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Anafartalar 
Kampüsü 
Yenileniyor

Mevcut Anafartalar Kampüsündeki 
binaların fiziki durumlarının, güvenlik ve 
sağlık açısından kullanmaya elverişli 
olmadığı saptanarak kampüsün ve 
binaların periyodik olarak yeniden inşa 
edilmesi planlandı. Konferans salonunda 
konser, tiyatro, gösteri gibi sanatsal 
faaliyetleri izleyen, saha ve salonlarında 
çeşitli spor aktiviteleri yapan, çay bahçesi 
ve kantinlerinde sohbet eden 
öğrencilerimiz, personelimiz ve 
Çanakkale halkı; yapımına başlanan “Yeni 
Anafartalar Kampüsü”nün hizmet 

vermeye başlamasıyla yeni imkânlara 
kavuşmuş olacak. Yaklaşık 40 bin 
metrekare alana inşa edilecek ve beş 
bloktan oluşacak Yeni Anafartalar 
Kampüsünde; Yönetim Birimleri, 
Yemekhane, Eğitim Fakültesi Binası, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Binası, Devlet 
Konservatuvarı Binası, Kongre Merkezi, 
Öğrenci Merkezi (Kütüphane, Sığınak, 
Öğrenci Toplulukları Merkezi, Sürekli 
Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi) 
Kapalı Otopark, Servis Alanları ve Kapalı 
Spor Salonu yer alacak.

Yapımına başlanan “Yeni Anafartalar Kampüsü”nün 
hizmet vermeye başlamasıyla ÇOMÜ personeli, öğrenciler 
ve Çanakkale halkı yeni imkânlara kavuşmuş olacak.

Türkiye’de Bir İlk, ÇOMÜ’de Burs ve 

Barınma Koordinatörlüğü Açıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin çiçeği burnunda birimi, Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü açıldı. Öğrencilerin burs ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere kurulan 
ve hizmet veren Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olan koordinatörlük hakkında 
birim koordinatörü Okutman Zeynel Kılıç’tan bilgiler aldık.

Bu karekodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
videoyu izleyebilirsiniz

Kurum İçi 
Bayramlaşma 
Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
akademik ve idari personeli Troia 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurum 
içi bayramlaşma merasiminde buluştu.  

Teleferik Projesi 
İş Adamlarına Tanıtıldı 
ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi tanıtım 
toplantısı ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde, 
Çanakkaleli işadamlarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Mirza Tokpunar, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Çanakkale İl 
Müdürü Mehmet Özkan, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Çanakkale Şube Başkanı 

Ali Osman Yıldız, Çanakkale 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(ÇASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Akarsu, Ticaret Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Kutlu ve 
ilgili akademik ve idari personel 
katıldı.
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Yenice MYO’da Yenileme 
Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Yenice MYO’da yerleşke alanı içindeki A ve B blok 
binalarının, dış cephe kaplamaları bina içlerinin boya 
ve tadilat işleri hızla yapılmaya devam ediyor. 

COMU
Okutman 
Zeynel Kılıç



nadolu devecilik kültürünün 
dünyaya tanıtılması amacıyla 

İngilizceye de çevrilen kitap, 
İncirliova 13. Geleneksel İncir 
ve Kültür Festivali kapsamında 
tanıtıldı. Festivalde kitabını 
imzalayan Doç. Dr. Vedat 
Çalışkan, İncirliova Belediye 
Başkanı Sayın Gürşat Kale’ye 
kültürel miras değerlerin 
korunması sağladığı katkılar için 
teşekkür ederek, festival açılış törenine katılan protokol üyelerine imzaladığı 
kitapları takdim etti.
Kitap, ücretsiz olarak İncirliova Belediyesinden temin edilebileceği gibi, İncirliova 
Belediyesi’nin resmi web sayfasından da kitabın elektronik nüshasına erişilebilir:
http://www.incirliova.bel.tr/
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A

Doç. Dr. Vedat Çalışkan’ın 
Yeni Kitabı Yayınlandı
“Bir Dünya Kültür Mirası: Anadolu Devecilik Kültürü ve 
Deve Güreşleri” (A World Cultural Heritage: Anatolian 
Camel Dealing Culture and Camel Wrestles) adlı kitap 
Aydın İli İncirliova Belediyesi tarafından yayınlandı.

Üniversitemizde tüm 1. sınıflarda (Hazırlık 
öğrencileri hariç) zorunlu ders kategorisinde olan 
Yabancı Dil dersi verilmektedir (Bu dersin bir yıl 
süreli hazırlık eğitimi ile ilgisi yoktur). 

u ders haftada iki saatlik bir ders olup başlangıç (elementary) 
seviyesinde İngilizce bilgisi vermeye yöneliktir. Yabancı dil 

seviyenizin bu seviyenin (elementary) üstünde olduğunu düşünüyor ve 
1. sınıftaki “Zorunlu Yabancı Dil” dersini görmek istemiyorsanız 
muafiyet sınavına girmeniz gerekmektedir. Güz ve Bahar dönemleri 
için iki ayrı test olarak uygulanacak sınavdan güz ve bahar dönemi için 
100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler bu dersten muaf 
sayılacaktır.

