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Prof. Dr. Mehmet İsmail’e 
Bir Ödül de Kosova 

BU yıl 16. sı düzenlenen ulus-
lararası şiir şölenine davet alan 
Prof. Dr. İsmail,  dünyanın farklı 
ülkelerinden 60’dan fazla şairin 
katıldığı şölende dünya edebiya-
tına verdiği katkılarından dolayı 
devlet ödülüne layık görüldü. 

Cumhuriyeti’nden

ÇOMÜ ve Trakia Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bul-
garistan’ın Stara Zagora şehrinde lisans, 
yüksek lisans, doktora programlarına sahip 
ve en büyük devlet üniversiteleri arasında 
yer alan Trakia Üniversitesi ile ikili işbirliği 
anlaşması imzaladı.
ÇANAKKALE Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer’in başkanlığında 
Prof. Dr. Kemal Çelik, Prof. Dr. 
Hasan Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi 
Engin Gür’den oluşan heyet,  
Bulgaristan’ın Trakia Üniver-
sitesini ziyaret etti. Ziyarette 
Trakia Üniversitesi ile ikili 
işbirlikleri ve yapılabilecek 
ortak projeler hakkında görüş-
meler yapıldı. ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer ve Trakia 
Üniversitesi Rektörü Prof. Ivan 

Todorov arasında ikili işbirliği 
anlaşmasının imzalandığı ziya-
rette; Trakia Üniversitesi Rek-
tör Yardımcıları Prof. Nasko 
Yovchev, Prof. Stefan Slavev 
Ribarski, Prof. Darina Zaimova 
ve üniversite öğretim üyelerin-
den oluşan toplantıya da katılan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, iki 
üniversitenin ortak yanlarına, 
her iki üniversite için ilişkileri 
geliştirmenin önemine vurgu 
yaparak üniversitemiz hakkın-
da bilgiler verdi

Türkiye ile Rusya 
Arasındaki Kültür 
Diyaloğuna ÇOMÜ 
Desteği Sürüyor
GELİBOLU’DA kaldıkları süre 
içinde yaşamlarını yitiren Beyaz 
Rus askerlerinin anısına yapılan 
anıtın açılışının 10. yıl dönümü 
nedeniyle düzenlenen etkinlik 
Gelibolu ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi. Rusya Ekonomi, Bilim 
ve Teknoloji Konseyi (REBTEK) 
Türkiye Bilim Danışma Kuru-
lu Başkanı ve ÇOMÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan, 
törende üniversitemizi temsilen 
bir konuşma yaptı. Üniversite-
mizi programda Prof. Dr. Vedat 
Çalışkan, Prof. Dr. Hasan Arslan, 
Doç. Dr. Ali Sönmez, Dr. Öğretim 
Üyesi Gülzar İsmail ile Dr. Öğ-
retim Üyesi İsmail Elagöz temsil 
ettiler.

Üniversitemiz ve Hüseyin 
Akif Terzioğlu Şevkat Yu-
vası Vakfı İle İftar İkramı

II. Hemşirelik ve Kültür 
Çalıştayı Gerçekleşti

“FARKLI Ülkelerden Gelen Hemşirelik Öğ-
rencileri Ülkelerindeki Hemşirelik Eğitimini 
Tartışıyor” ana temalı çalıştay Safiye Hüseyin 
Elbi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Sanayi 4.0 Sürecinde 
Medyada Değişim ve 

Dönüşüm Workshop’u 
Gerçekleştirildi 

13 13

Çan MYO’da 
Mezuniyet Sergisi

MERKEZ Terzioğlu Yerleşkemizde Siya-
sal Bilimler Fakültesi arkası Adnan Mende-
res Parkında Ramazan Ayı boyunca devam 
edecek olan iftar ikramından günlük ortala-
ma 1000 öğrenci faydalanıyor.

Geleneksel Okçu-
luk Alanı Çevresine 
Fidan Dikimi Ger-

çekleşti

26 Mayıs Dünya 
MS Bilinçlendirme 

Günü ve MS Haftası
KAMPÜS FM’DE yayınlanan 
özel konuklarla önemli 
konuların konuşulduğu Kampüs 
Özel programında 26 Mayıs 
Dünya MS Bilinçlendirme 
Günü ve MS Haftası dolayısıyla 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı’ndan Öğretim 
Üyesi Dr. Mustafa Çam, ÇOMÜ 
Gazete Birim Sorumlusu Büşra 
Palaz’ın konuğu oldu. 

ÇOMÜ 
Hastanesi’nde Kalp 
Hastasına Bentall 
Ameliyatı Yapıldı

7

Çanakkale Sosyal 
Bilimler MYO Yıl 

Sonu Etkinliği 
Gerçekleşti

10
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Polonya Adam Mickiewicz University in Poznań, 
Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz öğre-
tim üyesi Prof. Monika Izabela Kostrzewa, 2018 
Troia yılı çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni (ÇOMÜ)  International KIECKA 
Art and Design Project ve Erasmus Öğretim Ele-
manı ders verme hareketliliği kapsamında ziyareti 
ile onurlandırdı. 

Prof. Monika Izabela Kostrzewa ve ÇOMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi (GSF) Tekstil Tasarımı Bölüm 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Özcan’ın Eras-
mus ikili anlaşma programı aracılığıyla “Fashion 
and Art- mutual relations against the background 
of Polish-Turkish traditions” mottosu ile zemine 
oturttukları International KIECKA Art and Design 
Project’in ilk adımı ÇOMÜ GSF Tekstil Tasarımı 
Bölümü’nde 28 Mayıs 2018 tarihinde başladı. 
Projenin ilk etkinliği Prof. Monika Izabela Kostr-
zewa ‘nın “Traces on canvas” başlıklı kişisel ser-

gisi Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi Sergi 
salonunda GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal 
ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah Kelkit’in yaptıkları açılış ile Çanak-
kale’nin sanatseverlerine sunuldu. Proje ortakları 
Prof. Monika Izabela Kostrzewa ve Dr. Öğretim 
Üyesi Aylin Özcan, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret ettiler. Türkiye ve Polonya ara-
sında 600 yıldan fazla bir süredir devam ede gelen 
dostluk ve gelenekler; iki ülkenin kültür, edebiyat, 
sanat, tekstil ve modasına yansıyor. Günümüzde 
Polonya dilinde kullanılan Kiecka, Türk etkisinin 
Polonya kadın giyimine yansıyan bariz bir örneği-
ni oluştur. Kalisz ve Çanakkale’de çalışmalarının 
yürütülmesi planlanan proje ile ilgili olarak açıkla-
malarda bulunan Prof. Kostrzewa, üniversitemizin 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ikinci ziyareti oldu-
ğunu, ilk diyaloğun Rektör danışmanı Prof. İhsan 
Doğrusöz ile başladığını ve üniversiteler arasında 
akademik ortaklığın devamını dilediğini belirtti.

Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinde li-
sans, yüksek lisans, doktora programlarına 
sahip ve en büyük devlet üniversiteleri 
arasında yer alan Trakia Üniversitesi ile 
ikili işbirlikleri ve yapılabilecek ortak 
projeler hakkında görüşmeler yapıldı. 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve 
Trakia Üniversitesi Rektörü Prof. Ivan To-
dorov arasında ikili işbirliği anlaşmasının 
imzalandığı ziyarette; Trakia Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Nasko Yovc-
hev, Prof. Stefan Slavev Ribarski, Prof. 
Darina Zaimova ve üniversite öğretim 
üyelerinden oluşan toplantıya da katılan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, iki üniver-
sitenin ortak yanlarına, her iki üniversite 
için ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu 
yaparak üniversitemiz hakkında bilgiler 
verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Üniversitemiz son yıllarda uluslararası 
alanlarda yaptığı çalışmalar ile adından 
sıkça söz ettiren bir üniversite haline 
gelmiştir. Yaptığımız tanıtım ve işbirliği 
çalışmaları ile de kısa sürede Balkanlarda 
en çok tanınan ve balkan öğrenciler tara-
fından da en çok tercih edilen üniversiteler 
arasındadır.”

