
problemini de beraberinde getirebileceğini ifade etti. 
Bu noktada devlete makro politikalar üretme açısından 
görev düştüğünü, üniversitelerde kalite sorununun ilk 

ve orta dereceli eğitim kurumlarındaki kalite sorunlarıy-
la bağlantılı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat: “Anne karnında başlayan eğitim ciddi bir olgu-
dur. Tabii ki biz üniversiteler açısından değerlendire-
ceğiz. Üniversiteler piyasalara insan gücü yetiştirirken 
bir yandan da istihdamı organize edecek, yönlendirecek 
yeni ufuklar açacak bilimsel altyapı da oluşturuyor. 

Üniversitelerin görevi, salt insan gücü yetiştirmek de-
ğildir. Topluma yön verecek nesiller üniversitelerde 
yetişir. Üniversiteler, son yıllarda bu konularda ciddi 
gelişmeler kat ediyor. YÖK’ün kalite ve girişimcilik 
odaklı çalışmaları ile bu gelişmeler sağlanıyor. Bundan 
on yıl önce üniversitelerin iktisat fakültelerinde öğren-
ciler, sermaye istemiyoruz diye karşımıza çıktılar. Giri-
şimciliği istemeyen akademisyenlerimiz vardı. Bugün 
ise üniversitelerimiz, girişimcilik ve inovasyon konula-
rında atılımlar gösteriyor” dedi.

Örnek olaylarla girişimciliğin önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. Sedat Murat, konuşmasını şu sözlerle son-
landırdı: “Merhum Hocam Prof. Dr. Sebahattin Zaim, 
insanı arabaya benzeterek; bilgiyi motora, ahlakı ise 
direksiyona benzetir. Erdemli, ahlaklı, motivasyonu 
yüksek, piyasalara odaklanmış gençlere ihtiyacımız var. 
Hocalarımızın da bu motivasyona ihtiyacı var. Bu ikli-
min mutlaka oluşturulması gerekiyor.” 

Panel, paydaş üniversite rektörlerinin konuşmalarının 
ardından sona erdi. 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 
Trakya Kariyer Fuarı’nda panele katıldı

Trakya Üniversiteler Birliği üye üniversite rektörleri Trakya Kariyer Fuarı 
etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek, üniversitelerin istihdama yönelik 
çalışmalarını konuştu. 
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Rektörlük Konferanslar Dizisi kapsamın-
da Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konferansa şair ve yazar Yavuz 
Bülent Bakiler konuşmacı olarak katıldı.
Vali Vekili Celil Ateşoğlu, ÇOMÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, 
Çanakkale protokolü, üniversite yöneti-
cileri ve çok sayıda dinleyicinin katıldığı 
konferans, saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından Rektör Prof. Dr. Sedat 
Murat’ın konuşmasıyla devam etti.  

Tarihimizi, kültürümüzü ve değerleri-
mizi bilmezsek millet olma özelliğimizi 
çok kısa bir zamanda kaybederiz diyen 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat şunları ifade 
etti: “Bizler tarihte çok önemli bir nok-

tada olan bir neslin torunlarıyız. Bizim 
ecdadımız medeniyet namına çok önemli 
eserler ve şahsiyetler bırakmıştır. Bu 
şahsiyetleri asla unutmayıp yad etmemiz 
gerekmektedir. Bizi biz yapan değerleri 
bu kültür elçileri bizlere aktarmaktadır. 
Bu sebepten varlığımızı devam ettirmek 
istiyorsak 21. asrın bunalan insan çağına 
ve yok olmaya başlayan, gittikçe madde-
ci, robotik bir yapıya sürüklenen insa-
noğluna eğer bir şeyler vereceksek necip 
Türk Milleti’nin torunları olarak sizler 
medeniyet eserlerini ortaya koyacaksınız. 
Bu sebepten kültür insanlarını rol model 
almak zorundayız.”

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ın konuş-
manın ardından Yavuz Bülent Bakiler’in 
anlatımıyla gerçekleşen Tarih, Kültür ve 

Edebiyat konulu konferansa geçildi. 
Kitapsız ve kütüphanesiz bir evin 
mağara karanlığından hiçbir farkı 
yoktur diyen şair ve yazar Yavuz 
Bülent Bakiler şunları ifade etti: 
“Bu topraklarda batı, büyük oyun-
lar oynuyor. Bizi bu topraklarda 
yaşatmak istemiyorlar. Büyük dev-
letlerin büyükelçileri Osmanlı’yı 
parçalamak için her daim tehlikeli 
ve yıkıcı oyunlar oynamışlardır. 
100 ayrı plan düşünmüşlerdir. 
Binlerce eserde yazılmış ve anla-
tılmıştır. Fakat toplum olarak kitap 
okuma alışkanlığımız oluşamadığı 
için birçok önemli hususlardan 
yoksun kalınıyor. Bu sebepten oku-
yup araştıran bir toplum olamaz-
sak üzerimizde oynanan oyunları 
anlayamayız. Türkiye’de üniversite 
sıralarına gelmiş pek çok evladı-
mızda şahit oldum. 
Derdini ifade edemi-
yor, lisanını kullana-
mıyor. Edebi dilden 
yoksun yetişiyor. 
Hocalarının verdiği 
dersi anlayamıyorlar. 
Çünkü çocuklarımı-
zın kelime dünyaları 
zayıf. Güdük bir 
kelime dağarcığı 
içerisinde kalmışlar. 
Böyle olduğunda 
edebiyat olmaz, 
gelişme olmaz.”

“Kültür insanlarını rol model almak zorundayız”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Tarih, Kültür ve Edebiyat konulu konferans düzenlendi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel 
Müdürü Dr. Erkan Bil,  Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme konu-
ları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla üniversitemiz buluş 
sahibi akademisyenler ile Çanakkale Tek-
nopark’ta bir araya geldi.

Üniversitemizde üre-
tilen bilimsel bilginin 
patente dönüştürü-
lerek teknolojinin 
gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla 
düzenlenen toplan-
tıda, ÇOMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Sedat 

Murat, bilimsel 
üretimin öne-
mine değinerek 
“Araştırma üni-
versitesi olma yolundaki çalışmalar 
için akademisyenlerimizi sonuna 
kadar destekleyeceğiz. Hocaları-
mızdan patent çalışmaları yaparken 
SCI’lı yayınlara da önem vermelerini 
bekliyorum. Patentli ürünü olan siz 

değerli hocalarımızı canı gönülden tebrik 
ediyorum. Şimdiki amacımız bu patentli 
ürünleri ticarileştirmek.  İş adamları ve 
ticaret dünyası ile bir araya gelmeniz için 
destek vermeye hazırız” dedi. Patentli 
ürünü olan akademisyenlerle ürünleri-
nin ticarileşmesi konularında konuşmak 

istedikleri için böyle bir toplantı orga-
nize ettiklerini dile getiren Çanakkale 
Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan 
Bil ise şunları söyledi: “Buluşu ya-
pılan ürünlerin ticarileşerek piyasaya 
girmesi topluma fayda açısından da 
önemli. Patentli ürünlerin ticarileşmesi 
için bir takım süreçlerin çalıştırılması 
gerekiyor. Patent konusunda farkında-
lık oluşturabilmek, üniversite patent 
çeşitliliğini arttırmak adına elimizden 
geleni yapmaya hazırız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından patentli 
ürün sahibi öğretim üyeleri kendi buluş-
ları ile ilgili bilgi verdi. Toplantı, konuyla 
ilgili fikir alışverişi ve yapılması gereken-
lerin konuşulması ile son buldu.  

