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Harvard’a Seçilen, 
Alanındaki İlk Türk 

Bilim İnsanı ÇOMÜ’den
Arkeoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağ-
türk, Harvard Üniversitesi’nin 

en prestijli enstitülerinden 
biri olan Radcliffe Gelişmiş 
Bilimler Enstitüsü’ne seçi-

len, alanındaki ilk Türk bilim 
insanı oldu. 

ARKEOLOJİ DÜNYASI 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 40. Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
İlki 1978 yılında yapılan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu bu 
yıl 40. kez düzenlenirken, ÇOMÜ’de sempozyuma 3. kez ev sahipliği yaptı. 400 araştır-
macının katıldığı ve 5 gün süren sempozyumda 447 bildiri sunulurken bunlardan 49’u 
yabancı ülkelerden gelen bilim insanları tarafından yapıldı. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Eğitim Öğretime Başlıyor

Çanakkale 

Onsekiz Mart 

Üniversite-

si’nde, şim-

dilerde yeni 

bir heyecan 

yaşanıyor. 

27 Ağustos 2015 yılında Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınla-
narak kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, 
60 öğrencisi ile eğitim öğretime başlıyor. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin birçok 
sıkıntıyı geride bırakarak akademik kali-
te anlamında adından en çok söz ettiren 
üniversite haline geldiğini belirtti.

ÇOMÜ’de İki Yeni Deprem 
Kayıt İstasyonu Açıldı

Ezine MYO’da 11 İlçe-
nin Turizm Tanıtımı 

Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Astrofizik 
Araştırma Merkezi ve Ulupınar 
Gözlemevi’nin kuruluşunun 16. 
yıl dönümü münasebetiyle Ulu-
pınar Gözlemevi’nde bir tören 
düzenlendi.

Ulupınar Gözlemevi 
16 Yaşında

Hukuk Çalıştayı, 
ÇOMÜ Ev Sahipliğin-

de Gerçekleşti

Konusunda uzman akademis-
yenlerin ve ilgili katılımcıların 
katkıları ile ulusal ve ulusla-
rarası hukuk açısından, 1915 
Olayları ve Hukuk: Güncel 
Durum ve Geleceğe Bakış baş-
lığı altında Ermeni taleplerinin 
çok yönlü değerlendirildiği 
çalıştaya 22 akademisyen hu-
kukçu katıldı. 

Troya Yılı Öğrenci 
Şenlikleri Büyük 

İlgi Gördü

33. Uluslararası 
Maliye Sempozyumu 

Gerçekleşti

Türkiye ve dünyanın önemli 
ekonomistlerini ve mali uzman-
larını bir araya getiren zirve ni-
teliğindeki Maliye Sempozyumu 
üniversitemiz ev sahipliğinde 
Antalya’da gerçekleştirildi.

ÇOMÜ 26. Spor 
Şenliklerinin Ödül Töreni 

Gerçekleştirildi

İlahiyat Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 

Yapıldı 6

16

ÇOMÜ’DE BULUŞTU
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Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Ke-
mal Algül, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürü Yalçın Kurt, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl 
Jandarma Komutanı Kd. Alb. Necmi İnce, İl 
Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik 
Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Binbaşı 
Alpaslan Baysal, Kültür Turizm Müdürü Ke-
mal Dokuz ve il protokolü, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sının ardından açılış konuşmalarını sırasıyla 
Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Sempozyum 
Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin 
Arslan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Yalçın Kurt, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Mahmut Kocameşe ger-
çekleştirdi.

İlk kez 1978 yılında başlayarak 40 yıldan 
beri kesintisiz devam eden Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyu-
mu’na ÇOMÜ’nün 3. kez ev sahipliği yap-
masından duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Prof. Dr. Nurettin Arslan konuşmasında, 
“Binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olan Anadolu, haklı ola-
rak çok zengin bir kültürel mirası da toprak-
larında barındırmaktadır” diyerek arkeolojik 
kazılar ve onunla ilgili gelişmeler hakkında-
ki düşüncelerini anlattı.

