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“GELİNEN NOKTA 
GURUR VERİCİ”

GÖREVDE olduğu son üç 
yılın değerlendirmesini yapan 
Rektör Acer, Çanakkalelilerin 
üniversitelerine gururla 
bakmalarını, sahip çıkmalarını 
ve desteklerine devam 
etmelerini isterken “Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Çanakkale adına yakışır, 
bütün ülkede ve yurt dışında 
gururla behsedeceğimiz bir 
marka haline geldi” ifadelerini 
kullandı.  Geçmişte, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün en etkili 
olduğu üniversitelerin başında 
ÇOMÜ’nün geldiğini belirten 
Rektör Acer, örgütle yapılan 
mücadele sayesinde ciddi 
mesafeler kat edildiğini 
vurgularken “Üniversitenin 

gündemi şu anda değişti. Daha 
çok akademik konuları konuşur 
hale geldik. Şu an belirgin 
olan husus şu; Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
bir üniversite olarak, kalitesi 
ile adından söz ettirmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. 
Günümüzde üniversite sayısı 
200’ü geçti. Vakıf Üniversiteleri 
ile birlikte Türkiye’de 210 
üniversite var. Bu kadar 
üniversite içerisinde Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, 
son üç yılda 20 basamak birden 
yükselerek 30’lu basamaklara 
gelmesi, bu anlamda ciddi 
mesafeler kat ettiğimizi 
gösteriyor” şeklinde konuştu.

Ezine MYO Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi

TÖMER’de 
Mezuniyet 
Heyecanı

Çanakkale ve 
Üniversitemiz 

İçin Büyük 
Prestij Projesi  

İleri 
Laparoskopik 

Cerrahi Eğitimi 
Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE Onse-
kiz Mart Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde, 
Çanakkale ve Balıkesir’den 
çok sayıda uzman doktorun 
katıldığı ve bire bir canlı 
cerrahi uygulamaların ger-
çekleştirildiği programda 
Doç. Dr. Cabir Alan tarafın-
dan; İleri Laparoskopik Cer-
rahi Eğitimi gerçekleştirildi. 
Kurulan eğitim stantlarında 
laparoskopik uygulama 
teknik ve ipuçları maketler 
üzerinde uygulamalı olarak 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Fikri, Sınai 
ve Mülkiyet Hakları Kurulu 

Çalışmalarına Başladı

Caretta Caret-
ta Özgür, Doğal 
Yaşam Alanına 

Döndü

ÇANAKKALE’nin Gökçeada 
ilçesi açıklarında yaralı halde 
bulunduktan sonra Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ), Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 
ve İstanbul Akvaryum işbirliği 
ile tedavisi tamamlanan Caretta 
Caretta, denizle buluştu.

ÇOMÜ, Hersek 
Bölgesi Eğitim 
Camiasıyla Bir 

Araya Geldi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Balkan-
lar’daki tanıtım faaliyetleri 
kapsamında Bosna Hersek’in 
Hersek Neretva Kantonu eğitim 
camiasıyla bir araya geldi. 

Türkiye’de İlk 
Defa “Koruyucu 
Kardiyoloji Eği-
tim Hemşiresi’’ 

Programı Hayata 
Geçirildi

ÇOMÜ Türkçe ve Yabancı 
Dil Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) 
2017-2018 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni gerçekleşti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Boğaz Medya 
Grubu’na özel açıklamalarda bulundu.  
“ÇANAKKALE ADINA YAKIŞIR BİR MARKA HALİNE GELDİK”
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) ile Hüseyin Akif Terzioğlu 
Şefkat Yuvası Vakfı’nın işbirliğiyle Ne-
cippaşa Camii bahçesinde iftar yemeği 
düzenlendi. 

Kadir Gecesi olması dolayısıyla daha bir 
anlam kazanan iftar yemeğine ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti 
Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl 

Müftüsü Arif Gökçe, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Musta-
fa Görün, ÇOMÜ’lü idarecilerin yanı sıra 
akademik ve idari personel, aileleri ve 
Çanakkale halkı da katıldı. 

Yaklaşık bin kişinin birlikte iftar yaptığı 
yemeğin duasını İl Müftüsü Arif Gökçe 
yaptırdı.

ÇOMÜ Ailesi İftarda Buluştu

Törene; Gökçeada Kaymakamı Mu-
hittin Gürel, Gökçeada Belediye 
Başkanı Ünal Çetin, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Süha Özden, Gökçeada 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Çavuşoğlu, Gökçeada Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 

Sinan Karabulgu ile çok sayıda aka-
demisyen, öğrenci ve Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen aileleri katıl-
dılar. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan törende 
konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, mezun olan öğrencileri 
ve ailelerini tebrik etti. GUBY Müdü-
rü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çavuşoğ-

lu, Gökçeada Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, GUBY 
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı bi-
rincisi İrem Ayduğ, Gökçeada MYO 
öğrencilerini temsilen Mustafa Tarcan 
ve Bahar Celali’nin konuşmalarının 
ardından öğrencilere belgeleri takdim 
edildi. II. Geleneksel GUBY Futbol 
Turnuvası Şampiyon Takımına ve 

II. Geleneksel GUBY Sualtı Satranç 
Turnuvası’nda derece alanlara kupa 
ve madalya takdiminin ardından, öğ-
renciler keplerini havaya atarak me-
zuniyetlerini kutladılar. Tören sonrası 
öğrencilerin gerçekleştirdiği konser 
ile etkinlik sona erdi.

Gökçeada’da Mezuniyet Coşkusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY) ve 
Gökçeada Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Akademik Yılı mezuniyet töreni, öğrenci ve velilerin katılımıyla 
Gökçeada Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Erkan Bil
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Rektör Prof. Dr. Acer, 
Cami İnşaatında 

İncelemelerde Bulundu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer; 25 bin m2 peyzaj alanı, 2 bin m2 müze 
alanı ve 6 bin m2 cami oturum alanı ile 15 bin kişinin 
aynı anda ibadet edebileceği, emsalleri arasında çok 
farklı bir yeri olacak olan cami inşaatında inceleme-
lerde bulundu. Çanakkale ve Üniversitemiz 

İçin Büyük Prestij Projesi  

Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşke-
sinde yapımı süren cami inşaatı ile 
ilgili açıklama yapan Rektör Acer; 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı 
ile İÇDAŞ firması Üniversitemiz 
yerleşkesindeki bu büyük eserin 
tamamlanmasını üstlendi. Bu hem 
Çanakkale için hem de Üniversi-
temiz için çok büyük bir prestij 
projesi. Cami inşaatının geriye kalan 
kısmının tamamlanmasını yüklen-
mesi anlamında İÇDAŞ büyük bir 
işe imza attı.  Bizim de İÇDAŞ ile 
birlikte takip ettiğimiz işler var. 
Üniversitemiz Yapı İşleri Daire 
Başkanlığı inşaat kontrolörlüğünü 
yürütüyor. Burada devam eden işler 
üniversitemiz ve İÇDAŞ işbirliği ile 
devam edecek. Çevre düzenlemesi 
gibi planlamaya çalıştığımız bazı hu-
suslar var. İÇDAŞ çok yetenekli bir 
firma, bir şekilde başladıkları işi çok 
hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını 
düşünüyorum.  Bu vesile ile İÇDAŞ 
firmasına böylesine büyük bir eserin 
tamamlanmasını yüklendikleri için, 
bu büyük katkıyı sağladıkları için 
çok teşekkür ediyorum. İnşallah 
hep beraber bu güzel eseri en kısa 
zamanda tamamlayacağız” dedi. 

Rektör Acer, Cami inşaatındaki 
incelemeler adından ÇOMÜ Botanik 
Bahçesi’nin yapılacağı alanda da 
incelemelerde bulundu.
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Çalışmaları 2017 yılında başla-
yan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fikri, Sınai Mül-
kiyet Hakları Yönergesinin, 
Üniversitemiz Senatosunda 
28.02.2018 tarihinde gerçekleşti-
rilen toplantısında onaylanarak 
yürürlüğe girmesi ile Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer tarafından 
atanan Fikri, Sınai ve Mülkiyet 
Hakları Kurulu çalışmalarına 
başladı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tara-
fından atanan bir başkan, 4 aka-
demisyen, Çanakkale Teknopark 
temsilcisi ve Çanakkale Ticaret 
ve Sanayi Odası temsilcisi olmak 
üzere 7 kişiden oluşan Kurul’un 
Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, asil üyeleri ise 
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Ay, Proje Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. 
Ali Şahin Örnek, Biga İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Cüneyt Kılıç, Rektörlük Hukuk 
Müşavirliği Avukatı Hasan Basri 
Çelik, Çanakkale Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi A.Ş Genel Müdürü 
Erkan Bil ve Çanakkale Ticaret ve 

Sanayi Odası Temsilcisi ise Engin 
Erdoğan oldu. Kurul’un ilk top-
lantısında alınan karar ile Kurul 
raportör ve sekretaryasına Proje 
Koordinasyon Merkezi Koordina-
törlüğü çalışanı İbrahim Çölgeçen 
görevlendirildi.