Muafiyet sınavına girmek için kayıtlı olduğunuz fakülte/ yüksekokul 
veya meslek yüksekokulunun öğrenci işleri ofisine giderek 
“28.09.2016 tarihinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil İngilizce 
dersi muafiyet sınavına girmek istediğinize”  dair dilekçe vermeniz 
gerekmektedir.
Bu sınavdan alacağınız sonuç üniversitemiz başarı notu sistemine göre 
hesaplanıp transkriptinize “Zorunlu Yabancı Dil Dersi” notu olarak 
işlenecektir. Bu sınavdan alacağınız not diploma ortalamanızı 
etkileyecektir. Sınava girmeyen öğrenciler doğrudan “Zorunlu Yabancı 
Dil” dersini alacaklardır.  Sınava girip de başarı notundan memnun 
olmayan öğrenciler 3-7 Ekim haftası bölüm başkanlıklarına dilekçeyle 
başvurarak sınavının iptal edilmesini sağlayarak Zorunlu Yabancı Dil 
dersini alabilir.

28.09.2016 Tarihli Zorunlu 

İngilizce Dersi Muafiyet 

Sınavı İle İlgili Duyuru

B

Eğitim Fakültesi Programları ve 
Derslerin Yapılacağı Birimler
Eğitim Fakültesinde bulunan binaların mekan yenileme çalışmaları kapsamında yıkılacak 
olması nedeniyle Fakültemiz programları eğitim öğretim faaliyetlerini 2016-2017 
Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren Üniversitemizin değişik birimlerinde 
sürdürecektir.
 
Fakültemiz programları ve derslerin yapılacağı birimler aşağıda belirtilmiştir.



oğun katılımdan ve yeni döneme 
başlıyor olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer şöyle konuştu.

“Ülke olarak, üniversite olarak tatilden 
yeni döndük. Bayram geçmiş olsa da iyi 
ki bu buluşmayı yaptık. Uzun zamandır 
görüşemediğimiz hocalarımız, 
personelimizle bir araya gelmek yeni 
dönemde iyi bir başlangıç oldu. Ülke 
olarak zor zamanlardan geçtik. Bu 
bayramın önemi biraz daha fazlaydı. 
Yine de tüm bunlara rağmen, ülkemin 
daha pozitif bir hale geldiğini 
gözlemliyorum. Ülkemizde her şeyin 
daha iyiye gittiğini gösteren birçok 
gösterge var. Bir ülkede halkın iradesi 
dışında ne tür oluşum varsa, bunların 
temizleniyor olması çok güzel. Şüphesiz 
ki bu sürecin hakkıyla devam ettirilmesi 
için her birimize düşen görevler var.

“Adaletli Olmak İstiyorsanız, Dikkatli 
Olmak Zorundasınız”

Üniversite yönetimi olarak bu sürecin 
hakkıyla yerine getirilmesi için ne 
gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle, kasten 
atlanan hiçbir husus, hiçbir unsur yok. Bu 
anlamda üniversite yönetimine güven 
konusunda en ufak bir tereddüttünüz 
olmasın. Belki hatalarımız olacaktır, 
bunun olmaması için dikkatle, tedbirle 
hareket istiyoruz. Adaletli olmak 
istiyorsanız, dikkatli olmak zorundasınız. 
Bu konuda dikkat de biraz zaman alacak, 
bu zamanı birlikte yaşayacağız. Çok 
güzel bir döneme doğru gidiyoruz, mutlu 
olmamızı gerektirecek birçok 
sebebiminiz var.

“Her Geçen Gün Daha İleriye”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
olarak, yapılması gereken işleri de 
hakkıyla yerine getirmeye devam 

ediyoruz.2016-2017 eğitim 
ve öğretim dönemine 
başlarken, bütün 
ihtiyaçların karşılanmasına 
dair faaliyetlerimiz devam 
ediyor. ÖSEM’in 
öğrencilerimiz için daha 

güzel bir ortam olması için çalışmalar 
yapılıyor. Eğitim Fakültesindeki 
öğrencilerimizi merkez kampüse taşıdık. 
Eğitim Fakültesinde okuyan 
öğrencilerimiz, bu sene İlahiyat Fakültesi 
Çanakkale Şehitleri Kampüsünde eğitim 
ve öğretime başlıyorlar. Meslek Yüksek 
Okullarımızın bazılarının bina inşaatı 
devam ediyor. Ayvacık ve Gökçeada 
Uygulamalı Meslek Yüksekokulu 
inşaatları devam ediyor. Diğer yandan, 
Meslek Yüksekokullarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak için çabalarımız devam 
ediyor. Yenice de, Çan da okullarımızın 
hem çehresini hem de izolasyonlarını 
düzeltmek için çalışmalarımız devam 
ediyor. Spor Salonumuzu da, sizlerin 
daha yoğun kullanabileceği merkez 
haline getirmeye çalışıyoruz. Bunlar gibi, 
daha birçok faaliyet devam ediyor. 
Üniversitemizin, öğrenci bilgi sisteminde 
yeni bir çalışma başlattık. Oluşan bir 
takım sorunlar, eski sistemden 
kaynaklanmaktadır. Bu sorunda yakında 
çözülecek. Üniversitemizin çok büyük 
projeleri var, onlarında takipçisiyiz. 
Üniversitemiz, bulunduğu noktadan daha 
hızlı bir şekilde ileri seviyede ilerliyor. 
Alt yapısı daha güçlü ve kaliteli bir 
üniversite haline geliyor. Gerek değerli 
hocalarımızın, gerekse çalışanlarımızın 