Toplantıda Prof. Dr. Kemal Çelik ise AB 
Horizon 2020 araştırma programı ve iki 
üniversitenin ortak çalışma konuları hak-
kında bilgi verdi. 

Rektör Acer başkanlığındaki heyet, Trakia 
Üniversitesinin çeşitli bölümlerini de zi-
yaret ettikten sonra Trakia Üniversitesinin 
mezuniyet törenine katılarak üniversite 
birincisi olan öğrenciye hediye takdiminde 
bulundu. 

ÇOMÜ ve Trakia Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer’in başkanlığında Prof. Dr. Kemal Çelik, Prof. 
Dr. Hasan Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür’den oluşan 
heyet,  Bulgaristan’ın Trakia Üniversitesini ziyaret etti. 

ÇOMÜ GSF ile Polonya Ortaklığında Sanat ve Tasarım Projesi
Polonya Adam Mickiewicz University in Poz-
nań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in 
Kalisz ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ta-
sarımı Bölümü arasında uluslar arası sanat ve 
tasarım projesi başarı ile yürütülüyor.
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Törene; Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu 
Podelyshev, St Andrew-Rusya Ulusal Gu-
rur Vakfı Başkanı Vladimir Yakunin, Vakıf 
Müdürü Vladimir Bushuev, Vakıf Protokol 
Müdürü Elena  Parfenova ve çok sayıda 
kurum ve kuruluş temsilcisi katılırken tö-
rende ÇOMÜ’yü Prof. Dr. Vedat Çalışkan, 
Prof. Dr. Hasan Arslan, Doç. Dr. Ali Sön-
mez, Dr. Öğretim Üyesi Gülzar İsmail ile 
Gelibolu Piri Reis MYO Müdürü Dr. Öğ-
retim Üyesi İsmail Elagöz temsil ettiler.

ÇOMÜ’yü temsilen törende konuşma 
yapan Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji 
Konseyi (REBTEK) Türkiye Bilim Da-
nışma Kurulu Başkanı ve ÇOMÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’in 100. yıla uzanan 
bu süreci dikkatle takip ettiğini belirterek 
şunları söyledi:

“Beyaz Rusların Gelibolu Gurbeti olgusu, 
toplumlarımızı kültürel olarak yakın-
laştıran ortak noktalarımızdan biridir. 
Dolayısıyla buradaki geçmiş hatıralara 
ve Gelibolu’daki gururlu geçmişlerimize 

dayanarak söyleyebiliriz ki, o dönemin 
Geliboluluları, bizlere medeniyetler arası 
diyaloğun ve işbirliğinin nasıl mümkün 
olabileceğini kanıtladılar. Bir zamanlar 
Gelibolu’da yaşananlar, günümüzde biz-
lere ortak tarihsel ve kültürel bağlarımızı 
hatırlatan; çeşitli alanlarda iş birliğimizi 
destekleyen çok güçlü bir temel sunmak-
tadır.”

Etkinlik programının ikinci gününde Ga-
latasaray Üniversitesi’nde “Kültür Diya-
loğunda Rusya ve Türkiye” adlı bilimsel 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Galatasaray Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 
yaptığı toplantıya davetli konuşmacı 
olarak katılan Prof. Dr. Vedat Çalışkan, 
“Gelibolu Gurbeti’nin 100. Yılına Doğru” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Rusya Başkonsolosu Podelyshev, iki ülke 
arasında kültürel ve akademik işbirliğini 
geliştirmeye verdiği destek nedeniyle 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne 
teşekkürlerini iletti.

Türkiye ile Rusya Arasındaki Kültür 
Diyaloğuna ÇOMÜ Desteği Sürüyor

Gelibolu’da kaldıkları süre içinde 
yaşamlarını yitiren Beyaz Rus as-
kerlerinin anısına yapılan anıtın 
açılışının 10. yıl dönümü nedeniy-
le düzenlenen etkinlik Gelibolu ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu (MYO) 
El Sanatları Bölümü altında yer alan Mimari 
Dekoratif Sanatlar Programının Öğretim 
Elemanları ve 2018 Yılı Mezunları tarafından 
karma sergisi düzenlendi. 

İlk mezunlarını 2014 yılında veren Mimari 
Dekoratif Sanatlar Programı bu yıl 5. mezunla-
rını veriyor. Toplam ortalama 270 mezun öğren-
cisi olan program, bir kısmı dikey geçiş sınavı 
ile lisanslarını tamamlayan, bir bölümü ise 
alanlarında meslek hayatına atılan mezunlardan 
oluşuyor.

Dört yarıyıl süresince öğrencilerin almış olduğu 
mesleki derslerin vize ve final ödevlerinden olu-
şan serginin ödev kapsamı olan ders başlıkları 
sırası ile; Duvar Süsleme Teknikleri I,II,II,IV, 
Tasarım Proje, Temel Sanat Eğitimi I,II, Model 
Kalıp Teknikleri I,II,III,IV, Cam İşleme Teknik-

leri, Bilgisayar Destekli Tasarım I,II, Malzeme 
Teknikleri ve Yüzeysel Tasarım’dan oluşuyor. 
Öğretim elemanları; Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kork-
maz, Öğr. Gör. Zeynep Künelgin Akbaş, Öğr. 
Gör. Hilal Yaman Taşkıran, Öğr. Gör.Ayhan Taş-
kıran, Öğr. Gör. Nazmi Gül, Öğr. Gör. Seyfullah 
Büyükçapar, kendilerine ait özgün tasarımları ile 
sergiye katkılarını sundular.

Çan MYO’da Mezuniyet Sergisi
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Çalıştaya, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. 
Gülbu Tanrıverdi, akademik personel ve öğren-
ciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 
açılış konuşması yapan Prof. Dr. Gülbu Tanrı-
verdi; “İkincisini yaptığımız bu çalıştayın hem 
bizim öğrencilerimiz hem de farklı ülkelerden 
gelen öğrenciler için verimli olacağını düşü-
nüyorum. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, 
kendi ülkelerindeki hemşirelik eğitimini ak-
tarmak için çalışmalar yaptılar. Bu vesileyle, 
bizler de kendi hemşirelik eğitimimiz ve diğer 
ülkelerin hemşirelik eğitimini kıyaslama imka-
nı bulduk. Çalıştay tamamlandığında sizlerin 
katkılarıyla daha güçlü sonuçlar alacağımıza 
eminim. Öğrencilerin emek vererek hazırladığı 
bu çalışmaları da sizlerle paylaşmış olacağız. 
Katkılarından dolayı başta Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık Yüksekokulu çok kıymetli etkinlikler 
organize ediyor. Öğrencileri ve akademisyen-
leri bir araya getiren faaliyetler yapıyor. Bizler 
de yapılan çalışmalara katkı sağlamak adına 
buradayız” diyen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizlerin amacı üniversitemizde yapılan fa-
aliyetlerin daha fazla yaygınlaşıp artmasını 
sağlamaktır. Zira ÇOMÜ kötü bir dönemi ge-
ride bıraktı. Akademik bir kurum olarak, daha 
başarılı işleri ortaya çıkarmaya başladı. Bu 
sebepten, burada olmaktan mutluluk duydum. 
Sağlıkçılar, tüm zorluklara rağmen insanlığa 
hizmet etmek adına işlerini yerine getirmeye 
çalışan kıymetlerdir. Bugün yapılan bu çalıştay 
uluslararası öğrencileri bir araya getirmek adı-
na büyük önem arz ediyor. Bu sebeple emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Şiir dinletisi ve Türk-
men öğrencilerin ha-
zırladıkları dans gös-
terilerinin ardından 
çalıştay, “Farklı Ül-
kelerden Gelen Hem-
şirelik Öğrencileri 
Hemşirelik Eğitimini 
Tartışıyor” oturumları 
ile sona erdi. 