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 
buluş sahibi öğretim üyeleri ile bir araya geldi
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Havacılık Topluluğu Başkanı Furkan 
Kırca proje hakkında şu açıklamalar-
da bulundu:

“Proje üç ayaktan oluşuyor; drone 
eğitimi, üniversite öğrencilerine drone 
hakkında bilgi vermek ve gönüllülük 
adı altında rehabilitasyon merkezin-
deki çocuklarla birlikte drone yap-
mak. Bunun da sebebi; hem çocuk-
ların makine becerilerini geliştirmek 
hem de farkındalık yaratmak. Yani 
rehabilitasyon merkezindeki çocukla-
rın diğer bireylerden farklı olmadıkla-
rını göstermeyi amaçlıyoruz.”

Topluluk Başkanı Furkan Kırca’nın verdiği bilgilere 
göre etkinlikte 40 kişi eğitim alacak 12 kişi iyileştir-
me merkezinde dron kiti yapacak. 1200 katılımcının 
da İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde yapılacak konferansa 
katılacağı bekleniyor.

Projeye nasıl başladınız?

İki senedir bu projeyi planlıyordum, birçok kez dene-
dim ama sürekli reddedildi. Daha sonrasında Gençlik 
ve Spor Bakanlığı “2019-1 çağrı” oluşturdu ve ben 
de bu çağrıya başvurdum. Tabi ki de geçmiş yıllarda 
yazdığım projelerden yola çıkarak danışman hocamız 
Doç. Dr. Cafer Türkmen ile başvuruyu yaptık.  İler-
leyen zamanlarda hiç ummadığım bir şekilde proje 
kabul gördü, daha üstün projeler olacağını ve bana 
sıra gelmeyeceğini düşünmüştüm. 

Neden drone eğitimi vermek istiyorsunuz?

Drone eğitimini vermemizin sebebi Çanakkale’deki 
büyük açık, yani öğrenciler sadece okumak üzerine 
çalışıyorlar. Ne sertifikasyon ne de bir eğitim alma 
durumunu düşünmüyorlar ya da ben bu bölümden 
mezun olduğumda ne yapacağım diye düşünmüyorlar. 
Havacılık sektörü de insan bazından çok aç, çok fazla 
açık var. Biz de Havacılık Topluluğu olarak bu açığı 
tamamlamak istiyoruz. Ayrıca drone gazeteciliği yap-
mak isteyen öğrencilerin drone ehliyetine ihtiyaçları 
var, ziraat alanında da zaman, malzeme ve iş gücü 
bakımından büyük kazanca drone sayesinde ulaşı-
labilir. Bu proje Çanakkale’de otursun istiyoruz, bu 
sene 40 kişiye vereceğiz umarız ki bu seneye 140 kişi 
olur. Gerek radyo televizyon ve sinema bölümünde-
ki hocalarımızla yapılır gerek ziraat alanında gerek 
mühendislik alanındaki hocalarla olabilir. Yani pro-
jemizin devam etmesini istiyoruz, sürdürülebilirliği 
yakalamak istiyoruz. 

Projeyi hayata geçirmek için nereden destek bul-
dunuz?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konularda gençlere 
çok güzel imkânlar sunuyor. Çanakkale’den 8 tane 
proje kabul oldu, bunlardan birisi de bizim projemiz. 
25.000 projeden 1001 proje seçildi, yani 25.000 
projeden seçildik biz, bu da bizim için çok büyük 
bir avantaj. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki mode-

ratörlerimiz de çok farklı bir proje olduğunu, gerçek-
leştirebileceğimizi söylüyorlar. Bunun sebebinin de 
çok fazla insanın bu alana yönelmemesi olduğunu 
düşünüyorum. Yani gelen projeler ya gezi ya da kitap 
üzerine yönelen projeler, teknoloji üzerine çok fazla 
yönelen bulunmuyor. Türkiye ve dünyayı temel alır-
sak endüstri 4.0 üzerine bir yönelme görürüz. Yapay 
zekâ, insansız hava araçları vs. Türkiye de bir şekilde 
çalışmalar yapmaya çabalıyor ama hala daha geri ol-
duğumuzu düşünüyorum. O yüzden de böyle bir proje 
yapma kararı aldık. Projemiz resmi olarak başladı, 3 
ay süresince başlatıp sonlandıracağız. Martın ikinci 
haftasında bir konferansımız olacak, 21-22 Mart ara-
sında eğitim olacak, nisan ayında da rehabilitasyon 
merkezindeki öğrencilerle drone yapmaya gideceğiz. 
Bunun da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nda sunumunu yapacağız. 

Haber: Ragıp Yusuf Kantarcı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sedat Murat ve Yaşık Makina Genel Müdürü Ali 
Tahsin Yaşık arasında Rektörlük makamında gerçekleşen 
protokol imza töreninde; Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu, 
Arş. Gör. Dr. Fahri Aliçavuş ve Proje Koordinasyon Mer-
kezi Koordinatörlüğünden İbrahim Çölgeçen de hazır 
bulundu. 
Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma vizyonu 
kapsamındaki öncelikli alanları, ülkemizin 11. kalkın-
ma planı ve ilgili sektörlerin öncelikleri doğrultusunda 
sektör paydaşları ile üniversite arasındaki bilgi transfe-
rini güçlendirmek amacıyla imzalanan üniversite-sanayi 
iş birliği çerçeve protokolü ile katma değerli ürünlerin 
üretilmesine katkı sunarak, ülkemizin dışa bağımlılığını 
ve cari açığını azaltmaya yardımcı olacak ve sürdürülebi-
lir kalkınmaya katkı sağlayacak yeni projelerin geliştiril-
mesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda başta savunma sanayi 
olmak üzere, çeşitli alanlarda ortak projeler ve Ar-Ge 
çalışmaları ile Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarında 
da üretime yönelik iş birliği faaliyetleri yürütülmesinin 
temelleri atılmıştır.

Üniversite-Sanayi iş birliği

Öğrencilere drone eğitimi ve İHA-0 
kullanım sertifikası verilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Havacılık Topluluğu’nun hazırladığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
desteklenen proje kapsamında 40 öğrenciye drone eğitimi ve İHA-0 kullanım sertifikası verecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü 
ile Yaşık Makina arasında ileri teknoloji, havacılık, 
uzay ve savunma sanayi alanlarında proje geliştirme 
ve kompozit üretimine yönelik üniversite-sanayi iş 
birliği protokolü imzalandı. 
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Bağımlılıkla mücadelenin 2020 yılında daha da etkili ve 
kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi kapsamında Çanak-
kale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ), Yeşilay Çanakkale Şube Başkanlığı, Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM) Çanakkale Temsilciliği 
ortaklığında Sigara, Alkol, Madde ve Bağımlılığı Çalış-
tayı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayına; Vali Orhan Tavlı, 
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Hatice Saadet Kal-
yoncu, İl Sağlık Müdürü ve Yeşilay Derneği Çanakkale 
Şube Başkanı Dr. Ali Taşçı, Yeşilay Derneği Çanak-
kale Şube Genel Sekreteri Behçet Varışlı, KADEM İl 
Temsilcisi  Aynur Tuna Yavaş, Vali Yardımcıları, İlçe 
Kaymakamları, Muhtarlar, Daire Müdürleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başla-
yan programda KADEM ve Yeşilay tanıtım filmlerinin 

izlenmesinin ardından; KADEM Çanakkale İl Temsilcisi 
Aynur Tuna Yavaş, “Önce Evimizden” başlıklı konuş-
masında şunları aktardı: “KADEM olarak kadından 
aileye, aileden topluma düşüncesi ile yerel ve kültürel 
değerlerimizi göz ardı etmeden ülkemizin geleceği için 
faydalı olacak çalışmalarda yer almaya; yeri geldiğinde 
öncü, yeri geldiğinde paydaş, yeri geldiğinde hizmet 
eden olmaya gayret ediyoruz. KADEM genel merkezi-
mizin yerelde bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik çalış-
malar yürütme hedefine uygun olarak önce evimizden, 
komşumuzdan, sokağımızdan, mahallemizden başlaya-
rak yaşadığımız kenti güzelleştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmaya devam ediyoruz.”