samimi gayretleri olmadıktan sonra 
şüphesiz gerçek bir ilerleme olmaz. Bilim 
dünyası olarak ne kadar çok çalışırsak, 
ülkenin ilerleyişi daha hızlı olacaktır.

Bugün bu vesileyle de geçmiş 
bayramınızı kutluyorum. Bundan sonraki 
süreçte hem eğitim ve öğretim 
hayatımızda, hem aile hayatımızda ve 
özel yaşamımızda, mutlu, huzurlu, 
sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyorum. 
Geldiğiniz için teşekkür ediyor, saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.”

Etkinlik, düzenlenen kokteyl ile son 
buldu. 
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Bu karekodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
haberin videosunu 
izleyebilirsiniz

Kurum İçi Bayramlaşma Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik 
ve idari personeli Troia Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen kurum içi bayramlaşma 
merasiminde buluştu.  



COMU GAZETE
26 EYLÜL 2016gazete.comu.edu.trs4

SERCAN DEĞİRMENCİ

sercandegirmenci@comu.edu.tr

Radyo TON Program Koordinatörü

G

Y

ökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yeni 
binasını gezen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Çavuşoğlu, işadamı Zafer Karadeniz, Gökçeada 
Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Damla 
Özsayın, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel ile Yapı 
İşleri Daire Başkanlığı personellerinin yanı sıra akademik 
ve idari personel eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in Yüksekokul yeni 
binasındaki incelemelerin ardından Yüksekokul öğretim 
elemanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Gökçeada Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu Yeni Binasını Ziyaret Etti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
yapımını işadamı Zafer Karadeniz'in üstlendiği Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu yeni binasında incelemelerde bulundu.

enice MYO’da yerleşke alanı içindeki A ve B blok 
binalarının, dış cephe kaplamaları bina içlerinin boya ve 

tadilat işleri hızla yapılmaya devam ediyor. Yenileme 
çalışmaları ile Yenice MYO, 2016-2017 öğretim yılında 
yenilenen dış ve iç görüntüsü ile daha modern ve ferah bir 
ortamda hizmet verecek.

Yenice MYO’da Yenileme 
Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Üniversitenin henüz ilk senesinde olan 

kardeşlerimiz, tekrar hoş geldiniz. 

Çoğunuz belki de ilk kez ailenizden uzak 

kalacaksınız. Birey olarak kendi 

ayaklarınızın üzerinde durma çabası 

göstereceksiniz. Geleceğinizin 

temellerini oluşturan en önemli 

adımları, eği?minizi aldığınız süre 

içerisinde, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi'nde atacaksınız. Çanakkale 

gibi maneviya? derin olan bir şehirde 

yaşamaya başlıyorsunuz. Türk gençliğine 

yakışır şekilde, değerlerimizi muhafaza 

ederek bulunduğumuz şehre uyum 

sağlamamız gerekir. Elbe?e ki 

eğleneceksiniz, gezeceksiniz ve 

yaşayacaksınız. Fakat önceliklerin 

bilincinde olunması her daim sizi doğru 

sonuca yöneltecek?r. Harcamalarımıza 

dikkat edelim mesela. Maddi olarak 

ailelerinizin yükünü haflfietmeniz 

gerekir. Sizi sevenlerin akıllarında bir 

köşede yeriniz var zaten, sadece maddi 

olarak değil aynı zamanda manevi olarak 

da onların yüklerini haflfietmelisiniz. Bu 

bağlamda sağlığınıza dikkat edin, 

Çanakkale'nin rüzgarı başka hiç bir 

şehirde yok.

 Eği?miniz süresince her şeyi 

hocalarınızdan beklemek de doğru 

olmaz. Mükemmel bir kütüphanemiz 

var. Hocalar size yolun bir kısmına kadar 

yardımcı olabilir. Yolun sonuna 

ulaşmanız için kendi kendinizi eğitmeniz 

gerekir. Size sunulan ?rsatları 

değerlendirmekte geç kalmayın. Sonuç 

olarak buradaki birincil amacınızın 

eği?m almak olduğunu her ?rsa?a 

ha?rlayın. Ha?rlayın ki başarıya giden 

basamakları kolay kolay ?rmanın. 