Kurul Başkanı Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem yaptığı 
açıklamada;

“Akademisyen, idari personel ve 
öğrencilerimizin çalışmalarının 
katma değere dönüşmesi için 
Üniversitemiz Senatosu’nca yü-
rürlüğe sokulan ve bu yönergeye 
göre oluşturulan Fikri, Sınai ve 
Mülkiyet Hakları Kurulumuz 
Üniversitemizin fikri ve sınai hak-
lar konusunda geliştirilmesi ve 
Üniversitemize bildirimi yapılan 
buluşlara ilişkin kararları almak 
için çalışmalarına başlamıştır. 
Üniversitemizde yapılan akade-
mik çalışmaların katma değere 
dönüşmesi, bölgemiz ve ülkemiz 
için önem arz etmektedir. Bu kap-
samda buluş sahibi çalışanlarımıza 
buluşlarını Üniversitemiz adına 
Kurulumuza bildirmelerini ve 
çalışmalarını ülkemizin gelişim 
sürecinde kullanıma sunmalarını 

ve bunu gerçekleştirirken aynı za-
manda maddi olarak kazanç elde 
etmelerini bekliyoruz” dedi.

Buluş Bildirim Yükümlülüğü

22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu ile üniver-
sitelerin kurumsal olarak patent 
sahibi olabilmeleri, lisans sahibi 
olarak gelir elde edebilmeleri ve 
buluşu yapan öğretim üyelerinin 
de patent haklarından pay alabil-
meleri yasalaştırılmıştır. Aynı ka-
nuna göre, akademisyenlerin üni-
versitenin kaynaklarını kullanarak 
elde ettiği buluşları hizmet buluşu 
olarak ele alınmakta ve buluşla-
rı rektörlüğe ya da rektörlüğün 
yetkilendirdiği birime bildirmeleri 
gerekliliği akademisyenin sorum-
luluğuna verilmektedir. 

Üniversitemizde akademisyen, 
idari çalışan ve öğrencilerimiz 
buluş bildirimlerini Fikri, Sınai ve 
Mülkiyet Hakları Kurulu sekretar-
yası görevini yürüten Üniversite-
miz Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörlüğüne yapmaktadır.

Üniversitemiz Akademisyenleri-
nin Buluşları

Girişimci ve Yenilikçi Üniversi-
te Endeksinde yerini alması için 
çalışmaların devam ettiği Üniver-
sitemizde, Fikri Sınai Mülkiyet 
Hakları Yönergesi’nin hazırlık 
aşamasında da patent, faydalı mo-
del, marka vb. belgesi portföyü-
müzün geliştirilmesi için faaliyet-
ler yürütüldü. Bu kapsamda online 
ve yüzyüze eğitimler, bölüm 
ziyaretleri, basılı ve görsel yayın 
organlarında yazı gibi farkındalık 
çalışmaları yapıldı. 

Bu çalışmalar sonucunda Üniver-
sitemizde 13 adet buluş bildirimi 
alındı. Türk Patent ve Marka 
Kurumuna (TP) Üniversitemiz 
adına şu ana kadar 3 patent başvu-
rusunda bulunuldu. Ayrıca buluş 
sahipleri Ziraat Fakültesi Tarım 
Makinaları ve Teknolojileri Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Habib Kocabıyık, Çanak-
kale Uygulamalı Bilimler Yükse-
kokulu Gıda Teknolojisi Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yılmaz Tun-
cel ve Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Barış Tuncel’in 
olduğu buluş, TP tarafından Üni-
versitemiz adına tescillendi.

Üniversitemiz Fikri, Sınai ve Mülkiyet 
Hakları Kurulu Çalışmalarına Başladı
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Caretta Caretta’yı Çanakkale 
Sularına Geri Bırakma Etkin-
liği’ne Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 
DKMP Çanakkale Şube Müdürü 
Mevlüt Özyanık, ÇOMÜ Deniz 
Kaplumbağaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Şükran Yalçın 
Özdilek, İstanbul 
Akvaryum Veteriner 
Hekimi Murat Mirza-
oğlu,Uzman Akvarist 
Nebi Arslan ve öğ-
renciler katıldı.

Etkinlik öncesin-
de konuşma yapan 
ÇOMÜ Deniz Kap-
lumbağaları Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi (DEKUM) 
Müdürü Prof. Dr. 
Şükran Yalçın Özdilek tedavi 
süreci ÇOMÜ DEKUM tarafın-
dan başlatılan ve İstanbul Ak-
varyum’da 6 ay bakım ve tedavi 
gören Caretta Caretta ile ilgili 
şunları söyledi: 

“Özgür adını verdiğimiz dişi Ca-
retta Caretta bize 2017 yılı Ara-
lık ayı başında bildirildi. Gökçe-
ada kıyılarında tekne çarpması 

sonucu başından yaralanmış ola-
rak DEKUM’a geldi. İlk müda-
halesi yapıldıktan sonra bir süre 
burada bakıma alındı. ÇOMÜ 
DEKUM olarak, Doğa Koruma 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
ile işbirliği protokolünde bu hay-
vanların bakımını üstleniyoruz. 
Ancak barındırma olanaklarımız 

sınırlı olduğu için İstanbul Ak-
varyum ile bağlantıya geçtik ve 
İstanbul Akvaryumda talebimizi 
geri çevirmeyerek rehabilitesini 
devam ettirmek üzere Caretta 
Caretta Özgür’ü aldı ve orada 
da bizimle istişare halinde ba-
kımı yapıldı. Caretta Caretta 
Özgür kendini topladı, havaların 
ısınmasıyla birlikte artık doğal 
ortamına karışabilecek kanaatine 

varıldı. Bugün Özgür’ü denize 
kavuşturacağız.”

Uzman ekibiyle sualtı canlıla-
rının bakımını doğal ortamına 
en uygun şekilde sağlayan aynı 
zamanda Deniz Kaplumbağaları 
Tedavi ve Rehabilitasyon Mer-
kezi olan İstanbul Akvaryum Ve-
teriner Hekimi Murat Mirzaoğlu 

ise; “DEKUM tarafın-
dan tedavisi süreci baş-
latılan Caretta Caretta 
Özgür’ü İstanbul Ak-
varyum olarak, rehabi-
litasyon merkezimizde 
6 ay misafir ettik. Şu an 
durumu çok iyi ve nesli 
tükenmekte olan bir 
canlının tedavi sürecini 
bitirip, tekrar doğaya 
salmaktan dolayı mut-
luluk duyuyoruz” dedi. 

Yapılan açıklamalardan sonra 
Caretta Caretta Özgür, ÇOMÜ 
Dardanos Yerleşkesi Deniz Bi-
limleri Fakültesi Uygulama Bi-
riminin önün-
deki plajdan 
denize salı-
narak doğal 
yaşam alanına 
kavuştu. 
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Caretta Caretta Özgür, Doğal 
Yaşam Alanına Döndü

Çanakkale›nin Gökçeada ilçesi açıklarında yaralı halde bulunduktan sonra 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı 2. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Akvaryum işbirliği ile tedavisi tamamla-
nan Caretta Caretta, denizle buluştu. 

Genel Yayın Yönetmeni
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Öğr. Gör. VURAL BULUT

Haber Merkezi 
ÇOMÜ Medya Merkezi

Basın Halkla İlişkiler Koor.

Editör
BÜŞRA  PALAZ

Grafik Tasarım
TUĞBA KANTARCI

ÇOMÜ Gazete’de yer almasını istediğiniz haber ve duyurularınız 
için gazete@comu.edu.tr adresine masil atmanız yeterlidir.