Aynur Tuna Yavaş’ın ardından Dr. Ali Taşçı, Yeşilay’ın 
insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplumun 
hiçbir ferdini ayırt etmeden zararlı alışkanlıklara karşı 
mücadele ettiğini dile getirdi. 

Dr. Ali Taşçı, Yeşilay’ın 5 bağımlılık türüyle mücadele 
eden dünya genelinde tek sivil toplum örgütü olduğunu 
dile getirerek “Çanakkale’de yaşayan insanlarımızın 
alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı 

konusunda bilinç düzeylerini yükselterek farkındalık 
oluşturmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Alkol, sigara ve uyuşturucu ile mücadelenin çok eski 
dönemlere dayandığını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sedat Murat alkol bağımlılığını vurguladığı konuş-
masında etkinliğe destek olanlara ve katılanlara teşekkür 
ederek şunları söyledi: “Alkol, sigara ve uyuşturucu ile 
mücadele çok eski dönemlere dayanıyor. Özellikle alkol 
ile mücadelenin bizler için önemi daha büyük. Bugün 
müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen çok derin 
ailevi sıkıntılar ve toplumsal sarsıntılar yaşamaya baş-
ladık. Gençlerimizi sadece bilgiyle değil aynı zamanda 
davranış ile de bu vatana, bu millete hizmet etme ruhuna 
sahip bir şekilde yetiştirmeliyiz. KADEM ile bu çalış-
maları yürütüyor olmaktan dolayı mutluyuz.”  

“Bir bütün olarak ülkemizdeki birimlerin bir itfai-
yeci gibi harekete geçmesi ve bu yangını söndürmesi 
gerekiyor”
Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasının devamında; “Ba-
ğımlılıkla mücadeleye karşı alınan önlemler ile ilgili 
herhangi bir art niyet aranamaz. Bu konu karşısında 

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Çalıştayı gerçekleştirildi

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat KADEM İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Dr. Ali Taşçı
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bireysel olarak ilerlemek yetersiz olacağı için bütün 
kurumlarımızın ortak olarak hareket etmesi bağımlılık-
ların hızla yok olmasını sağlayacaktır. Bizim amacımız 
bütün birimleri bir araya getirip öncelikle bir farkındalık 
oluşturmak. Bir bütün olarak ülkemizdeki birimlerin bir 
itfaiyeci gibi harekete geçmesi ve bu yangını söndürmesi 
gerekiyor” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardım-
cısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu etkin-
likte yaptığı konuşmada ülkemizin daha ileriye gitmesi 
için, bağımlılıklarla mücadelenin çok önemli olduğunu 
belirterek şunları aktardı: “Toplumları ayakta tutmak, 
bu ülkenin geleceğini ilerletmek için toplum sağlığı çok 
önemlidir. Bu anlamda özellikle KADEM’e ve Yeşilay’a 
teşekkür ediyorum. Ülkemizin daha ileriye gidebilmesi 
için bağımlılıklarla mücadele ediyorlar. Biz de onlara 
her zaman destek olacağız. Toplum sağlığı için ne gere-
kiyorsa yapmaya hazırız. Biz hükümet olarak dumansız 
hava sahası için 9 yıldır çalışma yapıyoruz. Bu da 900 
bin kişinin sigarayı bırakmasına sebep oldu. 81 ilde 521 

poliklinik açtık. Sigara bırakma ile ilgili çalışmalarda 
766 hekimimiz tüm Türkiye’de çalışma yapıyor. Tütün 
reklamlarını, alkol reklamlarını ve sponsorluklarını 
yasakladık. Alo 184 sigara ile mücadele hattımızı kurduk 
ve Yeşilay ile birlikte çalışıyoruz.  Kapalı alanlarda artık 
sigara içmiyoruz, içtirmiyoruz. Bunları önemsiyoruz 
çünkü Türkiye’de her yıl 83100 kişi sigaraya bağlı fak-
törlerden hayatını yitiriyor.” 

Sözlerine uyuşturucu ile mücadele konusu ile başlayan 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı “Göreve başladığımda 
güvenlik bürokratlarımızla, vali yardımcılarıyla ve kay-
makamlarımız ile bir araya geldiğimizde uyuşturucu ile 
ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Güvenlik açıklarımızı 
inceledik ve önlem almaya başladık” dedi. 

Madde bağımlıkları ile devletimiz var gücüyle çalış-
maktadır 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Uyuşturucu süreci öğretim görevlilerimizden aldı-
ğımız bilgilere göre sigarayla başlayarak ardından alkol 

ile devam ederek son olarak uyuşturucuya geçiş yapıyor. 
Bu süreç ile topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Bu 
bağımlılıklar milyonlarca insanımızın yaşamını sona 
erdirmekte ve toplumumuz değerlerini tahrip etmektedir. 
Gençlerimizi madde bağımlılıklarından korumak için 
devletimiz var gücü ile çalışmaya devam etmektedir.”

Yapılan konuşmaların ardından Yeşilay Genel Sekreter 
Yardımcısı Hatice Saadet Kalyoncu tarafından Yeşilay 
faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleş-
tirdi.
ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Salih Torlak ise Sigara, Alkol 
ve Madde Bağımlılığı çalıştayının amaç ve kapsamı 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Topluma ve milli ekonomiye zarar veren sigara, uyuş-
turucu ve alkol bağımlılığından geleceğin teminatı olan 
gençlere ve tüm topluma farkındalık yaratmak amacıyla 
gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele çalıştayı, gerçek-
leştirilen atölye çalışmaları ile sona erdi.

AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu Çanakkale Valisi Orhan Tavlı

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı 
Hatice Saadet Kalyoncu

Öğretim Görevlisi Salih Torlak
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Assu-
bay Barış Hergül, Jandarma Assubay Mehtap Hergül ve Sosyolog 
Melike Dursun
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ayvacık Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. 
Sevilay Tozyılmaz Girgin Türkiye Tenis 
Federasyonu’nun düzenlediği Senior Türkiye 
Şampiyonası’nda 25+ Kadınlar kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu oldu. Biz de ÇOMÜ Gazete 
olarak kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik.

Spor ve özellikle tenis geçmişinizden bahseder 
misiniz?

Çocukluktan bu yana sporun içerisindeyim. Uzun 
yıllar atletizm ve voleybol sporu ile ilgilendim. 
Üniversite 1. Sınıfta tenis sporuyla tanıştım. (2009) 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okul 
tenis takımında oynadım. 2. Yılımda üniversiteler 
arası tenis müsabakalarında 1. Lige yükseldik. 
Birçok kez tenis federasyonunun düzenlediği 
hafta sonu tenis turnuvalarında birinci oldum. 
Bölgesel olarak tenis kulüplerinin düzenlediği 
turnuvalarda birinci oldum. Çanakkale’de ilk 
defa sporcu olarak uluslararası tenis turnuvalarına 
katıldım. Aynı zamanda hem sporculuk hem de 
tenis antrenörlüğünü bir arada yaparak Çanakkale 
de sporcular yetiştirdim. 25 + kadınlar klasmanında 
Türkiye sıralamasında 2 yıldır birinciliği 
korumaktayım. 