Hoş geldiniz!
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B ayram sonrası başlayacak olan yeni akademik yıl öncesi 
Terzioğlu Kampüsü içerisinde yer alan ÖSEM de bir fuaye 

alanı oluşturma çalışmaları ve düzenlemeler hakkında 
yetkililerden bilgi alan Rektör Acer, daha sonra kampüs 
girişinde yapılacak olan düzenlemelere dair görüş alışverişinde 
bulundu.
Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ek bina inşaatını gezen Rektör Acer, 
çalışmaları yerinde inceledi.
Rektör Acer’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
peyzaj uygulamaları ve mekansal gelişmelerden sorumlu Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, kampüs alanlarının 
yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Levent Genç, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Monus ve 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÖSEM ve Tıp Fakültesi 

Hastanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer; Öğrenci Sosyal Etkinlik 
Merkezi (ÖSEM) binası ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu.

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemlerinin Yeniden Yapılması
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmesi devam etmekte olan yeni Öğrenci Bilgi Sistemi bazı teknik aksaklıklar sebebiyle 
devre dışı bırakılmıştır. Bu nedenle eski Öğrenci Bilgi Sistemi 26.09.2016 tarihi saat 09.00 itibari ile Üniversitemiz genelinde tekrar kullanıma 
açılacaktır.

Yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 26.09.2016 - 02.10.2016, danışman onay işlemleri 
ise 26.09.2016 - 05.10.2016 tarihleri arasında tekrar yapılacaktır. Öğrenci Bilgi Sisteminden ders seçimi yapmış tüm öğrencilerin ders seçimlerini 
tekrar kontrol etmeleri, ders seçimi yapamayan öğrencilerin ise belirtilen tarihler arasında ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları 
gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı optik ders kayıt formu dolduran öğrencilerin optik ders kayıt formları dikkate 
alınmayacaktır.

Harcını yatıramayan öğrenciler 26.09.2016 - 02.10.2016 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile harçlarını yatırabileceklerdir. Harcını manuel yatıran 
(Ziraat Bankası gişelerinden) öğrencilerin ise dekontlarını öğrenim gördükleri akademik birimin öğrenci işleri bürolarına teslim etmeleri 
gerekmektedir. Teslim edilen dekontlar, öğrenci işleri büroları tarafından Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ulaştırılmalıdır.

Tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personele duyurulur...

DUYURU
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B u bağlamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
de şehir merkezinde bulunan Anafartalar Kampüsü 
ile 1970 yılından bu yana halkla iç içe bir yaşam 

sürdürüyor.

Mevcut Anafartalar Kampüsündeki binaların fiziki 
durumlarının, güvenlik ve sağlık açısından kullanmaya 
elverişli olmadığı saptanarak kampüsün ve binaların 
periyodik olarak yeniden inşa edilmesi planlandı.

Konferans salonunda konser, tiyatro, gösteri gibi 
sanatsal faaliyetleri izleyen, saha ve salonlarında çeşitli 
spor aktiviteleri yapan, çay bahçesi ve kantinlerinde 
sohbet eden öğrencilerimiz, personelimiz ve Çanakkale 
halkı; yapımına başlanan “Yeni Anafartalar 
Kampüsü”nün hizmet vermeye başlamasıyla yeni 
imkânlara kavuşmuş olacak.

Yaklaşık 40 bin metrekare alana inşa edilecek ve beş 
bloktan oluşacak Yeni Anafartalar Kampüsünde; 
Yönetim Birimleri, Yemekhane, Eğitim Fakültesi 
Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Binası, Devlet 
Konservatuvarı Binası, Kongre Merkezi, Öğrenci 
Merkezi (Kütüphane, Sığınak, Öğrenci Toplulukları 
Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim 
Merkezi) Kapalı Otopark, Servis Alanları ve Kapalı 
Spor Salonu yer alacak.

Anafartalar Kampüsü’nde 1700 metrekare alanda 
yapımına başlanan yeni spor salonunun temeli atıldı. 
Yaklaşık 300 günde bitirilmesi planlanan 500 kişi 
kapasiteli kapalı spor salonu aynı zamanda 
Çanakkale’ye de hizmet verecek.

Sadece öğrencilere değil, çok amaçlı kullanım 
özellikleriyle Çanakkale halkına da hizmet verecek 
kongre merkezinin izleyici kapasitesi de yaklaşık 1000 
kişi olacak.

Yoğun kullanıma sahip İnönü Caddesi’nden gelen yaya 
akışı göz önünde bulunarak tasarlanacak kampüs 
meydanı ve Kongre Merkezinin girişi, çevreye modern 
bir görünüm kazandıracak. 