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

Yenibosna - Behçelievler / İSTANBUL Tel: 0 212 454 30 00

Buradan hep yazıyoruz, üniversitemiz artık 
önüne doğru hedefler koymayı başarabilen ve bu 
hedeflere koşar adım ilerleyen bir kurum olma 
gururunu yaşıyor. Daha çok değil üç beş yıl önce 
karabasanların bastığı kurumumuz, artık birbiri-
ne kenetlenmiş bir yapıyla hareket ederek yüzü 
gülen bir kurum. Hep söylediğim gibi bu zor 
ve meşakkatli dönemde her türlü zorluğa gögüs 
gererek mücadele eden arkadaşlarımızı canı 
gönülden kutluyoruz. Bu vesileyle de Ramazan 
Bayramına daha bir mutlu ve de umutlu girmenin 
ve yaşamanın tarif edilmez hazzı içindeyiz.  

Mutluyuz. Evet yaklaşık bin taşeron çalışanımız 
artık güvenceli bir işe sahip. Yıllarca üvey evlat 
muamelesi gören hiçbir zaman rahat bir uyku 
uyuyamıyon insanlarımız, şimdi başına yastığına 
koyduğundu huzurla uyuyabiliyor. Aileleriyle beş 
bini geçen bu kardeşlerimiz için de bu bayram 
ayrı bir mutluluk vesilesi. Artık daha bir şevkle ve 
işlerini sevgiyle yaparken, emeklerinin karşılığını 
almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Önümüzdeki 
günlerde alaçakları banka promosyonu onlara bir 
soluk olacak. Varsa açıklarını kapatacaklar. Yoksa 
şöyle çoluk çocuk güzel bir tatil yapacaklar. Belki 
de bu zamana kadar yapamadıkları tatillerini. 
İşte onun için diyorum, mutlu insanların çalıştığı 
yerde mutluluklar filizlenerek çoğalır. Mutluluk 
bulaşıcıdır. Hepimize sirayet eder ki, en güzeli de 
budur. Birbirine gülümseyen ve birbirini seven 
insanların çalıştığı bir kurum olmak kadar güzel 
ne var.  

Tekrar bu mübarek ramazan bayramını bize 
yaşatan Allah’ımıza hamdediyor, hepimize sağlık 
ve mutluluk diliyorum. Geçen yıl gurur duydu-
ğumuz ve adımıza yakışır projelerle Türkiye’nin 
parlayan yıldız üniversitelerinden birisi olmanın 
hedefine daha çok çalışarak ulaşmak dileğimiz.. 

Doğru hedefte mutlu insanlar...
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
Mostar Şubesi Konferans Salo-
nunda düzenlenen tanıtım etkin-
liğine T.C. Mostar Başkonsolosu 
Zerrin Kandemir, Hersek Neretva 
Kantonu Eğitim Bakanı Rasid Ha-
dzovic, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Görün, Mostar 
Dzemal Bijedic Üniversitesi de-
kanları ve öğretim üyeleri, Hersek 
Neretva Kantonunda “Tercihim 
Türkçe” projesiyle Türkçe’nin 
seçmeli yabancı dil olarak öğretil-
diği okulların müdürleri ve Türkçe 
öğretmenleri ile Kayseri Mesleki 
Eğitim ve Kültür A.Ş. Mostar tem-
silcileri katıldılar. 

ÇOMÜ tanıtım filminin izlenmesi-
nin ardından konuşan Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün 
“1992’de kurulan üniversitemiz 
Türkiye’deki 200 üniversite ara-
sında ilk 30’da yer alan köklü ve 
prestijli bir üniversitedir. ÇOMÜ, 
53 bin öğrencisi 1300 uluslararası 
öğrencisiyle eğitimde ve bilimde 
bir dünya üniversitesidir” dedi.

Üniversitemizde 
Bosna Hersek’in 
çeşitli şehirlerinden 
öğrencilerin eğitim 
alıyor olmasına 
rağmen Hersek Ne-
retva Kantonundan 
öğrenci bulunmadı-
ğına değinen Prof. 
Dr. Mustafa Görün 
“Üniversitemiz Balkanlar’da en 
çok tanınan ve tercih edilen üni-
versite olmayı hedeflemektedir. 
Bu hedef doğrultusunda bu yıl 
üniversitemize alınacak yabancı 
öğrencilerin %60 kontenjanını 
Balkanlar’a ayırdık. Hersek Böl-
gesinden de başarılı öğrencileri 
üniversitemizde eğitim almaya 
davet ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Toplantıda hazır bulunan okul mü-
dürleri ve öğretmenlere başvuru 
şartları ve takvimiyle ilgili bilgiler 
veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Görün, eğitim camiasını 
Çanakkale’de ağırlamaktan mutlu-
luk duyacaklarını sözlerine ekledi. 

Mostar YEE Müdürü Yunus Dil-
ber ise Türkiye’de Boşnak nüfu-
sunun yoğun olduğu şehirlerden 
birinin Çanakkale olduğunu ifade 
ederken, Türkiye Bursları ile her 
yıl binlerce yabancı öğrencinin 
Türkiye’deki üniversitelerde eği-
tim görme imkânı bulduğunu, bu 
üniversitelerden birinin de ÇOMÜ 
olduğunu kaydetti. 

Program, Hüseyin Akif Terzioğlu 
Şevkat Yuvası 
Vakfı’nın katkı-
larıyla gerçekleş-
tirilen iftar ye-
meğinin ardından 
hediye takdimleri 
ile son buldu.

ÇOMÜ, Hersek Bölgesi Eğitim 
Camiasıyla Bir Araya Geldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Balkanlar’daki tanıtım faaliyetleri kapsamın-
da Bosna Hersek’in Hersek Neretva Kantonu 
eğitim camiasıyla bir araya geldi. 
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Çanakkale ve Balıkesir’den çok 
sayıda uzman doktorun katıldığı ve 
birebir canlı cerrahi uygulamalarının 
gerçekleştirildiği programda Doç. 
Dr. Cabir Alan tarafından; laparosko-
pik radika nefrektomi, laparoskopik 
sürrenalektomi ve laparoskopik kist 
eksizyonu ameliyatları katılımcıların 
da iştirakiyle gerçekleştirildi. Ayrıca 
kurulan eğitim stantlarında laparos-
kopik uygulama teknik ve ipuçları 
maketler üzerinde uygulamalı olarak 
gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. 
Dr. Cabir Alan “ÇOMÜ Tıp Fakülte-
si Üroloji Anabilim Dalı kurulduğu 
günden beri öğrenci ve asistan eğiti-
mi yanında değişik zamanlarda Uz-
man Dr. eğitimi vermiştir. Son yıllar-
da gelişen teknolojiyle paralel olarak 
ameliyat teknikleri de değişmiştir. 
Anabilim dalı olarak meslektaşları-
mızı bu konularda bilgilendirmek ve 
tecrübelerimizi aktarmak amacıyla 
meslektaşlarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda geçen yıldan beri sis-

tematik olarak eğitim programları 
düzenlemekteyiz. Dördüncüsünü 
yaptığımız bu programda böbrek 
kanseri ve sürrenal kanserinde uygu-
lanan laparoskopik cerrahi ile ilgili 
deneyimlerimizi ve uygulamalarımızı 
değerli meslektaşlarımızla paylaştık, 
onların da birebir vakaya katılımını 
gerçekleştirdik. 

Yine meslektaşlarımız kurs bünye-
sinde maketler üzerinde de daha fazla 
pratik yapma imkânına sahip oldular. 
Meslektaşlarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda bu kurslarımızı sür-
dürmeye ve uzmanlık sonrası eğitime 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Üroloji Anabilim Dalı bünyemizde 
Organ Nakli Merkezimiz, ileri lapa-
roskopik uygulamalarımız, ürolojik 
onkolojik cerrahi, endoürolojik cer-
rahi ve diğer ürolojik prosedürleri 
uygulamaktayız. Bu alanlarda hem 
Çanakkale halkına hem de meslektaş-
larımızın eğitimine destek vermekten 
büyük onur ve mutluluk duyuyoruz” 
dedi.

İleri Laparoskopik Cerrahi 
Eğitimi Gerçekleştirildi

Tıpta Uzmanlık Sınavı›nın (TUS) 
değerlendirilmesi ilk kez Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından yapılırken, değerlendirme 
kapsamında puan ortalamalarına 
göre üniversitelerin başarı sıralaması 
oluşturuldu. Bu değerlendirmeye göre 
Üniversitemiz ilk 20 üniversite arasına 
girdi. 