Özellikle tenis sporu yapmanızın sebepleri 
nelerdir?

Bireysel sporların bana göre uygun olduğunu 
düşünüyorum. İlk topa vurduktan sonraki 
heyecanımı hiç yitirmedim.

Kazandığınız ödül için ne düşünüyorsunuz ve bu 
ödülün kariyerinize katkıları nelerdir?

Hep amaçladığım bir ödüldü. Hep gitmek istedim ama 
2019 yılında gidebildim. Tenis seviyesinde Türkiye’de 
1 numara olmak motivasyon olarak hem işimi hem de 
hayatımı olumlu yönde etkiledi.

Üniversitemizi temsil etmekten dolayı hissettikleriniz 
nelerdir?

Gururluyum. Öğrencilerime örnek olmak bana daha iyi 
hissettiriyor.

Şampiyonaya hazırlık sürecinden ve yarışma 
esnasında yaşadıklarınızdan bahseder misiniz?

Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Her ay neredeyse 
bir turnuva oluyor turnuva takvimini takip edip 
antrenman planlaması yapıyorum. Yarışma sırasında 
diğer katıldığım turnuvalardan farklıydı. Heyecanım 
diğer turnuvalara göre çok fazlaydı.

Bu süreçte size kimler destek oldu?

Ailem, eşim, tenis partnerim ve iyi dostlarım. Ayrıca 
sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat ve öğrencilik 

yıllarımdan beri bana hep destek olan sayın 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Necati Cerrahoğlu.

Türkiye’de tenis sporuna yeterince ilgi 
gösterildiğini düşünüyor musunuz?

İlgilinin diğer yıllara göre daha çok arttığını 
düşünüyorum. Türkiye’de insanlar futbol 
başta olmak üzere takım sporlarına daha çok 
ilgi gösteriyor.  Ama ben Türkiye’de bireysel 
sporlarda daha başarılı olduğumuzu ve 
olacağımızı düşünüyorum. 

Sizi zorlayan ya da hırslandıran anlar oldu 
mu? 

Hep karşıma engeller çıktı. Ama bu engelleri 
konuşarak bile zaman kaybetmek istemiyorum. 
İyi ki varlar... 

Bir kadın sporcu olarak, sporcu olma hayali 
kuran diğer kadınlara ve meslektaşlarınıza 
söylemek istedikleriniz nelerdir?

Türkiye’de kadın olmak hem zor hem kolay. 
Kabuğunu kıran kadınlara hayranım. Kendini 
geliştiren korkmayan ve mücadeleyi hiç 
bırakmayan kadınlar başarılı oluyor. O yüzden 
kadınlara ve meslektaşlarıma tavsiyem doğru 
bildiğiniz gerçeklerin peşinden gitmeyi hiç 
bırakmayın.

Kariyerinizle ilgili diğer hedefleriniz 
nelerdir? Alanınızda Türkiye’yi de temsil 
etmek istiyor musunuz?

Öncelikle akademik kariyerimde yükselip daha sonra 
Türkiye 35+ kadınlarda milli takıma seçilmek istiyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı? Varsa nelerdir?

Çanakkale’de herkesin görmezden gelip başarılarımı 
dikkate almayıp değersizleştirmeye çalıştığı bir ortamda 
sizlerin beni önemseyip sayfanızda yer verdiğiniz için 
teşekkür ederim.

Röportaj: Yağmur Neşe

ÇOMÜ’nün tenisteki gururu

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, Çevre İl Müdürü Ömer Bolat ve beraberindeki heyetin yanı sıra Çevre 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Ayman Öz, 
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Akın Alten ve ÇOMÜ Daire Başkanları katıldı. 
Toplantıda; Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nil-
gün Ayman Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sıfır Atık Yönetmeliğinin 
uygulanması ile ilgili mevcut durumu ve yapılması planlanan çalışmaları anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Çevre İl Müdürlüğünün katkılarıyla proje detaylarının hayata 
geçirilmesi noktasında önemli adımlar atıldığı toplantıda, yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgiler de aktarıldı.

Sıfır atık yönetmeliği ÇOMÜ’de uygulanacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetmeliğini uygulamak için önemli adımlar atmaya devam ediyor.  Atık toplama alt 
yapısı ile ilgili gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından Çevre İl Müdürlüğüyle de bir toplantı gerçekleştirildi.

Özel Röportaj
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Doğal ve kültürel zenginlikleriyle 
bilinen Gökçeada’da, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri tarafından yeni canlı türle-
rine ilişkin bir çalışma yapıldı.
ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Meslek 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. 
Öğr. Üyesi Serpil Odabaşı, Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl 
Odabaşı ile Araştırma Görevlisi 
Dr. Seçil Acar’dan oluşan ekip 3.5 
yıl süren projenin tatlı sulardaki 
çalışmalarını tamamladı.

Bilim Alıntı Endeksi (SCI) kap-
samındaki uluslararası bir dergide 
yayımlanan makalede yer alan 
canlı türlerine, “Bythinella Gok-
ceadaensis”, “Grossuana Kayrae”, 
“Pseudamnicola Cirikorum” ve 
“Pseudamnicola Radeae” isimleri 
verildi.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Projenin Yürütücüsü Dr. 
Öğr. Üyesi Serpil Odabaşı yaptığı açıklamada, Gök-
çeada’nın, tatlı su sistemleri bakımından çok zengin 
bir bölge olduğunu belirterek, Ege adaları arasında 
birinci, dünyada ise dördüncü sıra-
da bulunduğunu anlattı.
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Odabaşı “De-
niz Bilimleri Fakültesinden hoca-
ların da araştırmacı olarak katıldığı 
iç su ekosistemleri ile ilgili ortak 
bir BAP destekli proje yürüttük. 
Gökçeada, iç sular bakımından çok 
az çalışma yapılmış bir bölgemiz. 
O nedenle buralarda yeni tür kaydı 
yapmak, olabilirliği daha yüksek 
bir konu. Nitekim de öyle oldu. 
Çalışmamız sırasında 4 farklı sucul 
salyangoz türü belirlendi. Tespit 
ettiğimiz yeni canlı türleri ile ilgili 
makalemiz, SCI kapsamındaki 
uluslararası bir dergide yayımlan-
dı” diyerek şunları aktardı:

Gökçeada’nın suları temiz
“Gökçeada’nın tatlı su ekosis-
temlerinde gerçekleştirdiğimiz bu 
projede önemli verilere ulaştık ve 

çalışma süresince karşılaştığımız omurgasız canlılar 
arasından dördünün yeni tür olduğunu tespit ettik. 
Mollusca yani yumuşakçalar sınıfından olan bu 
omurgasız canlılar tatlı su ekosistemi içinde en temiz 

su niteliği sergileyen yeraltı suları 
ile beslenen ortamlarda yaşıyorlar. 
Bu nedenle, tespit ettiğimiz türleri 
temiz ortamların göstergesi veya 
belirteci olarak kabul ediyoruz. Aynı 
zamanda bu ortamlardaki ekolojik 
niş olarak nitelediğimiz bir boşluğu 
doldurarak besin zincirinde önemli 
bir yere sahip olduklarını da söyle-
yebiliriz.

Gökçeada’da 4 endemik tür tespit 
edildi
Bu canlılar Gökçeada’ya özgü 
endemik türlerdir. Bu da bu türlerin 
sadece burada yaşadıkları anlamı-
na geliyor. Ülkemiz iç sularında 
Bythinella ve Pseudamnicola cins-
lerine ait tanımlanan birkaç farklı 
tür mevcut, ancak Grossuana cinsi 
Türkiye’de ilk defa bu çalışma ile 
kayıt edildi. Dolayısıyla zoocoğrafik 
bakımdan da oldukça önemli bir 
çalışma oldu.  