Türk Arkeoloji Enstitüsü Kurulmalıdır

Prof. Dr. Aslan, Arkeoloji alanındaki geliş-
melerin çok önemli olduğunun altını çizerek 
Türk Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulması 
gerektiğini vurguladı: “Kültür varlıklarının 
korunması, araştırılması ve müzelerde sergi-
lenmesi Osmanlı Devleti’nde Osman Hamdi 
Bey ile başladı. Günümüzde arkeolojik kazı 
ve yüzey araştırmalarına sağlanan kaynaklar, 
Türk bilim insanlarının yurtdışında kazılar 
gerçekleştirmeleri, üniversitedeki akademik 
kadroların artması, gerek yerel yöneticilerin 
gerekse özel kuruluşların, turizm ve tanıtım-
da kültürel mirasın etkili bir araç olduğunu 
kavramaları bu alanda varılan başarının bir 
göstergesidir. Bu alanda yaşanan gelişme-
lerin yanında, dünyanın pek çok ülkesinde 
olduğu gibi bir Türk Arkeoloji Enstitüsü 
kurulması gerekliliktir.”

ÇOMÜ Arkeometri Laboratuvarı Sizler-
den Gelecek Talepleri Beklemektedir

Günümüzde farklı branşlardaki araştırmacı-
ların kazılarda elde edilen bulgular üzerinde 
arkeometrik araştırmalara yönelmelerini 
olumlu bir gelişme olarak değerlendiren 
Prof. Dr. Arslan: “Öyle görülüyor ki Arke-
ometri gelecekte arkeolojik buluntuların 
yorumlanmasında en çok başvurulan yön-
temlerden biri olacak. Üniversitemizde 
Rektörümüzün desteği ile kurulmuş olan 
arkeometri laboratuvarı da sizlerden gelecek 
talepleri beklemektedir” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 40.sı 
düzenlenen ve üniversitemiz ev sahipli-
ğinde gerçekleşen Türkiye’nin en büyük 
uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumuna katılımlarından dolayı 
tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı 
konuşmasına, Troya Yılı’nda böyle bir sem-
pozyuma ev sahipliği yapmaktan üniversite 
olarak büyük bir gurur duyduğunu belirterek 
devam etti.

Tarih ve Arkeoloji Alanında Türkiye’nin 
Sayılı Üniversiteyiz

Üniversitelerin geleneksel iki görevinin eği-
tim öğretim ve bilimsel araştırma olduğunu 
belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Bugün 
40.’sına ev sahipliği yaptığımız sempozyum 
bu temel faaliyetlerimizin yansımasıdır. 
Hem öğrencilerimiz beş gün devam edecek 
sempozyumda çok değerli hocalarımızın 
sunumlarını dinleyerek eğitim düzeylerini, 
bilgilerini geliştirecekler hem de yapılan 
araştırmalar burada sunulmuş olacak ve 
yenilerinin yapılmasına kapı aralanacak” 
dedi.  Rektör Acer, ÇOMÜ’nün bulunduğu 
coğrafyanın verdiği güçten büyük destek 
alan bir üniversite olduğunun altını çizerek, 
tarih ve arkeoloji alanında ÇOMÜ’nün Tür-
kiye’nin sayılı en iyi üniversitelerinden birisi 
olduğunu, bunu daha da güçlendirmek için 
üniversite yönetimi olarak arkeoloji alanında 
başka faaliyetler gerçekleştirmeye gayret 
gösterdiklerini vurguladı.