Tüm düzenlemelerin çevreyle uyumlu şekilde 
tasarlanacağı kampüs arazisinin yüzde 35’inde yeşil 
alan düzenlemesi yapılacak.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, Eğitim Fakültesinin bulunduğu 
Anafartalar Kampüsünde bulunan binaların, öğrenciler 
ve personel için kapasite ve güvenlik anlamında 

Yeni Anafartalar Kampüsü, Çanakkale’ye Yeni Bir Çehre Kazandıracak
Üniversiteler, bulundukları şehirlerde halkı bilimle, kültürle, sanatla ve sporla buluşturan, bulunduğu çevreye 
öğrencileri ve personeliyle dinamizm katan ve kentlerin çağdaşlaşmasında rol oynayan kurumlardır.

yetersiz kaldığını ifade ederek yapılması planlanan 
Yeni Anafartalar Kampüsü projesi sayesinde 
öğrencilerin daha uygun şartlarda eğitim-öğrenim 
göreceklerini ve hem ÇOMÜ’nün hem de 

Çanakkale’nin daha modern bir görünüm 
kazanacağını belirtti.

Eğitim Fakültesinin Taşınma Çalışmaları Tamamlandı

Anafartalar Kampüsünde yer alan Eğitim Fakültesinin 
taşınma çalışmaları tamamlandı.
Anafartalar Kampüsündeki inşaat çalışmaları 
nedeniyle, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, yeni 

eğitim-öğretim yılında derslere 
gireceği, ÇOMÜ’nün diğer 
kampüslerindeki yerlerde de yapısal 
düzenlemeler gerçekleştirildi. Buna 
bağlı olarak; Çanakkale Şehitleri 
Yerleşkesinde yer alan İlahiyat 
Fakültesi’ndeki sınıflar, öğrencilerin 
yeni eğitim-öğretim döneminde ders 
görmesine uygun hale getirildi.

Eğitim Fakültesi öğrencileri, 2 yıl 
süreceği planlanan inşaat çalışmaları 
süresince üniversitemizin farklı 
bölgelerinde eğitime devam edecekler.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ve Prof. Dr. Süha Özden, Genel 
Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 
Sinan Karabulgu, Eğitim Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Dinçay Köksal, 
Anafartalar Kampüsünde inşaatı 
devam eden kapalı spor salonu ile 
Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde yer 
alan binaların iç düzenlemeleriyle 
ilgili yetkililerden bilgi aldılar. 
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ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik 
Projesi tanıtım toplantısı ÇOMÜ 
Dardanos Yerleşkesinde, Çanakkaleli 
işadamlarının katılımıyla gerçekleşti.

oplantıya; Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Mirza 

Tokpunar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale İl 
Müdürü Mehmet Özkan, Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şube 
Başkanı Ali Osman Yıldız, Çanakkale Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ÇASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Akarsu, Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Fikri Kutlu ve ilgili akademik ve idari personel 
katıldı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Kelkit açılış 
konuşmasında Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi’nin 
tanıtım toplantısı için bir araya gelindiğini ifade ederek, 
katılımları için tüm işadamlarına teşekkür etti.  

ÇOMÜ Türkiye Genelinde Büyük Üniversitelerden 
Biri Haline Geldi

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin Türkiye genelinde büyük üniversiteler 
arasında yerini aldığını belirterek, ÇOMÜ’nün büyük 
düşünen ve geleceğe hitap eden projeler üreten bir 
kurum olduğunun altını çizdi. Terzioğlu Yerleşkesi 
Teleferik Projesi’nin bu projelerden birisi olduğunu 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer konuşmasına 
şöyle devam etti: 

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi şüphesiz ki 
Çanakkale’nin en büyük kuruluşlarından bir tanesi. Eğer 
içinde barındırdığı kişi sayısı açısından bakarsak 
Çanakkale’nin en büyük kurumu. Çanakkale’nin tüm 
Milli Eğitim öğrenci sayısı 50 bin iken ÇOMÜ’de 

sadece öğrenci sayısı 50 bine 
yaklaştı. 3 binden fazla çalışanımız, 
çalışanlarımızın aileleri var. 
Çanakkale’de hacimsel olarak da 
çok büyük bir kuruluş ÇOMÜ.

ÇOMÜ Büyük Düşünen ve 
Geleceğe Hitap Eden Projeler 
Üretiyor

Türkiye genelinde de en büyük 
üniversitelerden birisi haline geldi. 
Dolayısıyla böyle bir kurumun 
projelerinin de geleceğe hitap 
etmesi lazım. Eğitim öğretim 
kurumuysanız, bir bilimsel 
araştırma kurumuysanız yerinizde sayarsanız şüphesiz 
geri kalmaya, zayıflamaya mahkum olursunuz.  ÇOMÜ, 
büyük düşünmesi gereken, Çanakkale’nin önünün 
açılmasında beraber hareket edilmesi gereken bir 
kurum.  Ben ve arkadaşlarım bu anlayışla üniversitenin 

yönetimini yürütmeye çalışıyoruz.

Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi, Çanakkale’ye 
Turistlik Olarak Da Bir Değer Katacak

Birçok büyük projemiz var. Bunlardan bir tanesi de 
Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi ki bu projeyi 
öncelikle siz Çanakkaleli iş adamlarına tanıtmak istedik.  
Amacımız böyle bir projeyi hiç kimseye anlatmadan 
önce Çanakkale’nin sahip çıkmak isteyecek 
kurumlarının bilgilenmesini sağlamaktır. 