Değerlendirme kapsamında 73 Tıp 
Fakültesinin olduğunu belirten ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Alper Akçalı, “Rapora göre 

üniversitemiz Tıp Fakültesi mezunları 
TUS’un Klinik Bilimler testindeki 
aldıkları puan ortalamaları ile 20. 
sırada yer aldılar. Tıp Fakültesi olarak 
bütüncül bir yaklaşımla, kanıta dayalı 
güncel bilgileri kullanan, koruyucu, 
tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik 
uygulamalarını yerine getirecek hekimler 
yetiştirme hedefi ile çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
amacımız mezun öğrencilerimizin TUS 
sınavında elde ettikleri başarıyı daha da 
yukarıya taşımak” dedi.

ÇOMÜ, TUS’ta İlk 20 Üniversite Arasında
Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) üniversitemiz Tıp 
Fakültesi ilk 20 üniversite arasında yerini aldı. 
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Geçmişte, Fetullahçı Terör Örgütü’nün en etkili olduğu 
üniversitelerin başında ÇOMÜ’nün geldiğini belirten 
Rektör Acer, örgütle yapılan mücadele sayesinde ciddi 
mesafeler kat edildiğini vurgularken  “Üniversitenin 
gündemi şu anda değişti.  Daha çok akademik konuları 
konuşur hale geldik. Şu an belirgin olan husus şu; 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bir üniversite 
olarak, kalitesi ile adından söz ettirmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Günümüzde üniversite sayısı 200’ü geçti. 
Vakıf Üniversiteleri ile birlikte Türkiye’de 210 üniversite 
var. Bu kadar üniversite içerisinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin, son üç yılda 20 basamak birden 
yükselerek 30’lu basamaklara gelmesi, bu anlamda ciddi 
mesafeler kat ettiğimizi gösterir” ifadelerini kullandı. 

Her fırsatta üniversitenin, akademik ve bilim alanında 
daha iyi seviyelere gelmesi için çabaladıklarını 
söyleyen Rektör Acer,  hem yurtdışında hem de yurt 
içinde ÇOMÜ’nün saygın bir üniversite olması için 
çalıştıklarını belirterek son üç yılda Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve 
geldiği konuma dair şunları söyledi:

 “Her türlü ihtiyaçları karşılayabilmek için ufak tefek 
şeyleri bir araya getirerek, daha iyi bir eğitim öğretim 
ortamı oluşturma çabasında olmuş, iyi niyetli, yoğun 
bir şekilde çalışmış insanlara, bu üniversite minnet 
borcu hisseder.  Ben bunu şahsen hissediyorum. Kaldı 
ki bugün bile üniversitemize destek veren, vakfın daha 
aktif hale gelmesi için yapılan çabaları da yakından 
görüyoruz. Bunlar bizi çok memnun ediyor. İnşallah 
daha etkili çalışacağımız ortamlar oluşur. Benim, 
üniversitemiz ile ilgili gözlemlediğim önemli hususlar 
var. Kimi dönemlerde gerçekten iyi niyetle çalışıldı ve 
bu üniversitenin gidişatında önemli katkılar sağladı. 
Bunu da belirtmeliyim ki tek bir yöne doğru üniversiteyi 
yönlendirerek, tabiri caiz ise partizanlı bir yaklaşım, 
üniversiteyi belli yollara kanalize eden, yöneticiler de 
oldu. Benden hemen önceki dönemi siz de yakından 
takip ettiniz. Bütün Türkiye’nin kurumlarını teslim 
almaya çalışan bir yapının, epey etkili olduğu bir 
üniversiteydi burası. Bunları temizlemek ve Üniversiteyi 
bulunduğu noktaya tekrar getirmek kolay değil. 
Yüzlerce soruşturmadan bahsettiğimiz zaman, bunun 
kolay olmadığını görmek zorundayız. Ama adaletten 
ayrılmadan, kurallara, mevzuata uygun bir şekilde 
yapmak gerekiyordu. Biz de bu konuda azami dikkat 
sarf ettik ve bunu net olarak görüyoruz ki Üniversitemiz 
bu kadar ağır bir yükün altından mümkün olduğu kadar, 
hafif çalkantılar ile geçmiş oldu. Şüphesiz bu noktayı 
koyduğumuz bir husus değil. Ama Üniversitenin 
gündemi şu anda değişti. Daha çok Akademik konuları 
konuşur hale geldik. Üniversitede şu an belirgin olan 
husus şu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bir 
Üniversite olarak, kalitesi ile adından söz ettiren bir 
üniversite olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda 
çok ciddi mesafeler kat edildi.  Günümüzde Üniversite 
sayısı 200’ü geçti. Vakıf Üniversiteleri ile birlikte 
Türkiye’de 210 üniversite var. Bu kadar üniversite 
içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, 
son üç yılda 20 basamak birden yükselerek 30’lu 

basamaklara gelmesi, bu anlamda ciddi mesafeler kat 
ettiğimizi gösterir. Bunu daha ileriye götürmek için 
yapılması gereken hususlar şüphesiz var. Çünkü bunu 
yapabileceğimiz ortam doğdu. Yani Bu üniversite belli 
bir yola kanalize edilen bir üniversite değil.  Bilimsel 
olarak çalışan bir üniversite haline geldi”

 

“Kütüphane Artık Yetersiz  Olmaya Başladı Ek Bir 
Bina Düşünüyoruz”

Son üç yılda Üniversite Kütüphanesinin çok yoğun ilgi 
gördüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer çoğu 
zaman öğrencilerin çalışabileceği yer bulamadıklarını 
bunun için ek bir bina düşündüklerini söyledi. Rektör 
Acer “İki açıdan kütüphanemizi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Klasik anlamda kitap sayısını arttırmak gerekiyor 
kütüphanelerde. Üniversitemiz Kütüphanesi çıkan bütün 
basılı yayınları takip ediyor ve hemen bünyesine katıyor. 
Biz bu sistemi oluşturduk.  Yani, tesadüfen almak yerine, 
çıkan yayınları akademisyenlerimiz bildiriyor. Ve ya 
Üniversite takip ediyor ve bunları satın alıyoruz. Bu, son 
3 yılda 50 Bin yeni kitap daha kütüphanemize katmamız 
yol açtık ki bunlar da tam da olması gereken yayınlar. 
İkinci ayağı ise kurumsallarda kütüphaneler dijital hale 
geliyorlar.  Hem dergi hem de yayın açısından elektronik 
sayısını arttırmak gerekiyor.  Böylelikle öğrenci ve 
akademisyen evinden de kütüphane kaynaklarına 
ulaşabiliyor. Bu anlamda biz hem daha abone 
olmadığımız üniversitelerin veri tabanına abone olduk. 
Elektronik kitap sayısını yüz binler civarında arttırdık.  
Bu da üniversitenin kütüphanesini daha zengin hale 
getirdi. Bu nedenledir ki kütüphanede belli zamanlarda 
oturma sıkıntısı var. Kütüphanemiz sadece üniversiteye 
değil, Çanakkale’ye de hizmet veriyor. Lisede çalışan 
öğrenciler ders çalışmak için kütüphanemizi tercih 
ediyorlar. Onun dışında şehir dışından gelenler var.  
Bütün bunların dışında Kütüphaneler arası kitap ödünç 
alma sistemi var. Yani Başka Kütüphaneden kitap da 
getirtebiliyoruz.  Kütüphanedeki en büyük sıkıntı mekân 
nerdeyse yetmez hale geldi. Ek bir bina düşünmeye 
başladık. Önümüzdeki yıl muhtemelen ek bir bina 
çalışması yapacağız” dedi. 

“Dinamik Olan İş Dünyasına Ayak Uyduruyoruz”

Yeni fakültelerin açılması ile ilgili bilgiler de veren 
Rektör Acer,  dinamik olarak her gün yenilenen iş 
dünyasına üniversitelerin ayak uydurması için çaba 
gösterdiklerini bunun için yeni bölümleri açmak 
için gayret sarf ettiklerini söyledi. Acer “Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Akademik bilim gelişimi 
çok önemli. İş dünyası çok dinamik olduğu için 
üniversiteler de dinamik olmak zorunda. Dolayısıyla 
yeni bölümlere bakmak lazım. Bu yüzden biz de çok 
azami dikkat sarf ediyoruz. Hem üniversite hem de 
fakülte bağlamında. Mesela, Diş Hekimliği Fakültesi bu 
şehir için önemliydi. Bizde Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
açılıp, öğrenci alabilmesi için çok yoğun çaba sarf ettik. 
YÖK’ü zorlayarak bazı sözler verdik, eksikliklerimizi 

“GELİNEN NOKTA GURUR VERİCİ”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Boğaz Medya Grubu’na özel açıklamalarda bulundu.  Görevde olduğu son üç 
yılın değerlendirmesini yapan Rektör Acer, Çanakkalelilerin üniversitelerine gururla bakmalarını, sahip çıkmalarını ve desteklerine devam etmelerini isterken 
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale adına yakışır, bütün ülkede ve yurt dışında gururla behsedeceğimiz bir marka haline geldi” ifadelerini kullandı. 

“Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin altyapısını 
tamamladığı, o sıkıntılı 
günleri geride bıraktığı bir 
üniversite haline geldiğini 
bilmelerini isterim.  
Çanakkale’nin gururla 
üniversitelerine bakmalarını 
ve sahip çıkmalarını, 
desteklerini devam 
ettirmelerini istiyorum. 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Çanakkale 
adına yakışır, aynı marka 
değeri ile bütün ülkede 
ve yurt dışında gururla 
bahsedeceğimiz bir marka 
haline geldi”
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giderdik ve 60 öğrenci ile başlamak için başlama 
onayını YÖK’ten çıkarttık. Önümüzdeki Eylül ayında 
60 Diş Hekimi olmak isteyen öğrencimiz başlamış 
olacak. Bu hem Çanakkale’ye hem de Üniversitemize 
bir bütün olarak değer kattı. Bunun dışında, Spor 
Bölümleri yüksekokuldu, Spor Bilimleri Fakültesi oldu.  
Fakülteleştiği zaman bilime daha çok yatkın oluyor. Son 
zamanlarda görüyoruz. Mesela havacılık sektöründe, hem 
pilot hem de geri hizmetler anlamında ciddi bir ihtiyaç 
var. Çünkü havacılık sektörü Türkiye’de çok hızlı gelişti.  
Eskiden uçağa binmek hayalken, bugün hepimiz ciddi 
anlamda kullanır hale geldik.  Bu havacılık sektörünün 
gelişmesi, personel açısından çok sıkıntılar oluyor. Hala 
Türkiye’de yabancı pilotlar çalışıyor.  Pilot Eğitimlerinde 
Çanakkale’nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu tespit 
ettik.  Şu anda yetkili kişilerle görüşüyoruz. İki tane 
Yüksekokulumuzda Havacılıkla ilgili iki tane bölüm 
açtık, henüz öğrencisi yok.  Bunun gibi geleceğe yönelik 
mesleklerin üniversitemizde okutulması için çalışmalar 
yapıyoruz.  İlçelerdeki Meslek Yüksek Okullarımızın 
bazılarında bu mesleklerin eklendiği okullar haline geldi. 
Ezine’de, Çan’da, Bayramiç’te, Yenice’de yeni bölümler 
açtık. Gökçeada da Gastronomi okulunun altyapısını 
geliştirdik ve bu yıl oraya daha fazla öğrenci vereceğiz” 
dedi.  

“İlk Defa Bu Sene Balkanlarda Master Programı 
Açtık”

Yakın coğrafya olmalarına rağmen Balkanlarda 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin pek 
bilinmediğini söyleyen Rektör Acer, Üsküp’teki 
üniversitede Uluslararası Master programı açtıklarını 
belirtti. Acer “Uluslararası Öğrenciler bir zenginlik. 
Bizim şu anda 60’ın üzerinde değişik ülkelerden 
öğrencilerimiz var. Bunların içinde Bosna Hersek var, 
Kazakistan var, Ukrayna var, Azerbaycan var, Afrika var.  
Yani dünyanın değişik bölgelerinden öğrenciler geliyor.  
Bu da şunu gösteriyor; onların zenginliklerini, hayata 
bakış açılarını,  en önemlisi de Türkiye’yi tanımalarını 
bütün olarak düşündüğümüz zaman, müthiş bir zenginlik.  
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz bir tanıtım 
gününde Bangladeşli bir öğrenci Türkçe stand up yaptı 
ve bizi epey güldürdü. Bu onun gözünden Türkiye’nin 
nasıl olduğunu gösteriyor. Dolayısı ile bunların sayısı 
ne kadar artarsa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ve Çanakkale için o kadar önemli.  3 yıl önce Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin adı Balkanlarda  
bilinmezken, daha çok Edirne’deki Trakya Üniversitesi 
konuşulurken, şimdi en çok konuşulan üniversitelerden 
birisi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi oldu. 
İlk Defa bu sene, Üsküp’teki Üniversitede Uluslararası 
Master programı açtık. Yani balkanlara bu kadar yakın 
bir coğrafyamız varken, 3 yılda orada en çok adından söz 
ettiren üniversite haline geldik.  Bu da hem Çanakkale’ye 
hem de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne büyük 
bir değer katacaktır” şeklinde konuştu. 

“Barınma Sorunları Eskisi Kadar Travamatik 
Boyutta Değil”

Öğrencilerin barınma sorununun olduğunu fakat çoğalan 
yurtlar ile barınma sorununun eskisi kadar travmatik 
olmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer “Şu 
anda bize ulaşan ciddi bir barınma sorunu yok. Ama 
Çanakkale bunu yüzde yüz hala çözemedi.  Yabancı 
öğrencilerin kalabileceği yerler açısından bazı sıkıntılar 
olabiliyor. Çünkü Onlar KYK yurtlarında kalamıyorlar. 
Çok küçük bir kontenjan var. Onlar da çok da zengin 
olmayan ülkelerden geliyorlar. Onların da makul 
kalabilme yeri bulmakta sıkıntı yaşadıklarını duyuyoruz.  
Ama buna yönelik çalışan kurumlar da olabiliyor.  Benim 
görebildiğim kadarı ile KYK yurtlarının artırılması hem 
de yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan verilmesi, 
Uluslararası öğrencilerin sorunlarını hafifletecek.  
Bizim yerleşkemizin içerisinde 4 KYK 1 de özel 
yurt var.  Merkezde de KYK yurtlarının arttırılması 
öğrencilerimizin kalma imkânlarını arttırır” dedi. 

“Öğrenciler Bu Sistemle Üniversiteden Kopmayacak”

Öğrencilerin üniversite ile bağını koparmayan bir 
sistem oluşturduklarını, bu sistemin bu yıl mezun 
olan öğrenciler ile hayata geçeceğini söyleyen Rektör 
Yücel Acer “Üniversite Mezunlar Birimini kurduk. 
Bu Mezunlar Birimi üniversite tarihimizde ilk defa 
bununla ilgili bir program buldu ve kurdu. İlk defa 
bu sene mezun olan bütün öğrencilerin bilgileri bu 
sisteme yüklenecek. Bundan sonra da hep takip 
edeceğiz ve iletişim kuracağız. Onlara elektronik 
dergi gönderebilme çalışmamız da olacak. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin böylece bu zafiyetini de 
gidermiş oluyoruz.  Ben bununla gurur duyuyorum.  Bu 
sistem ile burada gururla mezun olan öğrencilerimiz 
ile bağlantımızı hiç koparmayacağız.  Bu kapsamda 
Üniversitemizden mezun olan idari ya da Akademik 
personelimiz tarafından kurulan derneğe yeni yapılan 
Eğitim Fakültesi binamızda bir oda sözü verdik. 

“Yurt İçinde ve Dışında Gururla Bahsedeceğimiz Bir 
Marka Olduk”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer son olarak 
Çanakkalelilere seslenerek “Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin altyapısını tamamladığı, o 
sıkıntılı günleri geride bıraktığı bir üniversite haline 
geldiğini bilmelerini isterim.  Çanakkale’nin gururla 
üniversitelerine bakmalarını ve sahip çıkmalarını, 
desteklerini devam ettirmelerini istiyorum. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale adına yakışır, aynı 
marka değeri ile bütün ülkede ve yurt dışında gururla 
bahsedeceğimiz bir marka haline geldi” dedi.  

Kaynak: Boğaz Medya

“GELİNEN NOKTA GURUR VERİCİ”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Boğaz Medya Grubu’na özel açıklamalarda bulundu.  Görevde olduğu son üç 
yılın değerlendirmesini yapan Rektör Acer, Çanakkalelilerin üniversitelerine gururla bakmalarını, sahip çıkmalarını ve desteklerine devam etmelerini isterken 
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale adına yakışır, bütün ülkede ve yurt dışında gururla behsedeceğimiz bir marka haline geldi” ifadelerini kullandı. 