Yeni tür olarak bildirdiğimiz sucul salyangozların 
sistematikteki yeri cins olarak Bythinella, Grossuana, 
Pseudamnicola’dır. Tür bazında ise yeni keşfedil-

dikleri için; Bythinella Gokceadaensis, 
Grossuana Kayrae, Pseudamnicola Ciri-
korum ve Pseudamnicola Radeae olarak 
isimlendirdik. 

Gökçeada, dünya literatüründe yer 
aldı
2019 Aralık ayında SCI kapsamındaki 
uluslararası dergide yayınlanan makale 
ile bu canlılar yeni tür olarak dünya lite-
ratürüne girdi. Tanımlanan yeni canlıla-
rın adlarından birini Gökçeada’ya ithaf 
ettik (Bythinella Gokceadaensis). 

Bu çalışma esnasında, daha çok Bal-
kanlarda dağılım gösterdiği bilinen bu 
cinslerin tanımlanmasından sonra, Atina 
Kapodistrian Üniversitesindeki iki bilim 
insanının da dâhil olduğu bir TÜBİTAK 
projesi önerildi. Bu proje kapsamında, 
Gökçeada ve Balkanlardaki bu canlı 
türlerinin filogenetik yapılarını ortaya 
çıkarmış olacağız.

Gökçeada’da keşfedilen salyangoz 
türleri dünya literatüründe

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde tatlı sularda yaşayan 4 yeni sucul 
salyangoz türü tespit edilerek, uluslararası literatüre kazandırıldı.
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Dino Merlin şarkılarına, tarzına bayılırım bilirsiniz. 
Yılbaşı akşamı Makedonya’nın başkenti Üsküp’te konseri 
vardı. Eksi 5 derece soğuğa rağmen şarkılarına eşlik etme 
fırsatı buldum. İzleyenlere olağanüstü bir gece yaşattı 
Edin, kulaklarımızın pasını sildi adeta. 60 bini aşkın 
kalabalığı ağırlayan meydanda Türk, Boşnak, Makedon, 
Arnavut, Çingene, Sırp sayısız milletten insanlar vardı. 
Herkesin büyük keyif aldığı hissediliyordu. 
Bu ülkeye 3.kez gelişim ve Makedonya’nın (Yunanlıların 
vetosuyla ismi Kuzey Makedonya olarak değişti ama ben 
onu tercih etmiyorum) birçok şehrini gezme fırsatım oldu. 
Başta Yahya Kemal’in göz ağrısı Üsküp, misafiri her daim 
bol Gostivar, güzeller güzeli Alaca Camisiyle Tetovo 
(Kalkandelen), bembeyaz incilerin diyarı Ohrid, Gazi 
Mustafa Kemal’in askeri liseyi okuduğu Bitola (Manastır) 
Kırçevo, Resne, Mavrovo…
Lakin ülkenin doğusuna pek gitme fırsatım olmadı. 
Yılbaşı tatilinin bitimiyle memlekete dönüşe geçtiğimizde 
Veles şehrinden geçerken bir tabela gördüm. İştip yazıyor-
du tabelada. 
Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat’ın hocası merhum 
Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in doğduğu yerdi İştip (Shtip). 
Zaim Hoca gibi kıymetli ilim adamlarının yetiştiği bu 
Osmanlı yadigarı kasaba; Evliya Çelebi’nin aktardığına 
göre, Şeyh Muhyiddini Rumi, İştipli Emir Sultan, Adli 
Hasan Efendi ve Salih Rıfat Efendi  gibi önemli gönül 
insanı, şair ve mutasavvıfların yetiştiği bir gül bahçesi. 
Bugüne dek 70’e yakın şehir gezmişim Balkanlar’da, 
umarım günün birinde bilahare bu Evladı Fatihan beldesi-
ni de ziyaret etme fırsatı bulurum diye geçirdim içimden 
İştip tabelasını görünce. 
Türkiye’de çalışma ekonomisi disiplininin kurucusu ve 
duayeni kabul edilen hocaların hocası Zaim, ilim adamı 
kişiliğinin yanı sıra ülkemiz cemiyet hayatı için de önemli 
bir şahsiyetti. Rahmetli Sabahattin Hoca birçok sivil top-
lum örgütünün kuruluşunda da önemli roller üstlendi.  
İktisatçı ya da akademisyen değilim lakin Prof. Dr. Saba-
hattin Zaim’in benim alakadar olageldiğim yönü, Bal-
kanlar ve alelhusus Bosna ile münasebeti... Zaim Hoca, 
2003-2004 yılları arasında Sarajevo’daki Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak görev 
yapar. Bundan çok daha önemlisi de, Konjic şehrinde 
TİKA tarafından 2 milyon euroya restore edilen köprünün 
restorasyon çalışmalarına, ilerlemiş yaşına rağmen büyük 
ilgi göstermesi ve köprünün bir taşını da kendi elleriyle 
koyma bahtiyarlığına erişmesi. 
Sarajevo’dan Mostar’a her gidişimde yol üzerindeki 
Konjic’e bende muhakkak uğrarım. Şehir merkezindeki 
ışıklardan sola döndüğümden itibaren o güzel ata yadi-
garı eseri yeniden görebileceğim için heyecanlanmaya 
başlarım. Mostar Köprüsü eğer olmasaydı, Mostar nasıl 
ki ruhsuz ve zevksiz bir şehre dönüşecekse, köprünün 
yanında kahvemi yudumlarken Konjic için de aynı şeyleri 
hissederim.  
Atalarımızın asırlar boyu at koşturduğu, adaletle hüküm 
sürdüğü coğrafyalarda inşa ettiği her bir medrese, cami, 
köprü, bedesten, han, tekke yapıldığı şehirlere ruh, estetik, 
yüzyıllardır süregelen bir nizam ve hafızalardan kat’a 
silinmeyen silüet kazandırmıştır. Bunu en iyi Balkanlar’da 
gözlemlersiniz.

Kaybolan Şehir Notları

GSF Seramik ve Cam 
Bölümü’nün 2019-2020 
Eğitim Öğretim Yılı Güz 
ve Bahar yarıyıllarında 
düzenli olarak her ay yap-
mayı planladığı Kariyer 
Günleri söyleşilerinin 
ikincisi olan etkinliğe 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, GSF De-
kan Vekili Dr. Öğr. Üyesi 
Ali Can Metin, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Metin Kasım, Seramik 
ve Cam Bölümü Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Yeşim 
Zümrüt ile akademik 
personel ve öğrenciler 
katıldı. 

Seramik ve Cam Bölümü Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Yeşim Zümrüt yaptığı açılış 
konuşmasında bölüm olarak hedeflerini 
ve bu anlamda yapılan çalışmaları anlattı. 
Seramik ve Cam Bölümü’nde iki temel 
alan olan endüstriyel ve sanat alanlarından 
hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde 
öğrencileri donanımlı bir şekilde yetiştirme-
ye çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Zümrüt, 
“Bölüm olarak ilk hedeflerimiz bu alandan 
mezun olan öğrencilerin alan uzmanlık adına 
gerekli kazanımları en iyi şekilde almaları-
nı sağlamak. Daha lisans aşamasındayken 
mezuniyet sonrası yol haritalarını en iyi 
en doğru şekilde çizebilecek bakış açılarını onlara 
kazandırabilmek. Bunun için alanında uzman olarak 
kendilerine yer edinebilecekleri sektörün, akademik 
camianın, sanat alanının değerli isimleriyle buluşabile-
cekleri bir ortamı onlara hazırlamayı hedefliyoruz. Bu 
hedef doğrultusunda Seramik ve Cam Bölümü Kariyer 
Günlerini başlattık. Bölüm olarak üniversite sanayi iş 
birliği projelerini çok önemsiyoruz. Çünkü çağımızda 
bizim alanlarımızın mutlaka sanayi ve sektörle bir 

arada ve iş birliği içerinde çalışması gerektiğine ina-
nıyoruz” dedi ve GORBON firması Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Gorbon’a sunduğu katkılardan dolayı 
teşekkür etti. 