Hatta ben Çanakkaleli iş adamlarının bu işle 
ilgilenebilecek diğer işadamlarından daha ön planda 
tutuyorum ve biz istiyoruz ki bu projeyi Çanakkaleli iş 
adamları gerçekleştirsin. Bu proje Terzioğlu 
Yerleşkesinde ulaşıma katkı sağlayacak olmasının yanı 
sıra aslında Çanakkale’ye Turistlik olarak da bir değer 
katacak bir proje olacak. Bu anlamda Çanakkale’nin de 
bu projeyi tanımasına ihtiyaç var. Tabii Çanakkale’ye 
hitap edecek başka projelerimiz de var. Örneğin Botanik 
Bahçesinin ve içinde iki büyük müze binasının 
oluşturulması projesi de hem üniversitemize hem de 
Çanakkale’nin tarihi ve kültürel değerlerine katkı 
sağlayacak. Turizm açısından da gelişime katkı 
sağlayacak.

Rektör Pof. Dr. Yücel Acer’in konuşmasının ardından 
‘Teleferik Tanıtım Filmi’ ilgiyle izlendi ve proje ile ilgili 
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Kelkit ayrıntılı 
bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, iş adamlarının proje 
ile ilgili fikir ve öneriler sunması ile son buldu.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik 

Projesi İş Adamlarına Tanıtıldı

T

Bu karekodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
haberin videosunu 
izleyebilirsiniz



COMU GAZETE
26 EYLÜL 2016 gazete.comu.edu.tr s9

B

KADİR KENAR

Genel Yayın Yönetmeni
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

VURAL BULUT

Haber Merkezi
ÇOMÜ MEDYA

Basın Halkla İlşkiler Koor.

Sayfa Editörü / Grafik Tasarım

TUĞBA KANTARCI

26 EYLÜL 2016
Sayı: 23

İletişim Adres:
Çanakkale Onsekiz 

Mart 
Üniversitesi

ÇOMÜ MEDYA
Ösem Binası 3. Kat 

Çanakkale
0 286 218 00 18 / 2728

Basım Yeri: İhlas Gazetecilik A.Ş. 
Adres: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No.11 A/41 Yenibosna - 

Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0 212 454 30 00

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör PROF. DR. YÜCEL ACER

akadirkenar@hotmail.com

ayram sonrası başlayacak olan yeni 
akademik yıl öncesi Terzioğlu 

Kampüsü içerisinde yer alan ÖSEM de 
bir fuaye alanı oluşturma çalışmaları ve 
düzenlemeler hakkında yetkililerden 
bilgi alan Rektör Acer, daha sonra 
kampüs girişinde yapılacak olan 
düzenlemelere dair görüş alışverişinde 
bulundu.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ek bina 
inşaatını gezen Rektör Acer, çalışmaları 
yerinde inceledi.

Rektör Acer’e, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, peyzaj uygulamaları 
ve mekansal gelişmelerden sorumlu 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit, kampüs alanlarının yapısal 
gelişiminden sorumlu Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, 
Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan 
Monus ve Kenan Yücel’de eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÖSEM ve Tıp Fakültesi 

Hastanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Yücel 
Acer; Öğrenci 
Sosyal Etkinlik 
Merkezi (ÖSEM) 
binası ile ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi ek binası 
inşaatında 
incelemelerde 
bulundu.

Siz yokken!..

ÇOMÜ Çanakkale’nin gururuysa; siz değerli 
öğrencilerimiz de bizim gururumuz, gözbebeğimiz siniz. 
Okullarınıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Biliyorsunuz ki siz 
yokken Türkiye büyük bir belaya maruz kaldı. Ülkemizi 
örümcek ağları gibi saran çetenin hainliği karşısında tek 
vücut, tek yürek olduk. Kenetlendik. Şimdi yıllarca sizlerin 
haklarını çalan çeteleri temizliyoruz. Sizlere daha iyi bir 
gelecek sağlamak için, emeklerinizin karşılığını 
alabilmeniz için.. Herkesin hak e?ğini alabilmesi için bu 
mücadele. Yüreği Türkiyesi için çarpan her insan 
mücadeleye omuz veriyor. Geleceğimiz için, 
Türkiyemizde özgürce yaşayabilmemiz için..

Ar?k 50 bine yaklaşan büyük bir aile olan ÇOMÜ’nun bir 
ferdi olarak, birbirimize sevgiyle saygıyla bakmanın ve de 
bağlanmanın zamanı. Barış ve huzur içinde güçlü bir 
üniversite olmanın zamanı. Çanakkale’nin misafirleri 
değil, ev sahibi olduğumuzun bilincinde olarak hareket 
etmenin zamanı. Tekrar hepinize hoş geldiniz, sefalar 
ge?rdiniz diyoruz.

Bu da güzel haber..