II. Hemşirelik ve Kültür Çalıştayı Gerçekleşti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu’nun 
düzenlediği “Farklı Ülkelerden Gelen 
Hemşirelik Öğrencileri Ülkelerinde-
ki Hemşirelik Eğitimini Tartışıyor” 
ana temalı “2. Hemşirelik ve Kültür 
Çalıştayı”, Safiye Hüseyin Elbi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşti.

Prof. Dr. Yücel Acer Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi
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Hemşirelik Haftası, Sağlık Yüksekokulu ve 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
işbirliği ile gerçekleştirilen program, hasta-
ne konferans salonunda kutlandı. 

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Gülbu Tanrıverdi, Sağlık Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesi Başhemşiresi Nazmiye Sınmaz, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından hemşirelik öğrencilerinden oluşan 
Sineskop Sağlık Medya Topluluğu tarafından 
hazırlanan Hemşirelik Bölümü tanıtım filmi 
izlendi. Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf 
öğrencisi Hacer Yıldırım, hemşirelik hafta-
sının anlam ve önemine değinen konuşma-
sında hemşireliğin profesyonelliğin yanı sıra 
fedakârlık, sevgi, saygı, şefkat gerektiren bir 
meslek olduğunu söyleyerek tüm hemşirelerin 
hemşirelik haftasını kutladı.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Başhemşiresi Nazmiye Sınmaz; modern hem-
şireliğin kurusu olan Florence Nightingale’in 
doğum günü olan 12 Mayıs’ın tüm dünyada 
hemşireler günü olarak kutlandığını bildirerek, 
“Hemşirelik bireyin ve toplumun sağlığını ko-
ruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme 
amacına yönelik hizmet veren; bilgiyi kul-
lanan, araştıran, bilim ve sanattan oluşan bir 
sağlık disiplinidir. Sağlık hizmetinin sürekli, 
kaliteli, ulaşılabilir ve en üst düzeyde verilme-
si bir ekip çalışması ile mümkündür. Sağlıklı 
toplum oluşumunda hemşireler önemli bir role 
sahiptir” dedi. 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baş-
hemşiresi ve ekip arkadaşlarına gösterdikleri 

işbirliğine teşekkür ederek başladığı konuşma-
sında Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Gülbu Tanrıverdi, sağlığın bir insan hakkı ol-
duğunu vurgulayarak 2018 Dünya Hemşireler 
Günü ICN Teması’nın içeriği ile ilgili bilgiler 
verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemşi-
re herkesin sesidir. Anne karnında fetüsün, 
göçmenin, engellinin, ev ortamında şiddete 
uğrayan kadının, mağdurun, sığınmacının, 
mültecinin, çalıştığı ortamda sağlık riskleri ile 
karşı karşıya kalan bireylerin sesidir. Hemşire-
nin sesi bir de kendi sesidir. Dolayısıyla kendi 
mesleğimizde hemşirenin eğitim kalitesi, ni-
teliği, niceliği oldukça önemli diye sesimizi 
duyurmaya çalışırkenki amacımız sadece mes-
lek kaygımızdan kaynaklanmıyor. Toplumun 
sağlık çıktılarının belirleyicilerinden bir tanesi 
hemşirelik hizmetleri. Bu hizmetin kalitesinin 
artması toplum sağlığının kalitesinin artması 
anlamına geliyor. Amacımız toplum sağlığını 
artırmak.” 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, hem-
şirelik haftasını kutlayarak sağlık hizmetleri-
nin kaliteli bir şekilde verilmesinin bir ekip işi 
olduğunu, bu ekipte hemşirelerin çok önemli 
rolleri olduğunu vurguladı. Açılış konuşmala-
rının ardından Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı 
ve Psikiyatri dersi kapsamında dördüncü sınıf 
öğrencilerinin hazırladığı ‘Damgalama Beni 
Anla, Damgalama, Bir 
İnsan Hakkı İhlalidir’ 
kamu spotları izlendi 
ve program, 2018 ICN 
Teması olan Hemşireler 
Öncü Ses, Sağlık Bir İn-
san Hakkıdır paneli ile 
sona erdi.  

4 HAZİRAN 2018 
Sayı : 63

Hemşirelik Haftası Kutlandı

Verimli, güzel ve bir o kadar da heyecanlı bir yıl geçirdik. 
Artık eğitim öğretim yılımızın son günlerindeyiz. Hepimiz 
için yorucu ama keyifli bir yıl oldu. Çok hassas günlerden 
geçmemize rağmen ÇOMÜ kendini kısa sürede topar-
layarak, önüne koyduğu projeleri bir bir hayata geçirdi. 
‘Yerlilik ve Millilik Sempozyumu’ Türkiye’de ilk defa 
ÇOMÜ’de gerçekleşti. Geleceğimizin çok önemli iki 
kavramının içini dolduran sayısız bildiri gün yüzüne çıktı. 
Yerlilik ve Millilik bundan sonra her alanda gözetilen, 
hedeflenen ve Türkiye’nin güçlü bir ülke olarak yoluna 
devam etmesi için olmazsa olmazı olacak iki hedef olarak 
tarih sahnesinde yerini alırken, bunun ÇOMÜ’de tartışıl-
ması bize ayrı bir gurur verdi.  Yine dört bir tarafı tarih 
olan Çanakkalemizde 40. Arkeoloji Buluşmasının gerçek-
leşmesi de ayrı bir gurur kaynağımız oldu. 40 yıldır ara-
lıksız süre gelen bu buluşmaların üçüncü kez ÇOMÜ’de 
olması da ayrıca ç ok güzel oldu. ÇOMÜ ve Çanakkale 
konuklarını çok güzel ağırladı. Son 40 yıldır günyüzü-
ne çıkarmaya çalıştığımız tarihin izinde heyecan dolu 
bildirilerle karşılaştık. Ve burada Çanakkalemizin gurur 
kaynağı sanayi kuruluşumuz İÇDAŞ’ın ne kadar önemli 
bir işe imza attığını öğrendik. Çanakkale’ye olan sevgisi 
ve ilgisi ile herzaman takdirle ve de sevgiyle bağrımıza 
bastığımız İÇDAŞ ailesi ve Bülend Engin bu topraklara 
olan, bu topraklardaki değerlerimize olan sahiplenme 
duyğumuzu, somuta çevirmemize ve 5 tarihi kazı alanına 
destek olarak geleceğe çok önemli bir miras bırakmamıza 
yardımcı oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Kazıları 
yapan ve buradaki resterasyonu yapan hocalarımız İÇDAŞ 
dendiğinde gerçekten sesleri titreyerek konuşuyorlardı. 
Bizde birkez daha teşekkür ediyoruz. Yine yarım kalan 
camimizin tamamlanmasında da katkı verecekler ki, bu da 
ayrı bir konu. Ne desek az. Çok çok teşekkürler diyelim. 
Allah razı olsun.  Ve bitirirken, Rektörümüz Yücel Acer 
ve yönetimlerin Balkanlara yönelik ataklarını yeni bir 
protokol ile taçlandırdı. Bulgaristan devlet üniversitele-
rinden Traika ile ile karşılıkla işbirliği anlaşmasına imza 
atıldı. Balkan coğrafyasında güçlü bir üniversite olmamız 
yolunda çok önemli bir adım oldu. Emeği geçenleri tebrik 
ediyoruz. Ayrıca KALE şirketler grubuyla imzalanan 
protokol çerçevesinde üniversite sanayi işbirliğinde çok 
önemli bir adım da atılmış oldu. Gerçekten önemli bir iş 
oldu. Hayırlı olsun diyelim. 