“Şu an belirgin olan 
husus şu; Çanakkale 

Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin bir 

üniversite olarak, kalitesi 
ile adından söz ettirmesini 

sağlamaya çalışıyoruz. 
Günümüzde üniversite 

sayısı 200’ü geçti. 
Vakıf Üniversiteleri ile 
birlikte Türkiye’de 210 

üniversite var. Bu kadar 
üniversite içerisinde 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin, son 
üç yılda 20 basamak 

birden yükselerek 30’lu 
basamaklara gelmesi, bu 
anlamda ciddi mesafeler 

kat ettiğimizi gösterir” 
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2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ 
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Ezine Meslek Yüksekokulu’nun 
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ve Türkiye İş Kurumu Ça-
nakkale İl Müdürlüğü ile ortaklaşa 
hazırlamış olduğu “Ezine Yöresinde 
Süt Ve Ürünleri Alanında İş Gücü 
Niteliğinin Arttırılmasına Yöne-
lik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin 
Verilmesi” başlıklı proje Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı 2018 
yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı kapsamında 
desteklenmeye değer bulunmuştur. 

Adı geçen proje kapsamında Ezine 
Meslek Yüksekokulu’nun mesleki 
eğitim ve araştırma altyapısına kat-
kı sağlanması hedeflenmektedir. 

Ezine Meslek Yüksekokulu öğretim 
elemanlarından Doç. Dr. R. Cüneyt 
Erenoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nurcan 
Berber, Öğr. Gör. Dr. Dilvin İpek, 
Öğr. Gör. Çisem Öğe, Öğr. Gör. 
Haşim Katra ve Öğr. Gör. Gülşah 
Baruk Bulut’un da yer aldığı proje 
ekibini tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

EZİNE MYO TARAFINDAN HAZIRLANAN MESLEKİ 
EĞİTİM PROJESİ GMKA TARAFINDAN DESTEKLENDİ

Kimler Başvuru Yapabilir:

1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim 
görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite 
öğrencileri.

Program İle İlgili Açıklamalar:

3- Kontenjandan fazla adayın başvurması 
halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre 
sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde 
ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara 
öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden 
dersi olup olmadığına bakılır.

4- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin 
yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.

5- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, ka-
yıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapı-
lanların kayıtları silinir.

6- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 
Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 
belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile 
Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika programı Uygulama Yönergesi 
çerçevesinde yürütülür.

7- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara 
aktarımı yapılabilir.

            Dersler ve Programın Süresi:

•	 Birinci Dönem dersleri 2017-2018 Aka-
demik Yılı Yaz Döneminde Temmuz ayı 
içerisinde tamamlanacaktır. (Akademik 
Takvim daha sonra ilan edilecektir.) 
Dersler, 04 Temmuz 2018 Çarşamba 
günü saat 17.30’da başlayacak olup, haf-
tanın Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cu-
martesi ve Pazar günleri yapılacaktır. 
Hafta içi dersler saat 17.30’da, hafta 
sonu ise 08.30’da başlayacaktır.

•	 İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 
2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı 
Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik 
Uygulaması dersinin uygulaması 
hafta içi, teorik dersleri ise hafta sonu 
yapılacaktır.

•	 Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fa-
kültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders 
programında, kontenjanlarda ve akade-
mik takvimde değişiklik yapma hakkına 
sahiptir.

•	 Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. 
(1000+1000) iki eşit taksitle alınacaktır. 
(Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı 
İBAN  TR48000100229412157748503

•	 9 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Şubesi)

 

            Başvuru Tarihi ve Yeri:

•	 Başvurular 11- 22 Haziran 
2018 tarihleri arasında formasyon.
comu.edu.tr adresinde web ortamında 
çevirimiçi (online) olarak alınacak-
tır.  Başvurular 22 Haziran 2018 Cuma 
günü saat 23.59’da sona erecektir. Kesin 
kayıt hakkı kazananlar 25 Haziran 
2018 tarihinde web sayfasından ilan 
edilecektir.

            Kesin Kayıt Tarihleri:

27-28-29 Haziran 2018 tarihleri arasında şahsen 
veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
 Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
1- Başvuru Dilekçesi
2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı 
ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci 
belgesi.
3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not 
sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Haziran 
2018 tarihli)
4- Nüfus cüzdan fotokopisi
5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya 
yatırıldığına dair banka dekontu.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

Bu karekodu okutarak 
kontenjanlarla ilgili 
bilgi alabilirsiniz.
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ÇOMÜ Türkçe ve Yabancı Dil 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER) 2017-2018 
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 
gerçekleşti. 

Törene TÖMER Müdürü ve Biga 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, 
araştırma uygulama merkezlerinden 
sorumlu Rektör Danışmanı ve Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç, TÖMER personeli, akademis-
yenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan 
ÇOMÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, çeşitli istatistiki 
bilgiler vererek TÖMER’in faaliyetle-
rinden, projelerinden ve son dönemde 
kat ettiği ilerlemeden bahsetti. Prof. 
Dr. Salih Zeki Genç ise konuşmasın-
da, ÇOMÜ TÖMER’in yaptığı nite-
likli çalışmaları takip ettiklerini ve bu 
çalışmaları desteklediklerini belirtti. 

Konuşmaların ardından kompozisyon 
okuma, şiir, şarkı, dans ve taklit gös-
terilerinden oluşan Mezuniyet Töreni, 
belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çeki-
mi ile son buldu.

ÇOMÜ TÖMER’den Mezuniyet Heyecanı
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Türkiye’de İlk Defa “Koruyucu Kardiyoloji Eğitim 
Hemşiresi’’ Programı Hayata Geçirildi

Türkiye’de ilk defa Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) hayata geçirilen pro-
jenin kurucusu olan Dr. Öğr. Üyesi Ercan Akşit 
bu programın amacının, tüm Türkiye’de yay-
gınlaşarak ülkemizin kalp ve damar hastalık-
ları riski düşük toplumlar seviyesine gelmesini 
sağlamak olduğunu söyledi. 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardi-
yoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ercan 
Akşit; kardiyoloji hekimlerinin Türkiye genelinde 
yoğun mesai yaptıklarını, çok hasta yükü altında 
olduklarını, hastaları bilinçlendirmek ve hastala-
rın tedaviye uyumlarını arttırmak için ‘’Koruyucu 
Kardiyoloji Eğitim Hemşireleri’’nin çok önemli bir 
rol üstleneceğini belirtti. Bu uygulamanın Türki-
ye çapında yaygınlaşması halinde, kalp ve damar 
hastalıkları riskinde %1’lik bir azalmanın bile hem 
insan hayatına hem de ülke ekonomisine büyük 
katkı yapacağını belirtti. 

“Damar Tıkanıklıklarının En Önemli Nedenle-
rinden biri Kötü Huylu Kolesterol” 

Akşit yaptığı açıklamada; “Tüm dünyada ülkemiz 
kalp ve damar hastalık riski yüksek topluluklardan 
biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumuna göre ülkemizde160.000’i aşkın ölüm 
sadece kalp ve damar hastalıkları yüzünden olmak-
tadır. Bu, neredeyse her iki kişiden birinin kalp 
ve damar hastalıkları yüzünden öldüğü anlamına 
gelir. Biliyoruz ki damarların en çok tıkanmasına 
ateroskleroz dediğimiz kötü huylu kolesterolün işin 
merkezinde olduğu plak formasyonu neden olur. 
İşte kalp krizlerinin de en sık nedeni, damarı kritik 
seviyede tıkamayan bir plağın ansızın parçalanma-
sıdır. Bu plaklar fay hattı gibidir ansızın kırıldıkla-
rında deprem gibi çok yıkıcı sonuçları olur. Her beş 

ila üç kişiden biri plak parçalanmasına bağlı hasta-
neye varamadan hayatını kaybeder. İşi trajik yapan 
bu plakların fay hattı gibi ne zaman kırılacağının 
bilinmemesidir, bu yüzden depremden korunmak 
için nasıl ki binalarımızı sağlam yapmamız gere-
kiyorsa aynı şeklide kalp krizinden korunmak için 
risk faktörlerini azaltmamız gerekir. İşte tam bu 
noktada Koruyucu Kardiyoloji Eğitim Hemşireleri 
her hastaya yeteri kadar vakit ayırarak bu risklerin 
azaltılması için neler yapılması gerektiğini hastala-
ra anlatacaklardır”

“Amacımız Etkin Eğitim ile Hastalara Yol Gös-
termek” 

Koruyucu Kardiyoloji Eğitim Hemşiresi programı-

nın da ilk ve en önemli amacı kalp damar hastalığı-
nın birincil ve ikincil korumasında hastalara etkin 
eğitim verip yol göstermektir. Birincil korumadaki 
amacımız daha kalp krizi geçirmemiş kalp hastalığı 
olmayan kişilerin, Avrupa Kardiyoloji Derneğinin 
ülkemiz için de uyarladığı toplam kalp ve damar 
hastalıkları riski dediğimiz kişinin on yıl içinde bu 
hastalıklara bağlı ölme ihtimalini SCORE sistemi 
üzerinden hesaplamaktır. Toplam kalp ve damar 
hastalıkları riskini düşürecek tüm güncel yöntemler 
tedaviler hastalara görseller eşliğinde anlatılacak-
tır. Hastalara eğitimleri verilip düzenli aralıklarla 
takip edilerek risk yüzdelerinin azalıp azalmadığı 
kontrol edilecektir. Avrupa Koruyucu Kardiyoloji 
Kılavuzunda belirtildiği gibi Avrupa’da herhangi 
bir ülke için toplam kalp ve damar hastalık riskin-
de %1 bile azalma olması yıllık 25.000 yeni vaka 
olmasını önlüyor ve yıllık 40 milyon Euro tasarruf 
sağlamaktadır. 