Türkiye’nin Sayılı Arkeometri Laboratu-
varlarından Biri ÇOMÜ’de

“Türkiye’de sayıları oldukça sınırlı olan 
arkeometri laboratuvarından bir tanesini de 
geçen yıl üniversitemizde açtık. Bu labora-
tuvarı açmak özel bir çabayı gerektiriyordu. 
Arkeometri laboratuvarı sayesinde Türki-
ye’de bulunmuş eserin yurt dışına götürülüp 
analiz ettirilmesi gibi büyük bir zahmetten 

kurtararak bu çalışmaların Üniversitemizde 
ve ülkemizde yapılmasına imkân sağlıyoruz” 
diyen Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ arkeometri 
laboratuvarına yurt dışından numuneler 
gelmeye başladığını söyledi ve Arkeoloji 
Bölümü öğretim üyelerinin başarılı çalışma-
larda görev aldıklarını ve bunun kendisini 
gururlandırdığını sözlerine ekledi.

ÇOMÜ’nün Arkeoloji Bölümündeki başa-
rılarının daha da güçlenmesi için üniversite 
yönetimi olarak ellerinden gelen gayreti 
göstermeye devam edeceklerini ifade eden 
Rektör Acer konuşmasının sonunda ise Tro-
ya Yılına değindi ve şunları aktardı:

Sayın Cumhurbaşkanımıza Özel Bir Şük-
ran Borçluyuz

“Troia’nın Dünya Kültür Mirası Listesine 
alınmasının 20. yılı olan 2018’de Troya 
Yılı’nın ilan edilmiş olması sebebiyle Sayın 
Cumhurbaşkanımıza özel bir şükran borcu-
muz olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ken-
disinin bundan bahsetmiş olması ve buna 
destek olması birçok kapıyı açtı.  Çanakkale 
de bunu takip etti. Hem milletvekilleri hem 
de Çanakkale Valisi Orhan Tavlı 2018 yılının 
Troya Yılı ilan edilmesi için gerekli çabayı 
gösterdi ve 2018 yılı Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız tarafından Uluslararası Troya Yılı 
ilan edildi. Troya Yılı, Vali Tavlı sayesinde 
geçmesi gerektiği gibi hareketli ve dolu 
geçiyor. Bu anlamda Vali Tavlı’nın Çanak-
kale için bir şans olduğunu düşünüyorum. 
Hem Troya Müzesi’nin açılması için hem o 
bölgenin bir park haline getirilmesi için ya-
pılması gereken bütün çalışmalar yapılıyor. 
Üniversite olarak Troya Yılından ciddi fayda 
sağlayan bir kurum olduğumuzu söyleyebi-
lirim. Birçok faaliyetimize daha çok faaliyet 
ekleyerek Troya Yılı bağlamında yapabildik. 
Çanakkale Valiliğinin ve başka kurumları-
nın önemli desteğini aldık. ÇOMÜ Rektörü 
olarak Troya Yılının olması gerektiği gibi 

geçiyor olmasından dolayı her şeyden önce 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 
ve Kültür Turizm Bakanlığı çalışanlarına, 
Çanakkale Milletvekillerine özellikle Bülent 
Turan’a ve Çanakkale’de bulunan diğer 
kurumlara bu yıla sağladıkları ciddi destek-
lerden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversite 
olarak biz de elimizden gelen gayreti göster-
meye devam ediyoruz.”

Dünyanın En Güzel Müzelerini Ülkemiz-
de İnşa Etmekteyiz

Türkiye’nin geçmişte yaklaşık 24 uygarlığı 
barındırdığını, kültürel miras açısından eşi 
benzeri olmayan bu anlamda dünyanın en 
zengin ülkelerinin başında yer aldığını ifade 
eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Yalçın Kurt; “Kültürel mirasın ko-
runmasına yönelik olarak yapılan mevzuat 
ve kazılar Osmanlı Döneminden bu yana 
sürüp gelmektedir. Şüphesiz dünyanın ortak 
mirası olan bu zenginlikleri korumak bizim 
asli görevimizdir. Bugün ülkemizde yaklaşık 
olarak, yılda 575 kazı ve araştırma yapıl-
maktadır. Bu mirası korumak için bugün 