Atılan her imza… 
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Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri 
Koordinatörlüğü tarafından mezuniyet aşamasındaki 
öğrenciler ile Kariyer Planları ve Mezuniyet Sonrası İş 
Hayatı temalı bir söyleşi gerçekleştirildi.Söyleşinin bir de 
sürprizi vardı. 15 yıl önce aynı okuldan mezun olan öğren-
ciler hem anılarını tazelemek hem de deneyimlerini mezun 
olmak üzere olan öğrenciler ile paylaşmak üzere okullarını 
ziyarete geldiler.

Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri 
Koordinatörlüğü’nün de tanıtıldığı etkinlikte, üniversite-
lerin önemli bir paydaşı olan öğrencilerin hem eğitim al-
dıkları üniversite hem de birbirleri ile iletişimlerini devam 
ettirmelerinin ne denli önemli olduğu değerlendirildi. Bu 
konuda ziyarete gelen mezunların da önerileri alındı.

Öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenen keyifli söyleşinin 
ardından, mezunları da bir sürpriz bekliyordu.Yıllar sonra 
ziyarete geldikleri okullarında sürpriz bir sınav yapıldı. 
Keyifli bir sohbette tecrübelerini öğrenciler ile paylaşan 
mezunlar, yapılan sürpriz yazılı yoklama sınavının ardın-
dan uğurlandı.

Gelibolu MYO’nun 15 Yıl Önceki Mezunları Bir Araya Geldi
15 yıl önce Gelibolu Piri Reis Meslek 
Yüksekokulu’ndan mezun olan öğren-
ciler, mezun adayı öğrenciler ile buluş-
mak üzere Gelibolu’yu ziyaret ettiler.

Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ve Üniver-
sitemiz işbirliği ile organize edilen iftar ikramı; Çanak-
kale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Eşi 
Aysun Acer,  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Necmi 
İnce, akademisyenler ve yüzlerce öğrencinin katılımı 
ile gerçekleşti. Tasavvuf Musikisi eşliğinde devam eden 
iftar ikramı yapılan dua ile sona erdi. 

Merkez Terzioğlu Yerleşkemizde Siyasal Bilimler Fa-
kültesi arkası Adnan Menderes Parkında Ramazan Ayı 
boyunca devam edecek olan iftar ikramından günlük 
ortalama 1000 öğrenci faydalanıyor.

İftarını açan öğrencilerimiz uygulamadan çok mutlu 
olduklarını bildirerek şunları söylediler: “Kütüphanede 
ders çalışıyoruz. İftar zamanında mola verip çıktığımız-
da yemeğimizin hazır olduğunu görmek bizi çok mutlu 
ediyor. Böyle mübarek bir ayda arkadaşlarımızla hep 
birlikte orucumuzu açmak çok ke-
yifli ve huzurlu. Öğrenciye değer 
veren bir üniversitede olduğumuz 
için şanslıyız. Böyle bir programı 
düşünüp organize eden Üniversi-
temize, Hüseyin Akif Terzioğlu 
Şevkat Yuvası Vakfına çok teşek-
kür ediyoruz.” 

Üniversitemiz ve Hüseyin Akif Terzioğlu 
Şevkat Yuvası Vakfı İle İftar İkramı
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Çanakale’nin Ayvacık ilçesinde yaşa-
yan evli ve 4 çocuk babası Şaban Ergi-
der, Mayıs ayı başında ÇOMÜ Hasta-
nesine göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği 
şikayetiyle başvurdu. Hasta Şaban 
Ergider’e yapılan tetkik ve tedavinin 
ardından Bentall ameliyatı yapılması-
na karar verildi. Kalbin aort kapağında 
ciddi yetmezlik ve asendan aortunda 
ileri derecede genişleme olan hasta-
ya, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı Doç. Dr. Sedat Özcan ve  Öğre-
tim Üyesi Dr. Sonay Oğuz tarafından 
Bentall ameliyatı gerçekleştirdi.

Ameliyat sonrası bir açıklama ya-
pan Doç. Dr. Sedat Özcan, “Hastamız, 
bize göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği 
şikayetleri ile başvurdu. Efor ile hal-
sizlik, nefes darlığı hissettiğini göz-
lemledik. Yapılan tetkikler sonucunda, 
kalpten çıkan ana damarda damarın 

ileri derecede genişlediğini, normalde 
2,5-3 santim olması gereken damarın 
5,8 santime ulaştığını tespit ettik. Yine 
aort kapağında ciddi kaçak yani bizim 
tıp dilinde 4’üncü dereceye ulaşmış 
kaçak, kalpte büyümeye neden olduğu 
tespit edildi. Ameliyat riskli bir ame-
liyattı. Aort kapağının ana aort kapa-
ğının beyin çıkışlarına kadar tamamen 
değiştirilmesi olan Benthall ameliyatı, 
kalp cerrahisinin en zor ameliyatla-
rından birisidir. Zaten ameliyatı ger-
çekleştirirken aort damarının patlama 
üzere olduğunu gördük, ameliyatı 
başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatın 
ertesi günü hastamız ayağa kalkabilir 
duruma geldi. Kalp fonksiyonları ga-
yet iyi, kalp açısından bir sorun yok, 
hastamızın düzenli olarak kontrolle-
riyle hastanemizde takibi yapılıyor” 
dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 
desteğiyle Hasan Mevsuf Spor Salonu yanında oluşturulan 
geleneksel okçuluk alanı çevresine fidan dikimi gerçekleşti-
rildi. 

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Gö-
rün, Senato üyesi dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokul 
müdürleri, akademisyenler ve ziraat fakültesi öğrencileri katıldı. 

Prof. Dr. Yücel Acer, Hasan Mevsuf Spor Salonu’nun ÇO-
MÜ’nün en büyük kapalı spor salonu olduğunu belirterek, bu 
salonun içinde hem bir okçuluk alanı, hem de boks, halter sa-
lonları gibi pek çok farklı sporun yapılabileceği ortamlar oluş-
turduklarını ve yeni yapılan Fitness salonunun da tamamlamak 
üzere olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Acer: “Hasan Mevsuf Spor Salonu’nun içine yaptı-
ğımız çalışmalar kadar çevresini de düzenliyor ve yeni alanlar 
oluşturuyoruz. Salonun yanına bir basket-
bol sahası ve birçok üniversitede olmayan 
geleneksel okçuluk alanı yaptık. Bu alanın 
etrafını da ağaçlandırmak istedik. Bu vesi-
le ile fidan dikimine katılan akademisyen-
lerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür 
ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından 
alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. 

ÇOMÜ Hastanesi’nde Kalp 
Hastasına Bentall Ameliyatı Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine, göğüs ağrısı ve kalp yet-
mezliği şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki Şaban Ergider’e, Bentall ameliyatı yapıldı.

Geleneksel Okçuluk Alanı Çevresine Fidan Dikimi Gerçekleşti
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Bayramiç ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Aydın ve 
Ceyda Kalmış çifti 17 yıl önce evlendi. Ceyda Kalmış 
hastalıkta ve sağlıkta ‘evet’ diyerek evlendiği ve 16 ya-
şından bu yana şeker hastası olduğunu bildiği eşi Aydın 
Kalmış’a her zaman destek oldu. Şeker hastalığına bağlı 
23 yıl boyunca böbrek yetmezliği tedavisi gören Aydın 
Kalmış’ın böbrekleri 4 ay önce iflas etti. Doktorlar Kal-
mış’a acil böbrek nakli yapılması gerektiğini bildirdi. 
Diyalize giren Aydın Kalmış, kadavradan böbrek nakli 
için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. ÇOMÜ Organ Nakil 
ekibi, kadavradan böbrek nakli için sıranın ne zaman 
gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını Aydın Kalmış’a 
söyledi.