“Bu Eğitim ile Gelişebilecek Ani Ölümleri Azalt-
mayı Hedefliyoruz” 

Kalp damar hastalığından İkincil korumada da kalp 
krizi geçirmiş veya kalp hastalığı olan hastaların 
bir daha kalp damar hastalığı, tekrarlayan koroner 
anjiyografi ve bypass ameliyatı geçirmemesi ve 
dahası ani ölüm riskini azaltabilmek için yapması 
gerekenler hastalara yeteri kadar vakit ayrılarak 
anlatılacaktır” dedi. 

Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi konferans 
salonunda gerçekleştirilen eğitim, sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere 2 oturum şekline yapıldı. Eğiti-
me katılan hemşirelere Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Emine Gazi tarafından program 
sonunda katılım belgeleri takdim ederek katkıların-
dan dolayı teşekkür edildi.
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Nuri Bilge Ceylan’ın (NBC) 
son filmi Ahlat Ağacı, Kış Uy-
kusu’nun ardından 4 sene sonra 
nihayet vizyondaki yerini aldı. 
67. Cannes Film Festivali’nden 
ödülle dönen Kış Uykusu’ndan 
sonra bu kez Ahlat Ağacı ise Can-
nes’da 15 dakika boyunca ayakta 
alkışlanması ile ses getirdi. NBC 
sineması kiminin göz bebeğiyken 
kimilerinin de durağan bulduğu 
bir çeşit sıkıntı sineması. Tabi işin 
bu kısmı kişinin sinemadan ne 
beklediği ile ilgili bir konu. Yani 
Cannes’da 15 dakika boyunca 
ayakta alkışlandı diye gidip NBC 
filmi izlemek doğru bir beklenti 
oluşturmuyor. Cannes’ın seyircisi 
bambaşka bir entelektüel vizyonda yer 
alırken, kendimi de dahil ederek bizim 
seyircimizi farklı bir konumda tutuyo-
rum. Öte yandan bizim izleyicimizin de 
kendi içinde ayrıldığı nokta ise yukarıda 
bahsettiğim gibi sinemadan ne beklendiği 
aşamasında kilitleniyor. 

NBC sineması dediğimizde ise her ne ka-
dar gözümüzün önünden ödüller, hariku-

lade perspektifler 
ve uzun sıkıntılı 
sahneler geçse de 
yönetmenin bun-
ların özünde kendi 
insanının derdini 
yansıttığı sonu-
cuna ulaşıyoruz. 
Ahlat Ağacı’nda 
Çanakkale’yi so-
luma imkanı bu-
lurken, Çan ilçe-
sinin içinde ailesi 
ve kendi yaşam 
amaçları arasında 
sıkışıp kalan bir 
genç olan Si-
nan’ın hikayesini 

izliyoruz. Yeni mezun bir sınıf öğretmeni 
olan Sinan okulunu bitirip, ailesinin yanı-
na Çan’a döner ve “elalem ne der”ci an-
nesi ile sıra dışı kumar tutkunu öğretmen 
babası arasında ideallerine tutunarak yaz-
dığı kitabı çıkarmaya çalışır. Anne figürü 
toplumu yansıtma konusunda olağan bir 
karakter oluştururken babanın alışıla-
gelmişin dışında bir modeli yansıtması 
filmin çatışma noktalarını daha da yüksek 

tutuyor. Sinan ise sıkıntılı bir aile yaşa-
mının içinde kendi başarısını oluşturma 
çabasıyla içimizden birilerini, içimizde-
kini ortaya koyuyor. Fakat en nihayetinde 
onu dikkate alan tek kişi ise içinde bir 
çeşit öfke büyüttüğü babası oluyor.

NBC sinemasında zaman kavramı gerçek 
zaman gibi akarken bu filmde bunu en 
çok hissettiğimiz sahne ise Sinan’ın iki 
imamla birlikte gerçekleştirdiği sohbet 
sahnesi. Konuşulanlar, sorgulananlar, üç 
farklı kişinin görüşüyle aydınlatılmaya 
çalışılan meseleler ilgi çekici olurken, bu 
durumun filmin ortasında bir yerde sıkı-
şıp kaldığını düşünüyorum. Bu sahneyle 
adeta filmin ortasında bir parantez açılıp 
kapatılıyor. 

Teknik açıdan bakıldığında ise filmin 
görselliği, sinematografisi her zamanki 
gibi harika fakat kurgudaki aksaklıklar 
birkaç kereden fazla olunca göze batmaya 
başlıyor. NBC gibi ünlü bir yönetmenden 
beklenmeyecek sekans atlamaları kimi 
açıdan bilinçli bir tercih gibi görülebilse 
de, şahsen bu bariz atlamaların filmin 
havasını bozduğunu düşünüyorum. Bu 

noktada kurguda da NBC imzası olduğu-
nu hatırlatmakta fayda var.

Filmin oyuncularına geldiğimizde baş-
rolde Doğu Demirkol’u izlerken, babası 
rolünde Murat Cemcir, annesi rolünde 
Bennu Yıldırımlar’ı görüyoruz. Yanı sıra 
Serkan Keskin, Hazar Ergüçlü, Öner 
Erkan, Tamer Levent gibi oyuncular da 
filmde yer alan isimler arasında. Filmin 
yükselen yıldızı başrolün zorluğu ile bir-
likte Doğu Demirkol olurken, altın yıldızı 
başarılı performansıyla Murat Cemcir’in 
hak ettiğini düşünüyorum. Hazar Ergüç-
lü’de ise belki rolünün azlığından belki 
karakterin rahatsız edici yönlerindendir 
ki aradığımı bulamadım. Serkan Keskin, 
olması gerektiği gibi başarılı bir perfor-
mans ile kısa da olsa rolünün hakkını 
veren bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Nitekim Ahlat Ağacı yer yer yapaylığa 
kaçan diyalogları ve kurgu atlamalarına 
rağmen “muhteşem” olamasa da başarılı 
bir NBC filmi. Çanakkele›yi solumak 
adına dahi izleyin, izlettirin efendim, 
sevgiler.

Büşra PALAZ

Sinevizyon

Müzik Gündem her hafta radyo rö-
portajlarında ünlü isimleri ağırlamaya 
devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz 
her şarkılarıyla tekrar tekrar beğeni-
mizi kazanmayı başaran Yirmi7 gru-
bunun solisti Okan Şarlı. Papatya adlı 
şarkılarıyla yaza iddialı bir merhaba 
dedi grubumuz.

Okan Şarlı: Papatya şarkısını radyolarda 
duyunca bir garip oluyor aslında, çok 
güzel bir duygu.

Atiye Şahin: Yaza uygun bir parça 
olmuş.

Papatya şarkımızın üzerinde gerçekten 
uzun süre çalıştık. Muhtemel Aşk’tan 
sonra biliyorsunuz beklenti yüksek oldu 
ve şarkı seçiminde zorlandık diyebilirim 
aslında. Papatya şarkısının bu beklentileri 
tam anlamıyla karşıladığını düşünüyoruz. 
Şu ana kadar gelen tepkiler gerçekten çok 
güzel. Klibimiz de Devrim Usta yönet-
menliğinde çok renkli bir klip oldu. Pa-
patya’nın hikayesinden biraz bahsetmek 
istiyorum. Papatya aslında İngilizce şar-
kılarımızdan birisiydi. Zaman içerisinde 
gelen tepkilerle beraber neden Türkçe’ 
ye çevirmiyorsunuz diye fikirler ortaya 
sunuldu ve bugünkü halini aldı. Yeni dü-
zenleme, yeni sözler, yeni aranjman ve şu 
ana kadar tam yaz aylarında ritim duygu-

sunun güzel olduğu bunu bize hissettiren 
bir şarkı oldu. Onun için çok mutluyuz 
bizi heyecanlandıran bir şarkıydı zaten.