Arkeoloji Dünyası ÇOMÜ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu›nun açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
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dünyanın en güzel müzelerini ülkemizde 
inşa etmekteyiz. Yapılan çalışmaları koru-
mak gibi desteklemek de görevlerimizin 
başında geliyor. Bunun için yapılan kazılara 
geçen yıl, sponsorlar hariç yaklaşık 40 mil-
yon Türk lirası destek verdik. Bu destek 15 
sene öncesine kadar 20 kat artmıştır. Türki-
ye’de bugün 198 devlet müzemiz, yaklaşık 
240 özel müzemiz, 1594 koleksiyonerimiz 
bulunmaktadır. Bunları korumak için durma-
dan çalışıyoruz. Kaçakçılık ile yurdumuz-
dan kaçırılmış olan eserlerin takibi de gece 
gündüz yapılmaktadır. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da tüm insanlığın ortak 
mirası olan kültürel mirasın, evrensel değer-
leri koruma ilkeleri açısından ülkemize ve 
insanlığa fayda getirmesini temenni ediyo-
rum” dedi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise 
şunları aktardı: “Troya’nın,  Assos’un, Pari-
on’un diyarı, bir antik kentler cenneti ve bir 
açık hava müzesi olan dünyanın göz bebeği 
Çanakkale, hem bir canlı tarih sahnesi hem 
de eşsiz bir zenginlik kaynağıdır. Bu nedenle 
uluslararası bu kongrenin, ilan edilen 2018 
Troya Yılı’nda,  ilimizde düzenlenmesi 
çok anlamlı ve çok değerlidir. Geçtiğimiz 
yıl düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda Cum-
hurbaşkanımız yaptığı konuşmada, UNES-
CO’nun Dünya Kültür Mirasları listesinde 
yer alan Troya’yı sadece kalıntılarıyla değil, 
bölgede kurulacak turizmin tüm unsurlarına 
hitap edecek alt yapısıyla, dünya çapında bir 
cazibe merkezi haline getirmek gerektiğine 
vurgu yapmıştır.

Troya Müzemiz, Bilim Dünyası İçin 
Önemli bir Kaynak ve Buluşma Yeri Ola-
cak

Burada bulanan dünya Arkeoloji camiasına 
çok önemli iki hususu ifade etmek istiyorum. 
Troya Müzemiz önümüzdeki aylarda açıla-

cak ve siz değerli bilim dünyasına, değerli 
hocalarımıza önemli bir kaynak ve buluşma 
yeri olacaktır. Bu seçkin camia Anadolu’dan 
götürülen ve bir kısmı Berlin’de, Londra’da, 
St. Petersburg’ta sergilenen tarihi eser ve 
objelerin tekrar ait oldukları bu topraklara 
geri gönderilmesinin önemli olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Bu yıl açılacak olan Troya 
Müzemizin de bu eserlerin sergilenmesinde 
önemli bir fırsat yaratacağını düşünmekte-
yim.”

Organizasyonda emek harcayan, katkı sağ-
layan herkese teşekkür eden Tavlı:  “Yerli ve 
yabancı bilim insanlarımızdan, hem Troya 
Müzemizde hem de kazı alanlarında ortak 
çalışmalar yapmalarını ve katkılar sunmala-
rını temenni ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Mahmut Kocameşe, 12 bin yıllık bir 
geçmişi bulunan İlyada ve Odysseia Destan-
larının yaşandığı Çanakkale’de ve ilan edi-
len 2018 Troya Yılı’nda bu organizasyonun 
gerçekleştirilmesinin ayrı bir önemi olduğu-
nu vurguladı. Kocameşe konuşmasına şöyle 
devam etti: “Arkeoloji alanında ülkemizin 
ve dünyanın en önemli uluslararası bilimsel 
etkinliklerinden birisi olan, değerli bilim 
insanlarının destek ve katılımı ile geleneksel 
hale gelen 40. Uluslararası Kazı, Araştırma 
ve Arkeometri Sempozyumu; ülkemizde 
bilimsel faaliyette bulunan arkeologlar ara-
sında iletişim, bilimsel ortaklık, paylaşım ve 
gelişmeyi sağlamak, sorunların çözümüne 
katkıda bulunmak ve bilimsel çalışma so-
nuçlarını paylaşmak amacıyla gerçekleştiril-
mektedir.