Aydın Kalmış’ın durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşa-
yan Ceyda Kalmış, Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Cabir Alan ve ekibine, eşine kendi böbreğini vermek 
istediğini iletti. Hastanede yapılan doku uyum testlerin-
de Ceyda Kalmış’ın böbreğinin, eşi Aydın Kalmış’a nak-
ledilmesi için yapılan sonuçlar olumlu çıktı. ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde toplam 6,5 saat süren operas-
yonla Ceyda Kalmış’ın sol böbreği eşi Aydın Kalmış’a 

nakledildi. Aydın Kalmış, tedavisinin ardından sağlığına 
kavuştu. Nakil operasyonu ile ilgili konuşan ÇOMÜ Or-
gan Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, şunları 
söyledi: “Diyalize girme kararı insan için zor. Bundan 
sonra hayatını makineye bağlı geçirme durumunda ka-
lıyorsun. Kalmış Ailesi de kendi içinde görüşüp, bizim 
merkezimize kadavra listesi için kayıt yaptırdı ama ka-
davra listesinde ne zaman böbrek için sıra geleceği belli 
olmuyor. Bu durumu Aydın Kalmış’a anlattık. Eşi Ceyda 
Kalmış, ‘Benim böbrek uyar mı? Ben böbreğimi vermek 
istiyorum’ deyince, gerekli tetkikler yapıldı. 2 hafta için-
de testler yapıldıktan sonra Ceyda Kalmış’ın böbreğinin 
eşi Aydın Kalmış’a uyduğuna karar verildi. Konsey ka-
rarı neticesinde böbrek nakli yapılmasına karar verildi. 
18 Mayıs günü Ceyda Hanım’ı ameliyat masasına aldık. 
Böbreğini 3 saatlik operasyonla sağlıklı bir şekilde 
çıkarttık. Eş zamanlı olarak yan odada uyuyan Aydın 
Kalmış’a böbreği 3,5 saatlik bir operasyonla naklettik. 
Sağlık açısından herhangi bir problemi yok.”

Eşi Ceyda Kalmış’ın böbreği ile tekrar sağlığına kavu-
şan Aydın Kalmış ise “Şeker hastalığım ilerledikçe böb-
rek rahatsızlığına yakalandım. Bir süre tedavisini aldım. 
Daha fazla dayanamadım. Evde nefes almada zorluk 

çekince baygınlık geçirdim. Eşim hemen beni hastaneye 
götürdü. Diyalize girmeye başladım. Kadavradan böbrek 
çıkmasını istedik. Ama 17 yıllık eşim bana kendi böb-
reğini verdi. Eşim her zaman yanımda olduğu için çok 
mutluyum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Böbrek 
nakli sonrası 2-3 gün içinde iyileştik. Ben de eşim de 
sağlıklıyız” dedi.

Eşi Aydın Kalmış ile evlendiği zaman şeker hastası ol-
duğunu bildiğini kaydeden Ceyda Kalmış ise “Eşimin 
şeker hastası olduğunu dinlemedim. Sevgim daha üstün 
geldi ve ağır bastı. Seneler sonra eşimde böbrek yetmez-
liği çıktı. Artık son noktaya geldi. Bir gün evde fena-
laştı, bayıldı. Hastaneye getirdiğimde doktorlar diyalize 
girmesi gerektiğini söyledi. 4 aydır diyaliz tedavisi 
görüyordu. Eğer uyarsa kendi böbreğimi eşime vermeye 
karar verdim. Doktorlarımızla konuştum. Tahlillerimiz 
yapıldı. Böbrek nakli için herhangi bir sorun çıkmadı. 
Böbreğimin uyduğu söylendi. O kadar çok sevindim ki, 
bir an önce organ naklinin olup bitmesini istedim. 18 
Mayıs’ta ameliyatımız oldu. Şu anda eşim de ben de Al-
lah’ın izniyle ayaktayız. Doktorlarımıza teşekkür ederiz. 
Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

17 Yıllık Eşine Böbreğini Verdi
Çanakkale’de, 23 yıldır şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği tedavisi gören Aydın Kalmış’a 17 yıllık eşi Ceyda 
Kalmış böbreğini verdi. Aydın Kalmış sağlığına kavuşurken, eşi Ceyda Kalmış da, “Biz bir birimize hastalıkta ve sağ-
lıkta ‘evet’ demiştik” dedi.
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Programa Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Ebelik 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. Ayten 
Dinç, Türk Kızılayı Güney Marmara 
Bölge Kan Merkezi’nden Ramazan 
Çiçek, Türk Kızılayı Çanakkale Kan 
Bağış Merkezi’nden Arzu Kırkpınar, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başlayan konferansta Prof. 
Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Dr. Öğr. Üye. 
Ayten Dinç Dünya Ebeler Gününün 

anlam ve önemine değinen konuşmaları 
ile tüm ebelerin ebeler gününü kutladılar. 
Lösemi ile ilgili video gösteriminin 
ardından  Arş Gör. Gözde Özsezer  
Kaymak’ın hazırlamış olduğu müzik 
dinletisi sahnelendi.

Türk Kızılayı Güney Marmara Bölge 
Kan Merkezi’nden Ramazan Çiçek 
sunumunda, Dünya Ebeler Günü’nü 
kutlayarak, kemik iliği ve kök hücre nakli 
hakkında geniş çaplı bilgiler verdi. 

Türk Kızılayı Çanakkale Kan Bağış 
Merkezi’nden Arzu Kırkpınar, Dünya 
Ebeler Günü’nü kutladığını belirterek, 
kan bağışı nasıl yapılır ? Kan bağışçı 
bilgilendirme formlarının tanımı, 
kimler kan bağışı yapabilir ? Kan 
bağışında dikkat edilmesi gerekenler 
gibi alt başlıklardan oluşan sunumu 
ile katılımcılara kan bağışı konusunda 
gerekli bilgileri verdi. 

Dr. Öğr. Üye. Seda Cangöl Söğüt, 
Konferansın ardından konuşmacılardan 

ve katılımcılardan oldukça yararlı ve 
verimli geçen bir konferans olduğuna 
dair olumlu geri bildirimler aldı. Kök 
hücre ve kan bağışı ile ilgili yanlış 
bilgilerin giderildiği, 
Çanakkale ve diğer 
bütün illerde kök hücre 
ve kan bağışı yapan 
bireylerin artması 
bilgilendirmeleri ile 
konferans sona erdi.

Ebeler Günü Kutlandı
Dr. Öğr.Üye. Seda Cangöl Söğüt’ün 
koordinatörlüğünde Dünya Ebeler Günü kapsamında 
Kök Hücre ve Kan Bağışı farkındalığı konferansı 
düzenlendi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi’nde May To-
hum Firması tarafından AKADEMAY 
etkinliği gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda, ilgili firmanın İnsan Kaynakla-
rı Koordinatörü Sebla Gül ve İnsan Kaynakları 
Sorumlusu Mustafa Akbenli tarafından Ziraat 
Fakültesi Amfisi’nde bir sunum yapıldı. Tarla Bit-
kileri ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinin ortaklaşa 

düzenledikleri bu sunumda, May Tohum Firma-
sınca Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik iş ve 
staj imkânları hakkında bilgiler sunuldu. Etkinliğe, 
Ziraat Fakültesi’nin farklı bölümlerinden öğren-
ciler ile Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri Bölüm-
lerinin akademik personelleri katıldı. Etkinliğin 
sonunda, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Gökkuş tarafından May Tohum Firması 
temsilcilerine teşekkür belgesi ve plaket takdimi 
gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesi’nde AKADEMAY 
Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Zootekni Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 
Okan Kazan, 23 Mayıs 2018 tarihinde Gökçalı 
köyü yakınlarında geçirdiği elim bir trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet, kederli ailesi ile Zootekni Bölümü ve 
Ziraat Fakültesi’ne başsağlığı dileriz. 