Hemşerimiz Muhterem İnce İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarlığına ge?rildi. Ecabatlılar iyi tanır. Kaymakam 
olarak güzel hizmetleri olmuştu ilçeye. Ve Eceba?a 
çalışırken yılın kaymakamı seçilmiş?. Çok çalışkan ve 
dürüst bir insandır. Bizim köyün de damadıdır ha. Ben 
onun bir an önce vali olmasını çok istemiş?m. Ve sekiz ay 
önce Artvin’e vali olmuştu. Müsteşarlık gibi bir makama 
gelmesi ise sürpriz olmadı ama, daha da mutlu olduk. 
Böyle zor bir dönemde bu işinde al?ndan kalkacağına 
eminiz. Başarılar diliyorum. Gurur duyduk.

Her yıl aynı..
Eski bakanımız Ersümer’in kulakları çınlasın, Yenicemizi 
göletlerle suya kavuşturdu. Sonrasında verimli topraklar 
aşka geldi. Yenice Kapya biber cenne? oldu. Tütün 
tarlalarının yerini biber tarlaları aldı. Aldı ama, çi?çinin 
yüzü gülmüyor. Çünkü üre?ği mahsul bir avuç tüccarın 
eline mahkum. Ve her yıl yok pahasına gidiyor tonlarca 
biber. Koopara?f mi kurulacak, birlik mi.. Ne yapılacaksa 
bir an önce yapılmalı. Yazık oluyor insanlarımızın 
emeklerine.



COMU GAZETE
26 EYLÜL 2016gazete.comu.edu.trs10

Rektörlük
Gündem

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Hizmet 
Alanları

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, 1 yıl önce 
açılan fakat yönergesi ancak hazırlandığı için 
bu yıl aktif olarak faaliyete geçen bir birim. 
Öğrencilerimizin burs ve barınma 
noktasındaki problemlerini çözmek, 
imkânlardan hızlı bir şekilde faydalanması 
adına yardımcı olmak için çalışacağız.

İletişim Bilgileri

Çok yakında sosyal medya hesaplarımızdan 
gençlerimizle daha sık iletişim halinde 
olacağız. Çünkü bilgi güçtür ve biz bilgiye 
ulaşmak ve gençlerle iletişim kurmak adına 
sosyal medya hesaplarımızla da hizmet 
vereceğiz. Bu süreçte öğrencilerimiz resmi 
internet sitemiz bbk@comu.edu.tr adresinden 
ve üniversitemizin ana sayfasından bizi takip 
etsinler. Orada paylaştığımız duyuru ve haberlere 
vakıf olmaları kendileri açısından faydalı olacaktır. 
Bunların yanı sıra Öğrenci Sosyal Etkinlik 
Merkezi’nde (ÖSEM) 2. katta hizmet veriyoruz. 
Öğrencilerimiz, irtibat büromuza da istedikleri zaman 
uğrayabilir ve bilgi alabilirler.

Burs ve Barınma Hizmeti Başvuruları

Burs ve barınma ihtiyacını karşılamak için Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi öz kaynaklarını 
kullanacağız. Fakat en büyük destekçimiz aslında 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olacak. 
Çanakkale’de bulunan bütün STK’ların kapısını 
çalacağız. Aslında hemen hemen tüm STK’lar belirli 
miktarda burs veriyorlar. Fakat artık  bu hizmetin tek 
bir kanaldan yürütülmesini istiyoruz. Ülke olarak 
sıkıntılı bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Hak edene 
desteği ulaştırabilmek adına tüm işleri resmi 
kanallarla yürütmek daha faydalı olacaktır.  
Burs ve barınma başvuru sürecinden açıklama 
sürecine kadar şeffaf olacak. Başvurular internet 

üzerinden olacak, sonuçlar internet üzerinden olacak 
ve her an ulaşılabilir olacak.

Öncelikli Öğrenciler Olacak Mı? 

Koordinatörlüğümüze ÇOMÜ’de eğitim gören tüm 
öğrenciler başvurabilir. Birinci önceliğimiz akademik 
başarı. Desteklediğimiz her öğrencinin belirli bir 
akademik başarısının olmasını istiyoruz. Herkesin bu 
hizmetten faydalanmasını istesek de bazı elemeler 
olacak.  Çok çocuklu bir ailenin, birkaç kardeşin aynı 
anda öğrenci olduğu ailelerin, maddi durumu elverişli 
olmayan ailelerin çocuklarına bu hizmeti sunmak 
boynumuzun borcu.

Türkiye’de Bir İlk, Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü

Diğer üniversiteler bu faaliyetleri Sağlık Kültür Daire 
Başkanlığı üzerinden yürütürken Türkiye’de ilk kez 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde burs ve 
barınma birimi, koordinatörlük olarak hizmet 
vermeye başladı.

Bu anlamda ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer’e ve ÇOMÜ 
yönetimine çok teşekkür ediyorum. 
Hocamız yaklaşık bir yıldır bu 
konuyla ilgili çalışmalar 
yürütüyordu.