Açılış konuşmasının ardından; Mimar olan dedesi ve 
babasından sonra GORBON firmasına yeniden hayat 
veren, GORBON firması Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Gorbon; firmanın kurulduğu 1957 yılından gü-
nümüze yapılan çalışmaları, seramiğe bakış açılarını, 
Türkiye’de seramik sektörünü ve bu noktada gençlerin 
rolünü anlattı. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden endüstriyel 
üretimin dışında artık kişiselleşme ve özelleşmenin 
ön plana çıktığını bu bağlamda kişiye özel el emeği 
ile yapılmış tasarımların önem kazandığını belirterek, 
seramik sektöründe bu tarz hizmetleriyle diğer fir-
malardan ayrılan GORBON Firması Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Gorbon’a katılımından dolayı teşekkür 
etti. Söyleşi, Prof. Dr. Süha Özden tarafından yapılan 
hediye takdimi ile sona erdi.

Seramik ve Cam Bölümü’nde 
Kariyer Günleri söyleşisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
(GSF) Seramik ve Cam Bölümü Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 
“1957’den Günümüze Cesur Renk, Biçim ve Boyut Anlayışıyla GORBON” 
konulu söyleşi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda gerçekleşti.
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim 
Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birli-
ği Kurumu (GIZ) ortaklığında düzenlenen Uyum 
Buluşmaları’na Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Elgörmüş, ÇOMÜ 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah Kelkit, ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, ÇOMÜ Ulusla-
rarası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu, akademisyenler, kurum ve kuruluşların 
temsilcileri, ÇOMÜ’de eğitim gören uluslararası 
öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başlayan etkinlik, müzik dinletisinin ardından açılış 
konuşmalarıyla devam etti. İl Göç İdaresi Müdürü 
Hüseyin Elgörmüş, “Dünyanın dört bir köşesinden 
gelip, Türk Tarihinin kırılma noktası olan bu kutsal 
şehirde eğitim gören Dünyanın güzide öğrencileri 
sizler Çanakkale’de bizim misafirlerimizsiniz. Türk 
Milleti de misafirperverlik konusunda dünyaya 
örnek olmuş milletlerden biridir” diyerek konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

Göç ve kabul kültürüne sahip bir toplum olmaz-
sa olmazdır

“Uyum buluşmaları toplantımızın temel amacı 
Türkiye’de yaşayan yabancılara hak ve yüküm-
lülüklerini, konu hakkında yetkin ve deneyimli 
devlet görevlileri tarafından aktarmaktır. Biliyoruz 
ki uyum yabancılar için önemli olduğu kadar kendi 
toplumumuz için de çok önemlidir. Göç akınlarını 
yönetmek için kurumlara ihtiyaç vardır. Ancak göç 
ve kabul kültürüne sahip bir toplum olmazsa ol-
mazdır.”

68 Ülkeden 1740 öğrenci eğitim faaliyetlerini 
çomü’de sürdürüyor

çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kurulu-
şundan bu güne kadar kapılarını uluslararası öğ-
rencilere her zaman sonuna kadar açtığını belirten 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
şunları ekledi: “Son dört yıllık periyoda baktığımız 
zaman 300 – 350 rakamında olan uluslararası öğ-
renci sayımız, bugün itibari ile değişken olmakla 
birlikte 1740 olup yaklaşık 68 ülkeden uluslararası 
öğrenci, üniversitemizde eğitim faaliyetlerini sür-

dürmektedir. Uluslararası öğrencilerin 
bulunduğumuz coğrafya içerisinde Çanak-
kale’yi tercih etmeleri; Çanakkale’nin bir 
destan şehir olmasının yanında öğrenciler 
için yaşanabilir bir şehir ve okunabilir bir 
üniversite içerisinde iyi bir eğitim alma ta-
leplerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle 
son dört yıl içerisinde Balkan coğrafyası-
na bir miktar pozitif ayrımcılık yapan Üni-
versitemizin uluslararası öğrencilerimiz 
için ileriye dönük bazı yatırım planları ve 
çalışmalarımız var. Bu bağlamda bu tür 
etkinlikler bizler için çok önemli. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.” Uluslara-

rası öğrencilere seslenerek “Sizler bizim Çanakka-
le’de misafirimizsiniz, bizler sizin ev sahipleriniz” 
diyen Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu; 
Uluslararası öğrencilerin uyum süreçleri ile ilgili 
valilik olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine 
getirmeye hazır olduklarını ifade ederek etkinliğin 
düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ÇOMÜ’nün işbirliği 
ile hazırlanan tanıtım videosu ve ÇOMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 
resim sergisinin de yer aldığı etkinlikte; ÇOMÜ 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. 
Aşkın Koyuncu Yüksek Öğretim’de Uluslararası-
laşmanın Önemi, Göç Uzmanı Salih Aykut Özen 
Sosyal Uyum Alanında Yapılan Çalışmalar, İl Göç 
Uzmanı Şakir Taşyurt ise Öğrenci İkamet İzni İş 
ve İşlemleri ile Yabancı Öğrencilerin Vatandaşlık 
Hakları ve Süreci, konusunda sunum yaptı. Yabancı 
uyruklu öğrenci Kjendresa Isını (Arnavutluk) ve 
Mahad Hassan’ın (Somali) Türkiye’ye Geliş Hi-
kayeleri ve Uyum Alanında Yaşadıklarını anlattığı 
etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi.

“Türk Milleti misafirperverlikte her 
zaman dünyaya örnek olmuştur”

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin konuşulduğu Uyum Buluşmalarının 
25.’si Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Necip Fazıl Kısakürek Salo-
nu’nda gerçekleşti.
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Törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. 
Dr. Suat Uğur ve proje ekibi katıldı. Proje yürütücüsü 
Doç. Dr. Birol Akgül, proje ile ilgili bilgilendirme yapa-
rak şunları söyledi: 

ÇOMÜ, Koordinatör Üniversite
“Ahlat Yerel Kalkınma Planı Hazırlanması projesi 23 
Mayıs 2019 tarihinde başladı ve 13 Kasım 2019 tarihin-
de sona erdi.  Ahlat Yerel Kalkınma Planı Hazırlanması 
amacıyla, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın öncü-
lüğünde başlatılan, Ahlat Yerel Değerlerin Tespiti ve 
Projelendirilmesi isimli proje, Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (DAKA) tarafından Teknik Destek Programı 
kapsamında nakdi olarak desteklenerek gerçekleştirildi. 
Bu proje çalışmasına Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim 
Mümtaz Çoban ve Ahlat Belediyesi de önemli katkı 
sağladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın oluru 

ve desteği ile ÇOMÜ “Koordinatör Üniversite” olarak 
projeye katkı sağlayarak projenin bilimsel verilere dayalı 
ve etkin şekilde gerçekleşmesinde öncü rol üstlendi.”