Ziraat Fakültesi’nin
Acı Kaybı
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Malatya’da yapılan 9. Gıda Mühendisliği Öğrenci 
Kongresi’nde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’ni (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri 
temsil etti. ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü son sı-
nıf öğrencileri Elif Aydın, Esra Gül, Kübra Gündoğan, 
Hatice Elen, 2 sözlü bildiri ve 2 poster bildiri ile 
kongreye katılım sağladılar. 

Sunulan bildiri başlıkları ise şöyledir: Malkara Şe-
kerlemesinin Üretim Biçiminin ve Bazı Kalite Özel-
liklerinin Belirlenmesi başlıklı sözlü bildirisi ile Elif 
Aydın, Semeni Helvasının Bazı Kalite Parametrele-
rinin Belirlenmesi başlıklı sözlü bildiri ile Esra Gül, 
Hatice Elen, Kübra Gündoğan, Geleneksel Mirasımız: 
Semeni Helvası başlıklı poster bildiri ile Esra Gül, 
Semeni Helvasının Beğeni Durumunun Saptanması 
Hatice Elen...

9. Gıda Mühendisliği 
Öğrenci Kongresi Yapıldı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Fotoğrafçılık ve Kame-
ramanlık ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin 
hazırladıkları serginin gezilmesinin ardından yapılan 
etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 
ile başladı. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 
öğrencilerinin hazırladığı “Kısa Filim ve Belgesel 
Fotoğraf” gösterimi ile Halkla ilişkiler ve Tanıtımı 
Programının yıl içinde gerçekleştirdikleri  “Sosyal 
Sorumluluk Projeleri’nin sunumları büyük beğeni 
topladı. Yaptıkları çalışmalar ile oylamada ilk üçe 
giren öğrencilere hediyeleri Rektör Vekili Prof. Dr. 
Süha Özden tarafından takdim edildi ve etkinlik toplu 
fotoğraf çekimi ile son buldu.  

Çanakkale Sosyal Bilimler MYO Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleşti

Çanakkale Sosyal Bilimler 
MYO’nun geleneksel haline ge-
len yılsonu öğrenci çalışmaları 
etkinliği; Rektör Vekili Prof. Dr. 
Süha Özden, Siyasal Bilimler Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Erkul, Sosyal Bilimler Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, aka-
demik, idari personel ve öğrenci-
lerin katılımı ile gerçekleşti. 
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Tören öncesi konuşma yapan Beden Eğitimi Okutmanı 
Fatma Öztürk; “Bu yıl üçüncüsünü  gerçekleştirdiğimiz 
sınıflar arası futbol, sınıflar arası voleybol ve basketbol 
üç sayı yarışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Mes-
lek Yüksekokulumuz Futbol Takımı ise Üniversitemizin 
26. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol tur-
nuvasında final maçını penaltılarda kaybederek ikinci 
olmuştur. Turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür 
eder, başarılarının devamını dilerim. Geleneksel hale 

getirdiğimiz sportif faaliyetlerimize desteklerinden 
dolayı Sayın Müdürüme, müdür yardımcılarıma, Sayın 
Müfit Beye teşekkür ederim” dedi. Meslek Yüksekokulu 
bahçesinde gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon 
olan takımlara kupa ve madalyaları; okul müdürü Prof. 
Dr Suat Uğur, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Ertuğrul 
Bilgücü ve Öğr. Gör. Bahaddin Zayim, Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Müfit Yardımcı ve Beden Eğitimi Okutmanı 
Fatma Öztürk tarafından takdim edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) – 
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 
(TÜFAD) işbirliğiyle düzenlenen Zorunlu 
Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri; 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Necip 
Fazıl Kısakürek Salonu’nda gerçekleşti-
rildi.

Seminerin açılışına ÇOMÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan 
Alp, TÜFAD Çanakkale Şube Başkanı 
Mustafa Mete Ertem, Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, 
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı 
Deniz Ünver ile Çanakkale spor camiası 
katıldılar. 

TÜFAD Çanakkale Şube Başkanı Mus-
tafa Mete Ertem, Çanakkale’den çıkmış 
bir antrenör olarak genç antrenörlere 
cesaretli olmaları, büyük hedefler peşinde 
koşmaları tavsiyesinde bulundu. 

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Görün ise eski bir sporcu olarak 
toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu-

luk duyduklarını ifade ederek, seminerin 
başarılı geçmesi temennisinde bulundu. 

Seminerde, son iki yılda 
Çanakkale ve ülke fut-
bolunda başarı gösteren 
antrenörlere plaket tak-
dimi gerçekleştirildi.

Biga MYO’da Sportif Faaliyetlerde Dere-
ceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi
Biga Meslek Yüksekokulunda düzenlenen sportif faaliyetler kapsamında çeşitli 
branşlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. 

TFF – TÜFAD Zorunlu Bölgesel Antrenör 
Gelişim Semineri Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN
Rektör Yardımcısı
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Büşra Palaz: MS nasıl tanımlanabilir?

Multiple Skleroz’un kısaltılmışı olan MS 100.000’de 25-
200 olarak görülüyor ortalama olarak, genellikle genç 
erişkinlerde görülüyor. Ataklarla seyreden bir hastalıktır. 
Böyle tanımlayabiliriz.

MS en çok kimlerde görülüyor?

Kadınlarda 2’ye 1 oranında daha sık görülüyor. MS’in 
değişik formları vardır, ataklarla seyreden formu, sürekli 
kötüleşen primer prograsif dediğimiz formu var. Primer 
Prograsif formu kadın ve erkek oranında eşit, ama 
ataklarla seyreden formu kadınlarda daha fazla.

MS’in belirli bir yaş 
aralığı var mıdır?

Evet, var. Genellikle 
20-40 yaş arasındaki 
bireylerde daha fazladır. 
Ama çocuklarda ve 50-
60 yaş sonrasında da 
görülebiliyor.

Daha çok hangi hücreler 
etkileniyor bu süreçte?

MS beyindeki santral sinir 
sisteminin bir hastalığı, 
beyinde genellikle beyaz 
cevher dediğimiz kısımda 
görülüyor. Buradaki sinir 
hücrelerini ve nöronlarını 
etkiliyor.

Bu hastalığın beyinde 
oluşturduğu hasar 
nasıldır?

Nedeni tam olarak 
bilinmese de çevresel, 
genetik, vücudun 
bağışıklık sistemiyle ilgili etkenler var olup, 
patofizyolojisi çok bilinmiyor. Bu değişik nedenlerle 
oluşan durum sonucunda beyindeki sinir hücresi 
hasarlanıyor. Özellikle Miyelin kılıf ve Akson dediğimiz 
bilgileri başka hücrelere aktaran hücrenin diğer kısmı da 
hasarlanıyor ve geri dönüşümsüz bir hasar olmuş oluyor.

Genetik ve çevresel faktörler ne derece etkili?

Yapılan çalışmalara göre genetik, ailesel etki yani 
ailesinde MS olanlarda ya da çift, tek yumurta 
ikizlerinde daha fazla görülmüş. Çevresel olarak sigara 

kesinlikle etkili, onun dışında D vitamini eksikliği 
olanlarda MS daha sık görülmektedir. Son yapılan 
çalışmalara göre güneş ışığıyla az temasın D vitamini 
eksikliğine sebebiyet verdiğini gösteriyor. Bu da böylece 
MS gelişiminin bir faktörüdür. Virüslerle etkilenmenin 
yanı sıra diyet yapanlarda da bu hastalığın görüldüğü 
kaydedilmiştir.

Hastalığın tanısı nasıl konuluyor?