Bu koordinatörlük Prof. Dr. Yücel 
Acer’in isteği ve talimatıyla 
kuruldu ve pek çok öğrenciye 
hizmet verecek.
Tüm öğrencilerimizi ÖSEM’de 
bulunan ofisimize davet ediyoruz. 
Sosyal medya, iletişim 
hesaplarımızı oluşturana kadar 
konuyla ilgili bilgi sahibi olmak 
isteyenleri de bbk.comu.edu.tr 
adresini takip etmeye davet 
ediyoruz.

Türkiye’de Bir İlk, ÇOMÜ’de Burs ve 

Barınma Koordinatörlüğü Açıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin çiçeği burnunda birimi, Burs ve 
Barınma Koordinatörlüğü açıldı. Öğrencilerin burs ve barınma ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulan ve hizmet veren Türkiye’deki üniversiteler 
arasında bir ilk olan koordinatörlük hakkında birim koordinatörü 
Okutman Zeynel Kılıç’tan bilgiler aldık.

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü’nden, 

Rektör Acer’e Ziyaret

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ)  Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret etti.

AK Parti Kayseri 
Milletvekili Sami Dedeoğlu, 

Rektör Acer'i Makamında Ziyaret Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Sami 
Dedeoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında 
ziyaret etti.

Çanakkale Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu'ndan 

Rektör  Acer'e Ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Fatma Arık Çolakoğlu ve beraberindeki heyet Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret etti. 

Bu karekodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
videoyu izleyebilirsiniz
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Gaziler Günü Yemeğine Katıldı
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale 
Çimenlik Kalesi’nde gaziler onuruna yemek 
düzenlendi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali 
Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer ile il protokolünün katıldığı yemekte 
Vali Tavlı bir konuşma yaptı.

ürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de 
Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ünvanı verilişini ve bu günü 

“Gaziler Günü” olarak kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden 
Tavlı “Vatan toprağının her karışına kanlarını akıtarak tarih yazan 
ve kutsal saydığı değerler uğruna canlarını feda eden şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyorum. Şehit ailelerimize minnetlerimizi arz ediyorum.

Bu anlamlı günde gerek Çanakkale’de,  gerek Kurtuluş Savaşında, 
gerekse devletimizin ve milletimizin bekası için bu toprakları vatan 
yapmak uğruna mücadele eden ve canlarını ortaya koymaktan asla 
çekinmeyen gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, menfur 
terör saldırılarında ve 15 Temmuz hain darbe girişimini canları 
pahasına önlemeye çalışırken hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi 
ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan 
gazilerimize ve saygıdeğer ailelerine en derin sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum” dedi.
Yemeğin ardından Vali Tavlı, gazilere günün anısına hediye takdim 
etti.

Bu karekodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
haberin videosunu 
izleyebilirsiniz

Değerli bilim insanları,

Trakya Üniversiteler Birliği olarak 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 
ev sahipliğinde 6-8 Ekim 2016 tarihleri 
arasında Çanakkale'de düzenlenecek olan 
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü 
Sempozyumu'nda sizleri ağırlamaktan 
onur duyacağız.

Balkanlar Türkiye'nin tarih, ekonomi, 
kültür, siyaset ve sosyal yaşamında 
önemli bir yere sahiptir. Modern 
Balkanların oluşumunda da bilhassa 
Osmanlı döneminin büyük bir rolü vardır. 
Osmanlı hâkimiyeti döneminde bölgenin 
etnik, demografik, dini, siyasi, ekonomik 
ve sosyal yapısı önemli dönüşümlere 
sahne olmuştur. Keza, modern Türk 
kimliğinin anlaşılabilmesi için Balkan 
deneyiminin göz ardı edilmemesi gerekir. 
Ancak, gerek Türkiye'de, gerekse Balkanlarda romantik ve milliyetçi yaklaşımlar bu tarihsel 
mirasın sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini uzunca bir dönem engellemiştir. Özellikle popüler 
literatürde ve ders kitaplarında karşılıklı önyargılar ve stereotipler halen varlığını sürdürmektedir. 
Trakya Üniversiteler Birliği, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel bağların 
güçlendirilmesini ve karşılıklı akademik ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple, 
Türkler ve Balkanlar: Tarih ve Kültür temalı uluslararası sempozyumda Balkanlar konusunda 
çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek hem yeni çalışmalarda ortaya çıkan 
bulguların bilim âlemine sunulması; hem de Türkiye'de Balkan araştırmalarının Balkanlarda ise 
Osmanlı ve Türkiye araştırmalarının temel problemlerinin ve eksikliklerinin tartışılması ve bu 
hususta atılması gereken adımların görüşülmesi amaçlanmaktadır.
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde her iki 
dilde hazırlanmalıdır. Sempozyuma son başvuru ve özet gönderme tarihi 2 Eylül 2016'dır. Kabul 
edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler kitap olarak basılacak ve ayrıca e-kitap olarak internet 
üzerinden neşredilecektir.
Değerli bilim insanları Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu'na bildiri ile 
teşriflerinizi bekliyoruz.

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu
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