“Ahlat yeterli değer, kaynak, imkan ve potansiyele 
sahip”
Ahlat’ın yerel kalkınmasının sağlanması ve yöre 
halkının refah seviyesinin arttırılmasını için yörenin 
sahip olduğu somut ve somut olmayan değerlerin tespit 
edilmesini amaçlayan bu proje çalışması sonucunda; Ah-
latın yeterli değer, imkan, kaynak ve potansiyele sahip 
olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Akgül, “Türk-İs-
lam tarihinin önemli şehirlerinden olan Ahlat’ın tarih 
sayfasındaki hak ettiği yeri alması Türk Milleti olarak 
hepimizin arzusudur. Bu alanda yapılmış ve yapılacak 
olan tüm çalışmaların Ahlat’a ve ülkemize hayırlı olma-
sını dilerim. Proje hazırlama sürecinin her aşamasında 

proje ekibinin çalışmalarına katkı sağlayan başta ÇOMÜ 
Rektörü ve Rektör Yardımcıları olmak üzere tüm kişi ve 
kurum temsilcilerine teşekkür eder saygılarımı sunarım” 
dedi.
Proje ekibi şu isimlerden oluşmakta: Doç. Dr. Birol 
Akgül, Prof. Dr. Hülya Önal, Prof. Dr. Abdullah Kelkit, 
Prof. Dr. Levent Genç, Prof. Dr. Gülten Gümüştekin, 
Doç. Dr. Celil Aslan, Doç. Dr. Kadir Arslanboğa, Doç. 
Dr. Pelin Kanten, Doç. Dr. Alper Sağlık, Dr. Öğr. Üys. 
Hanife Akgül, Dr. Öğr. Üys. Engin Çağlak, Dr. Öğr. 
Üys. Serhat Çoban, Dr. Öğr. Üys. M. Ziya Paköz, Dr. 
Öğr. Üys. Emre Özelkan, Dr. Öğr. Üys. Zeynep Y. 
Kadıoğlu, Dr. Mustafa Mayda, Uzm. Mustafa Eren, Öğr. 
Gör. Abdulkadir Dağlı, Öğr. Gör. Gökhan Akça, Uzm. 
Kemal Bayır, Arş. Gör. Zeynep Ayer, Necati Aktekin, 
Harun Karaman, Ahmet Çağrı Öztok, Amine Aktekin, 
M. Anıl Bildirici.

Ahlat İlçesinde Yerel Değerlerin Tespiti 
Projesi ekibine, sertifikaları verildi

Proje yürütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Birol Akgül’ün yaptığı, raportörlüğünü ise Dr. Mustafa Mayda ve Uzm. Mustafa Eren’in gerçekleştirdiği 
Ahlat İlçesinde Yerel Değerlerin Tespiti Projesi ekibine sertifikaları ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından 
Rektörlük Senato Salonunda verildi.

Prof. Dr. Hülya Önal

Prof. Dr. Sedat Murat

Doç. Dr. Birol Akgül Öğr. Gör. Gökhan Akça Ahmet Çağrı ÖztokDr. Öğr. Üys. Serhat Çoban Arş. Gör. Zeynep Ayer
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Biga Ramazan Aydın Yerleşkesinde 
inşa edilen Deprem Kayıt İstasyonunun 
açılışına Biga Kaymakamı Mustafa Can, 
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, 
Prof. Dr. Suat Uğur, Mühendislik Fakül-
tesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez 
Müdürü Doç. Dr. Tolga Bekler, Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens-
titüsü  Ulusal Deprem İzleme Merke-
zi’nden Dr. Doğan Kalafat, Biga Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan,  
akademisyenler ve idari personel katıldı. 
Açılışta konuşan Mühendislik Fakül-
tesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez 
Müdürü Doç. Dr. Tolga Bekler, ÇO-
MÜ’de 5. Deprem araştırma merkezini 
açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek; 
“Yerel ve bölgesel bazda yer haraket-
lerinin tespit ve değerlendirmesi konu-
sunda ulusal sismik ağlara doğrudan ve 
gerçek zamanlı veri akatarımı yanında 
anlık deprem bilgisi otomatik çözüm-
leme sistemine sahip ÇOMÜ Deprem 

Araştırma ve Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bu faaliyeti  alanında ülkemizde 
üniversiteler arasında tek olma özelliğine 
sahiptir. Merkezimiz bu faaliyetleri ile 
başta jeofizik/sismoloji öğretimi yanında 
depremsellik ve alt konuları ile ilgili de 
üniversite araştırma ve öğretime de altlık 
oluşturabilecek niteliklere sahiptir” diye-
rek 6. istasyonun da Lapseki’de açılaca-
ğını söyledi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi’nden Dr. Doğan Kalafat yaptığı ko-
nuşmada merkezin açılmasında emeği ge-
çenlere teşekkür ederek, açılan merkezin 
bölgenin depremlere karşı daha dirençli 
bir toplum haline getirilmesi ve deprem 
riskinin ortadan kaldırılması adına çok 
önemli katkıları olacağını vurguladı. 
ÇOMÜ’nün birçok temel alanda kendin-
den söz ettiren, bilimsel çalışmalar yapan 
bir üniversite olmasını amaçladıklarına 
vurgu yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sedat Murat, Türkiye’nin deprem ülkesi 
olduğuna dikkat çekerek Çanakkale’nin 
dört tarafının ciddi fay üreten büyük fay 
sistemleri tarafından çevrilmiş durumda 
olduğunu belirtti. 
Deprem Kayıt İstasyonu’nu kurmalarının 
amacını açıklayan ÇOMÜ Rektörü Prof. 

Dr. Sedat Murat; 
“Bu istasyon sayesinde özellikle 
Biga ve yakın çevresinde deprem 
oluşturabilecek potansiyele sahip 
fayları izleyebileceğiz. Bu fayların 
oluşturabileceği depremlerin temel 
parametreleri diye tabir ettiğimiz bü-
yüklük, derinlik ve yerlerini daha doğru 
hesaplayabileceğiz. Bu sayede üniver-
sitedeki araştırma ve geliştirme imkân-
larına altyapı oluşturmuş olduk. Ulusal 
ve uluslararası alanda çalışan kurum 
ve kuruluşlara veri akışı sağlayabilmek 
adına istasyonumuzu açtık” dedi. 

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan 
“Belediyemizin de yapımına destek 
verdiği deprem kayıt istasyonunun açılışı 
için bir araya geldik. Deprem bölgesinde 
yer alan Biga ve çevresinde meydana 
gelen depremlerin izleneceği ve değer-
lendirileceği istasyonun oluşturulmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu. 
Biga Kaymakamı Mustafa Can ise 
“Bilim, insanoğlunun sosyal hayatının, 
ekonomik hayatının gelişimini ve insan 
huzuru ve güvenliğinin temelini sağla-

malı. Hepimizin bildiği bir gerçek de 
Biga’nın, bir deprem fay hattı olan Kuzey 
Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor 
olması. Bizim bu konuda sürekli ha-
zırlıklı olmamız gerekiyor. Merkezin 
açılmasıyla bu depremsel hareketleri 
izleyebilecek bir konumdayız. Deprem 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki 
hocalarımızın böyle bir çalışma içerisine 
girmiş olması üniversitemizin yapması 
gereken ve yapabileceği bir bilimsel 
çalışmayı üstlenmiş olmalarını gösteriyor. 
Bu anlamda hem bilim dünyası, hem de 
toplum adına teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. 
Konuşmaların ardından ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sedat Murat, deprem istas-
yonunun açılmasında emeği geçenlere 
teşekkür ederek Biga Belediye Başkanı 
Bülent Erdoğan ve Dr. Doğan Kalafat’a 
günün anısına hediyeler sundu. 
Açılış, Deprem Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin gezilmesi ile sona erdi.