Anadolu Toprakları, İnsanlık Tarihine 
Katkıda Bulunmak İsteyen Tüm Araştır-
macılara Açık

Tarih ve arkeoloji insanlık hikâyesini içinde 
barındıran bilim dallarıdır. Arkeoloji bilimi 
diğer taraftan insanlık tarihinin evrelerini ay-
dınlatmayı amaçlamaktadır. Anadolu toprak-
ları ise sahip olduğu zengin arkeoloji tarihini 
gün geçtikçe daha fazla ortaya çıkartmakta, 
insanlığın ve medeniyetin beşiği olduğunu, 
siz değerli bilim insanlarımız sayesinde tüm 
dünyaya göstermektedir. Bakanlık olarak 
bizler de arkeoloji çalışmalarına destek ve-
rirken, insanlığın ortak mirasına sahip çık-
mamız gerektiğinin bilinci ve sorumluluğu 
ile evrensel değerler doğrultusunda hareket 
etmekte ve Anadolu topraklarını insanlık 
tarihine katkıda bulunmak isteyen tüm araş-
tırmacılarımıza açmaktayız.

Türk Arkeolojisinin Arkasında Uzun Bir 
Geçmiş ve Köklü Bir Gelenek Vardır

Amacımız topraklarımızdaki kültürel zen-
ginlikleri kendimize saklamak değil, binlerce 
yıllık insanlık tarihine ışık tutacak araştırma-
lar yaparak bu araştırmalara destek olmak ve 
geçmiş medeniyetlere ait gün yüzüne çıkan 
bilgi ve belgeleri tüm dünya insanlığıyla 
paylaşmaktır. Türk arkeolojisinin arkasında 
uzun bir geçmiş ve köklü bir gelenek vardır. 
Bugün de yetişmiş kadrolarımızın deneyi-
mi ve bilimsel düzeyi ile birçok bakımdan 
dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek durum-
dadır.

“Aralıksız 40 yıldır sürdürülen ve her yıl ya-
yınladığı bilimsel yayınlar ile dünya arkeo-
lojisine ışık tutan Uluslararası Kazı, Araştır-
ma ve Arkeometri Sempozyumu, arkeolojiye 
verilen değerin en önemli göstergelerinden 
biridir” diyen Mahmut Kocameşe: “Sem-
pozyum, alanında dünya çapında en önemli 
bilimsel faaliyet niteliğini kazanmıştır. Bu 
sempozyumun bundan sonra da kesintisiz bir 
şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katkı su-
nanlara hediye takdimi gerçekleştirildi ve 
yaklaşık 400 araştırmacının katıldığı, 5 gün 
sürecek sempozyumun ilk oturumuna ge-
çildi. Sempozyumda her gün, beş salonda 
sunulacak bildiri sayısı 447 olup, bunlardan 
49’u yabancı ülkelerden gelen bilim insanla-
rı tarafından sunulacak.

Sempozyum İçin Dardanos’ta Resepsiyon 
Düzenlendi

Sempozyumun 2. gününde Dardanos Yer-
leşkesi’nde sempozyum katılımcıları için bir 
resepsiyon düzenlendi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden ve Sempozyum Bilim Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Nurettin Arslan ile sempozyum 
için Çanakkale’ye gelen yerli yabancı konuk 
akademisyenlerin katıldığı resepsiyonda 
müzik dinletisi sunuldu.

Resepsiyonda konuşan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, böylesine kıymetli bir 
sempozyuma üniversite olarak ev sahipliği 
yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade etti.

Arkeoloji Dünyası ÇOMÜ’de Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu›nun açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.