Öncelikle, hastanın şikayetleriyle başvurmasıyla 
düşünüyoruz. Genç erişkin bir hastada tek taraflı görme 
kaybı, vücudunun bir tarafında tutmama, uyuşukluk, 
yürüyüş ve denge problemleri, gövdeyi dik tutamama, 

mesane problemleri olan hastada, genç erişkin ise 
MS’i düşünüyoruz. Daha sonra araştırmaya başlıyoruz. 
Laboratuvar testleri ve beyin MR’ına bakıyoruz. Eğer 
MR’da da bu bulgularla ilgili lezyon görürsek o zaman 
MS tanısı koyuyoruz. 

MS’deki atak nedir?

MS beyindeki hücre hasarı nedeniyle oluşan durum, 
plak dediğimiz lezyonlar beyinde oluşunca atak 
meydana geliyor. Artık nerede bu plaklar oluşursa o 
bölgeye yönelik ataklar oluyor. Diyelim ki gözle ilgili 
bir hasar olursa görme kaybı ve görmede azalma ve 

ağrı nedeniyle oluşan ataklar oluyor. Vücudumuzun 
hareketiyle ilgili bir plak olursa bir tarafımızda felç gibi 
bir durum olabiliyor. Duyu kusuru, his kaybı, uyuşma, 
karıncalanma şeklinde şikayetler olabiliyor. Plakların 
oluştuğu yere göre ataklar olabiliyor. Atak olabilmesi 
için bu şikayetlerin 24 saat boyunca sürmesi gerekiyor. 

MS formları nelerdir?

MS’in en sık görülen formu ataklarla seyredenidir. 
Relapsing remitting denilen form,yani diyelim ki hasta 
bir atak geçiriyor ve görme kaybı gelişti, birkaç hafta 
sonra düzeliyor, aradan zaman geçiyor, başka bir atakla 
karşımıza geliyor. En sık görülen formu bu. Daha sonra 

bu ataklı form bozulma veya 
klinik gidişi düzelmeyecek şekilde 
ilerlemeye devam ediyor. Buna da 
Sekonder ilerleyici ya da Prograsif 
Form adını veriyoruz. Yüzde 
on beş gibi bir kısımda da atak 
olmadan sürekli bir kötüleşme 
formu oluyor. Buna da Primer 
Prograsif form adını veriyoruz.  

Tedavi ve komplikasyonlar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

MS’in şu an için kesin bir tedavisi 
yok. Sadece gidişatı yavaşlatan, 
değiştiren tedaviler var. Bir de 
atak dediğimiz durumlarda atak 
sürecini kısaltıcı ve iyileşme 
sürecini hızlandırıcı tedavilerimiz 
var. Genellikle uygun hastalara 
steroid veriyoruz. Bu verdiğimiz 
üç ila on gün arası bin miligram 
steroid iyileşmeyi hızlandırıyor. 
Bunun dışında gidişatı yavaşlatan, 
yatağa bağımlılığı azaltan 
tedavilerimiz de mevcut. Bir on 
yıl öncesine göre bunlarla ilgili 
ciddi gelişmeler var. Tedaviler 

eskiye göre daha başarılı ve bir sürü ilaç mevcut. 

Çanakkale’deki MS hastaları ile ilgili durum nedir?

Merkezdeki hastaların yaklaşık oranı 100.000’de 25-300 
arası dersek 150-300 arasıdır. Toplam 1 milyon nüfusa 
oranlarsak 300-350 civarında olabilir. 

Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu tip hastalarımızı burada da takip ediyoruz, tedavi 
etmeye çalışıyoruz. Bu tip yakınmaları olan hastalar 
varsa başvurmalarını öneriyorum.

26 Mayıs Dünya MS Bilinçlendirme 
Günü ve MS Haftası

Kampüs FM’de yayınlanan özel konuklarla 
önemli konuların konuşulduğu Kampüs 
Özel programında 26 Mayıs Dünya MS 
Bilinçlendirme Günü ve MS Haftası 
dolayısıyla ÇOMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı’ndan Öğretim Üyesi Dr. 
Mustafa Çam, ÇOMÜ Gazete Birim 
Sorumlusu Büşra Palaz’ın konuğu oldu. 
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ÇOMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül’ün 
oturum başkanlığındaki, Medya Ve Kül-
türel Çalışmalar Yüksek Lisans öğrenci-
lerinin sunum yaptığı workshop 2 oturum 
olarak, ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü, Tro-
ia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Workshopa İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Tarhan, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. İlk oturum soruların 
yanıtlanmasıyla başladı. Yüksek lisans 
öğrencileri ise sorular yanıtlandıktan 
sonra sanayi 4.0 devriminin medya 

üzerindeki etkisi üzerine çeşitli sunumlar 
yaptı. Yapılan sunumlarda; yeni medya, 
devrimin medyayı nasıl etkilediği ve 
dönüşüm tartışılarak bilgilendirme 
yapıldı.
 
Sunumların öncesinde konuşan ÇOMÜ 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Tarhan; “Gelişen dünyamızda önemli yer 
tutan sanayi 4.0’ın medyadaki değişim ve 
gelişimdeki rolünün ele alındığı works-
hopumuza geldiğiniz için siz konukları-
mıza teşekkür ediyorum. Aktaracağımız 

yeni gelişmelerle farklı konseptleri de 
bir arada içererek daha üst düzeylere 
çıkma eğilimindedir ki bunu da yapay 
zekanın hayatımıza girmesiyle yaşıyoruz. 
Bu yaşadığımız olayları daha kontrol 
edilebilir, daha kullanılabilir ve daha 
faydalı kılabilmek için uyulması gereken 
kuralları bir bütün halinde ele alan sanayi 
4.0’ın medyaya olan yansımaları gerçek-
ten toplumsal gelişimde de önemli rol 
oynamaktadır. Artık üniversite sanayi iş 
birliğinde. Bu bağlamda bu toplantı ya-
rarlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Değişim ve 
Dönüşüm Workshop’u Gerçekleştirildi 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Med-
ya ve Kültürel Çalışmalar 
Bölümü Yüksek Lisans öğ-
rencileri tarafından Sanayi 
4.0 Sürecinde Medyada De-
ğişim ve Dönüşüm başlıklı 
workshop düzenlendi. 

Doç. Dr. Birol Akgül
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Büşra PALAZ

Müzik Gündem’de sizleri her sayıda farklı bir isimle 
buluşturmaya devam ediyoruz.  Bu sayımızdaki röpor-
tajımızı sevgili Alican ile yaptık. Alican güzel şarkıla-
rının yanı sıra sosyal mecralarda da adından sıkça söz 
ettiriyor. Albüm yeni değil, fakat Alican son dönemdeki 
popüler isimlerden olunca biz de bu duruma kayıtsız 
kalamadık. 

Atiye Şahin: Evet Alican şarkılar harika, versiyon da 
çok güzel. Bunların hizmet ettiği işler daha da güzel.

Alican: Teşekkürler beğenmenize çok sevindim.

Bize biraz kendinden bahseder misin? Çanakkaleli-
ler, Alican kimdir şöyle bir tanısınlar, tanıyıp da unu-
tanlar, hatırlasınlar. 

Müzik yolculuğumuza Ozan Doğulu’yla beraber düzen-
lemesini yaptığımız “Sallana Sallana” parçasıyla baş-
ladık. Daha sonra yine sözleri ve müziği bana ait “Yar 
Olur Mu” adlı parçayla devam ettik. Çok güzel tepkiler 
aldık bu iki parçadan da. Şimdi de yeni bir single hazır-
lığı içindeyiz.

Ozan Doğulu’yla karşılaşmanız, tanışmanız nasıl 
oldu?

Ozan Doğulu’yla karşılaşmamız 2016 yılında İstan-
bul’da gerçekleşti. Ben Sallana Sallana’ nın alaturka 
versiyonunu dinlettim. Böyle bir club versiyonunun olup 
olamayacağını istişare ettik ve daha sonra müzik yolcu-
luğumuza başlamış olduk.