ÇOMÜ Deprem Kayıt İstasyo-
nu’nun 5.si Biga’da açıldı

ÇOMÜ, deprem araştırmalarına öncülük ediyor. Üniversitemizde ilki 2016 yılında 
kurulan Deprem Kayıt İstasyonunun beşincisi Biga’da açıldı.  Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Biga Belediyesi, Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Deprem araştırma Enstitüsü 
tarafından yerel ve bölgesel depremlerin izlenmesi işbirliği amacıyla inşa ve tefriş 
edilen Biga Deprem Kayıt İstasyonu’nun açılışı gerçekleştirilirdi.
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Müzik Gündem’de son günlerin en 
çok konuşulan isimlerinden Murat 
Boz’u konuk ettik.
14 Şubatta harika bir şarkı geldi, hayran olduk 
hayırlı olsun.

Çok teşekkür ederim, bunları duymak benim için çok 
mutluluk verici.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Bilal 
Sonses’ten parça aldınız. Çok güzel bir çalışma, nasıl 
buluştunuz, Bilal Sonses’ten şarkı almaya nasıl karar 
verdiniz? 

Bilal zaten sektörden takip ettiğim yeni nesil çok iyi 
bir müzisyen şarkıcı, söz yazarı ve güfteci. Şarkı bana 
geldiğinde ben Bilal’e ait olduğunu bilmiyordum. 
Bana Samsun Demir iletti. İlk dinlediğimde beni 
içine aldı, çok sevdim daha sonra Bilal’in olduğunu 
öğrendim daha da mutlu oldum. Çünkü anlatımı çok 
kuvvetlidir. Türkiye’de müzikal altyapıdan aranjeden 
ziyade insanların ilk dikkat ettikleri şey sözler, 
sözlere çok önem veriliyor ki bizim içinde çok değerli 
gerçekten. Her bir kelimede, cümlede yaşanmışlık 
hissediyoruz, kendi hayatınızdan kesitler görüyorsunuz, 
arkadaşlarınızın yaşadığı ilişkilerden kesitler 
görüyorsunuz. İnsanların parçanın içinde kendinden 
bir şeyler bulacağını ilk dinlediğim an hissettim. Çok 
kuvvetli bir anlatımı var Bilal’in. Yeniden okumak 
istedim parçayı ve Mustafa Ceceli ile paylaştım, ortak 
ne yapabiliriz diye aranje olarak üzerine düşündük. Sade 
bir aranjenin bu parçayı daha da besleyeceğine inandık 
ve ortaya 14 Şubat’ta “Can Kenarım”ın son hali çıktı. 
Umarım sizler de beğenmişsinizdir.

Çok beğendik, beğenerek de dinletiyoruz. Altı ay 
önce “Aşk Bu” ile devam etmiştiniz, şimdi “Can 
Kenarım” çıktı. Çok fazla ara vermiyor musunuz? 
Bizler gerçekten çok özlüyoruz sizi.

Zaten bu yüzden şarkıları tekli olarak çıkarmaya karar 
verdim bir süre. Eğer ben bir albüme girişirsem bitiş 
süresi iki sene oluyor. Çünkü çok titiz bir insanım, her 
şeyiyle ilgilenmek istiyorum. Bu sebeple ekipçe tekli 
çıkarma kararı aldık. Sanırım bu dönem için daha hayırlı 
oldu. Çünkü ben de özlüyorum, sevenlerden de sosyal 

medyadan ne zaman çıkacak gibi mesajlar alıyorum. 
Ben de bu sebeple bekletmek istemedim ve Can 
Kenarım’ı dinleyenlerle buluşturduk. 

Çok da güzel oldu. Zaten çok yoğun çalışıyorsunuz. 
Malum O Ses Türkiye harika bir yarışma ve 
her sezon bizlerlesiniz aslında. Ekranlardan 
uzak kalmamanız sevenlerinizi mutlu ediyordur 
muhtemelen. Kendi adıma konuşayım “Janti” gibi 
bir albümü özlemedim değil açıkçası. 

Çok teşekkür ederim. O da üç senelik bir çalışmanın 
sonucuydu. Tabi ki karşılığını alıyorsunuz. O kadar 
çok baskı oldu ki albüm çıkar diye dedim ki bu kadar 
dinleyicimi bekletemem. Ekipte de aramızda ayrışma 
oluyor. Kimisi albüm kimisi single diyor. Son kararı ben 
veriyorum. Dinleyicileri bekletmek istemedim çünkü 
şarkının gücüne çok inandım. Bu yüzden 14 Şubat’ta 
şarkıyı çıkardık. 

Harika oldu. Peki, “Janti” albümünde müthiş bir 
düet vardı. Murat Boz-Ebru Gündeş düeti “Gün 
Ağardı” için yüz yılın düeti diyorlar dinleyenlerimiz. 
Bilmiyorum yorumları okuma şansınız oluyor mu, 
böyle bir düet gelir mi yine, single da olsa buluşur 
mu bizlerle?

Vallahi ben müzikle alakalı herhangi bir şey yapabilirim 
Atiye Hanım. Düet de olabilir bu tabi ki. Ama orada 
önemli olan düetten ziyade şarkının gücü yani “Gün 
Ağardı” bana geldiğinde onur duydum.

Çok güçlü bir şarkı çok yakışmıştı ses renginize.

Şarkıyı duyar duymaz dedim ki “Bu Ebru” daha 
sonra Ebru’yu aradım ve Ebru da sağ olsun dinlerim 
tabi şarkıyı dedi. O Ses Türkiye kulisinde yanına 
gittim, şarkıyı dinlettim ve çok sevdi, beni kırmadı, 
geri çevirmedi. Biliyorsunuz Ebru Türkiye’nin en iyi 
seslerinden benim de değerli bir arkadaşım. Hemen 
girdik okuduk, gerçekten de güzel bir iş ortaklığı oldu 
güzel de bir sonuç çıktı ortaya. 

Çok güzeldi gerçekten, hala dinleniyor 90 milyonu 
da aşmış, son olarak şunu da soracağım size; Murat 
Boz kendisini hareketli, tempolu şarkılarda mı 
yoksa slow şarkılarda mı daha iyi hissediyor, daha 
hissederek sevenleriyle buluşturuyor?

Tabi her temponun ayrı keyfi var ama duygusu olan 
her şarkının slow da olsa tempolu da olsa galiba daha 
duygusal sözlere sahip hızlı ya da yavaş şarkılar benim 
dinleyicilerim tarafından daha çok ilgi görüyor. Yani bir 
şekilde melodide de olsa o duyguyu vermem isteniyor. 
Çoğunlukla da slow şarkılar isteniyor. Onu fark etmiş 
durumdayım. Slow şarkılarda daha bir onu yapsam 
onu söylesem gibi şeyler alıyorum ama hızlı şarkılarda 
da duygusu olan şarkıları seviyorlar. Yani aşk şarkısı 
olduğu sürece benim anladığım bizden olan bir şeyler 
varsa şarkıda dinleyici için çok fark etmiyor. Seviyorlar 
ama çoğunlukla bir slow isteği oluyor. 

Harikasınız gerçekten. 14 yılda 5 albüm, 11 single... 
Nicelerine diyorum.

Teşekkür ederim. Tüm Çanakkale’ye selamlar. 

Müzik Gündem

Atiye Şahin

Murat Boz “Can Kenarım” ile sevenlerini büyülemeye devam ediyor