Çok doğru bir seçim olmuş gerçekten. 
Dediğiniz gibi çok güzel işlere imza 
attınız. Muhtemel Aşk, Sokak Lambası, 
Nacizane Bir Gece ve şimdi de Papat-
ya. Her işten sonra acaba bir sonraki 
şarkı ne olmalı, nasıl olmalı diye bir 
düşünceye kapılıyor musunuz?

Tabi ki. Çünkü elimizde yıllardır yazmış 
olduğumuz çok şarkı var ve bu şarkı se-
çimlerinde zorlanıyoruz elbette içlerinden 
en iyisini seçmeye çalışıyoruz ve birbi-
riyle bağlantılı olması da çok önemli bir 
durum. Aynı ritimlerde ve duygularda de-
ğil de daha değişik duyguları barındıran 
şarkılar seçmeye çalışıyoruz. Geçmişe 
bakacak olursak Muhtemel Aşk’ın o bü-
yüsü farklı bir yerdeydi. Onun arkasından 
Sokak Lambası biraz daha yavaş tempo-
da diyebileceğimiz ama içinde hala güzel 
duyguları barındıran bir şarkı. Nacizane 
Bir Gece zaten çok klasik olma yolunda 
hala dinlenilmeye devam eden bir şarkı. 
Papatya’yı tabi ki önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. Şu ana kadar gelen tepkiler 
gayet başarılı, ondan dolayı mutluyuz.

Peki Yirmi7’nin önümüzdeki günlerde 
bir albüm sürprizi olacak mı bizlere, 

bu yönde çalışmalar var mı?

Çalışmalarımız devam ediyor. Papatya’yı 
bitirir bitirmez yeni şarkı çalışmalarına 
başladık, hangi şarkı daha iyi olabilir 
düşüncesiyle yola çıktık. Şu an için he-
men albüm yapalım değil de şarkıları 
tek tek vermek istiyoruz. En azından şu 
zaman için. Çünkü albüm yayımladığınız 
zaman, şarkıların gerektiği ilgiyi ve des-
teği göremediğini düşünüyorum ben, o 
yüzden tek tek üzerlerinde çalışıp onları 
yapabileceğimizin en üst seviyesine 
getirmek daha mantıklı gözüküyor şu 
an için. Ama bu şarkılarımızın hepsini 
ilerleyen zamanlarda toparlayıp albüm 
şeklinde vermek istiyoruz. Onun dışında 
İngilizce şarkılarımız var onları da albüm 
şeklinde toparlamayı istiyoruz. Yıllarca 
Amerika’da bulundum ve bu uzun zaman 

içerisinde de yazdığım İngilizce şarkılar 
var bunları da aktif hale geçirmeyi plan-
lıyoruz.

Birikmiş, dolmuş, taşmış bir repertuar 
var diyebilir miyiz?

Aslında, evet.

Sahne alıyorsunuz muhtemelen, hangi 
şehirlerde olacaksınız, Yirmi7 severler 
için paylaşalım mı?

Aslında bu konuyla ilgili çalışmalar 
görüşmeler devam ediyor, yakın birkaç 
tarih var. Sosyal medya adreslerimizden 
paylaşıyoruz konser takvimlerimizi. 
Bayramdan sonra güney sahillerinde ola-
cağız, onun dışında Kocaeli’de bir motor 
festivalinde yer almayı planlıyoruz. Ça-
nakkale’nin de bizde yeri çok ayrı. Orada 
verdiğimiz bir konserde üniversite festi-
valine geldiğimizde tepkiler inanılmazdı. 
Muhtemel Aşk, Sokak Lambası şarkıları-
mız vardı o zaman. Hep bir ağızdan söy-
lediğimiz konser görüntülerini internetten 
bulabilirler. Bunun için Çanakkale’ye 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Üniversite gençliği gerçekten çok seviyor 
sizi.

Hepsine selamlar buradan bizleri takip 
etsinler, dinlemeye devam etsinler.

MÜZİK GÜNDEM’İN KONUĞU: YİRMİ7 
GRUBUNUN SOLİSTİ OKAN ŞARLI

Kıraç Toprakların Umudu: Ahlat Ağacı
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Ezine Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş 
yerleşkesinde gerçekleştirilen törene 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. 
Mustafa Görün, Meslek Yüksekokulla-
rı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Enver 
Yolcu, Ezine MYO Müdürü Doç.Dr. R. 
Cüneyt Erenoğlu, Çan MYO Müdürü 
Prof. Dr. Murat Yıldırım, Çan Uygula-
malı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Çetin Kantar, Lapseki MYO Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür ile akademik 
ve idari personel, aileler ve öğrenciler 
katıldı.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan 
Yüksekokul birincisi Gıda İşleme Bölü-
mü öğrencisi Demet Uslu; “Bugün bura-
da sevinç, gurur ve üzüntüyü aynı anda 
yaşıyorum. Bir hikayenin sonuna gelmek 
üzücü olsa da her son bir başlangıca 
gebedir. Arkadaşlarım ve ben iki yıllık bu 
hikayenin mutlu kahramanlarıyız. Bu iki 

yıl boyunca bıkmadan usanmadan bizlere 
bir şeyler öğretmeye çalışan ve engin 
bilgilerini bizlerle paylaşıp bizi hayata 
hazırlayan değerli hocalarıma kendim ve 
arkadaşlarım adına minnetlerimi sunu-
yorum. Kıymetli aileler.  Bizler öğrenci 
okutmanın, öğrenci olup okumak kadar 
zor olduğunu farkındayız.Bizi okutmak 
için çektiğiniz sıkıntıları görüyoruz. 
Diplomalarımız da bizim kadar sizlerin 
de emekleri var. İşte bu yüzden bugün 
aldığımız diplomalarımız size hediyemiz-
dir”dedi.

Ezine MYO Müdürü Doç.Dr. R. Cüneyt 
Erenoğlu yaptığı konuşmasında; “Meslek 
Yüksekokulumuzun ülkemize kazandı-
racağı mesleğinde yetkin gençleri şerefle 
uğurlamak için bir aradayız. Bu anlamlı 
günde bizlere katıldığınız ve sevincimize 
ortak olduğunuz için teşekkür ediyo-
ruz. Değerli Mezunlar; zorlu bir eğitim 

sürecinin ardından bugün artık kendinize, 
ailelerinize, ülkeye ve dünyaya karşı 
sorumlu gençlersiniz. İnanıyoruz ki ya-
pacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş 
ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda 
kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve 
önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler 
başarıdan başarıya koşarken ÇOMÜ’yü 
daha da yüceltecek ve bizleri onurlandı-
racaksınız” dedi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. 
Mustafa Görün yaptığı konuşmasında ; 
“Değerli mezunlar, yıllardır devam ettir-
diğiniz eğitim hayatının zorlu bir sürecini 
daha başarı ile tamamlamış bulunmak-
tasınız. Bugünden itibaren her biriniz 
bir mezun olarak ailenize, ülkemize ve 
dünyaya karşı sorumlu birer durumun-
dasınız. İnanıyorum kı değerli hocala-
rımızın vermiş olduğu değerli bilgilerle 
kariyer basamaklarını hızla tırmanacak 

ve çok önemli başarılar elde edeceksiniz. 
Başarı merdivenlerini hızla geçerken de 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini 
daha da yüceltecek ve bizi onurlandıra-
caksınız” dedi.

Konuşmalar sonrasında okul birincisi 
Gıda İşleme Bölümü öğrencisi Demet 
Uslu, okul ikincisi Gıda İşleme Bölümü 
öğrencisi Melis Yılmaz, okul üçünsü 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 
öğrencisi Şule Günday’a diplomaları 
verildi. Tören mezun öğrencilere diploma 
takdimi ile devam etti. 

Tören sonrası Ezine Belediye Başkanı 
Haluk Babaoğlu’nun katılımı ile Ezi-
ne MYO Yahya Çavuş yerleşkesinde 
akademik ve idari personel, öğrenciler ve 
velilerin katılımı ile iftar yemeği verildi. 
Topluca yapılan iftarın ardından mezuni-
yet töreni sona erdi.

Ezine MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
Ezine Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim – 
Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 
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