İzmir’de yaşıyorsun. İzmir’den İstanbul’a bu işleri 
koşturmak, gelip gitmek nasıl oluyor?

Çok zor ama aynı zamanda çok da zevkli. Sürekli 
havada karada bir hareket halindesiniz ama tabi ki işinizi 
sevdiğiniz zaman bu zorluklar size güzel geliyor.

Yeni single’dan biraz bahseder misiniz bize?

Yeni single çalışmamız da yine sözler bana, müzik ve 
düzenleme ise Burak Askan’ a ait. Burak Aksan aynı 
zaman da Ozan Doğulu’yla çalıştığımız albümde müzik 
direktörlüğünü üstlenmişti. Onunla beraber çalıştık bu 
kez de. 2018’in sonbahar aylarında yayımlamayı planlı-
yoruz.

Kliplere dikkat çekmek istiyorum. Sallana Sallana 
hareketli, dansların yoğun olduğu bir klip olmuş. Yar 
Olur Mu da çok güzel doğal bir ortamda çekilmiş. 
Yeni proje için şöyle bir klip çekmek istiyorum diye 
kafanda kurgulamaya başladın mı?

Biraz ipucu vereyim. Şarkımız yollarla alakalı bir şarkı, 
bu yüzden de genel teması yollarla ilgili olacak. Aynı 
zamanda da İstanbul’un çeşitli bölgelerini görüntülediği-
miz bir klip olacak.

Peki tek şarkı mı yoksa yine iki şarkıyla mı 
geliyorsunuz? 

Şu an ona karar verme aşamasındayız. Ama bir şarkımı-
zın klip versiyonu da kendisi de hazır. İkinci şarkı için 
de istişare aşamasındayız. Bakalım önümüzdeki süreç 
neler gösterecek, biz de bilmiyoruz.

Merakla bekliyoruz. Konserlerinizden bahsedelim 
istiyorum biraz da. Çok güzel sosyal sorumluluk pro-
jeleri de gerçekleştiriyorsunuz. Bunlardan bahseder 
misin bize? 

Tabi en son yaptığımız konserden biraz bahsedeyim. 
Söylediğiniz gibi sosyal sorumluluk projesi olarak 
gerçekleştirdik. 4 ton erzak dağıtımına vesile olmuş 
olduk o etkinlikle beraber. Bu tür sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almaya devam edeceğim, takipte kalın.

Ne mutlu. Çok güzel işler bunlar. Bu tarz işler uma-
rız ki sanat camiasındaki çoğalır. Gerçekten duyarlı 
olmaya çok fazla ihtiyaç var.

İnşallah. En büyük temennimiz.

Alican’a müzik yolculuğunda başarılar diliyoruz. 
Çalışmalarınınsa sanat camiasına örnek teşkil etme-
sini umuyoruz.

Müzik Gündem’in Konuğu: Alican

Mevsim değişimleri çeşitli sektörleri et-
kilerken sinema da bundan bağımsız ka-
lamıyor. Sıcak havalar pek çoğuna deniz, 
kum, güneş ve tatili anımsatırken, sinema 
daha çok bir çeşit kış aktivitesi olarak yer 
ediniyor. Hâl böyleyken sektörün bundan 
etkilenmemesi ise düşünülemez. Yine de 
yaz kış demeden sinema aşığı kalmayı ba-
şaranlar için sevindirici bir haber var. Film 
şirketlerinden BKM eylül ve nisan ayları 
arasında gösterime giren 9 filmini yeniden 
izleyicisi ile buluşturuyor. Böylece hem 
tadına doyamadan vizyondan kaldırılan 
filmleri izleyemeyenler onları sinemada 
izleme imkanı bulabiliyor hem de yeniden 
izlemek isteyenler için deniz kum ve gü-
neşe bir çeşit alternatif oluşturuluyor. 

Şu meşhur sinema sektörü de belki 
böylece yaz aylarında animasyon dışında 
yapımlarla canlanmaya fırsat bulabilir, 
kim bilir. 

25 Mayıs’ta başlayan vizyon hareketliliği 10 Ağus-
tos’a kadar sürecek. Filmlerin yeniden vizyon tarih-
leri ise aşağıdaki gibi olacak. Keyifli seyirler.

Yol Arkadaşım - 25 Mayıs

Cebimdeki Yabancı - 1 Haziran 

Acı Tatlı Ekşi - 8 Haziran 

Sen Kiminle Dans Ediyorsun - 15 Haziran 

Düğüm Salonu - 22 Haziran

Deliha 2 - 6 Temmuz

Cici Babam - 13 Temmuz

Bizim Köyün Şarkısı - 27 Temmuz 

Aile Arasında - 10 Ağustos

Sinevizyon

Eski Filmler Geri Dönüyor
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ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimar-
lığı Bölümünden Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu 
tarafından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ÇOMÜ 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kepez Belediyesi ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile Hüseyin Akif 
Terzioğlu İlkokulu, 3C sınıfına “Bitki Tanıma Projesi” 
gerçekleştirildi. 

Projenin son aşamasında öğrenciler Mimarlık Fakültesi 
dersliğinde üniversite öğrencileri ile aynı sıralarda çi-
zimler yaparak sertifikalarını aldılar. Etkinlik sonunda 
aynı zamanda öğrencilere Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hanife Genç tarafından üretilen ipek 
böcekleri hediye edilerek bu konuda bilgilendirme ya-
pıldı. 

Çalışma sonunda ilkokul öğrencilerine eğitim veren 
üniversite öğrencileri de sertifikalarını aldılar.

Geleceğin Peyzaj Mimarları İle Doğada Buluşma

Japonya Uluslararası İlişkiler Vakfı tarafından 
Ankara Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen 
sınava Türkiye’den en başarılı 7 öğrenci başvurdu. 
Yapılan sınavda Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Hazırlık sınıfı 
öğrencisi Selen Subaşı en başarılı öğrenci olarak 
seçildi. Birinci olan Subaşı, Eylül ayında, iki hafta 
boyunca Japonya’da burslu staj yapma hakkını 
kazandı.

Japon Dili Eğitimi’nde 
Türkiye’de En Başarılı 
Öğrenci ÇOMÜ’lü
Türkiye’den 7 en başarılı Japon 
Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğren-
cisinin başvurduğu Japonya Staj 
Programı için yapılan sınavda 
ÇOMÜ’lü Selen Subaşı birinci 
oldu. 

Prof. Dr. Mehmet İsmail’e Bir Ödül de 
Kosova Cumhuriyeti’nden

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet İsmail’e bir ödülde Kosova Cumhuriyeti’n-
den geldi. 

Kosova Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından 20. yüzyıl Arnavut edebiyatının klasikleşmiş 
şairi Azem Shkrelit adına bu yıl 16. sı düzenlenen ulus-
lararası şiir şölenine davet alan Prof. Dr. İsmail,  dün-
yanın farklı ülkelerinden 60’dan fazla şairin katıldığı 
şölende dünya edebiyatına verdiği katkılarından dolayı 
devlet ödülüne layık görüldü. 

Türkiye’de yayınlanan dokuzuncu kitabı olan “Yele Bir 
Söz Söylemişim” kitabının yanı sıra Kazakistan’da da 
çağdaş edebiyatın ustaları serisi ile bir kitabının daha 
yayınlandığını belirten Prof. Dr. İsmail; “Zamanında 
yaptığım çalışmaların karşılığını şimdi alıyor, ektikle-
rimin meyvesini şimdi topluyorum. Azerbaycan’da bir 
söz vardır. Döl zamanı derler. Ben de hayatımda böyle 
bir dönem yaşıyorum. Dünyanın beklemediğim yerler-
den ödüller alıyorum. Bu ödüller yıllar yılı yazdığım 
yazıların, makalelerin, şiirlerin, akademisyenliğimin 
birikiminin sonucu olarak çıkıyor” dedi.
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