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Sunu Akışı

• ÇOMÜ Misyon, Vizyon ve Hedefleri?

• ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası?

• ÇOMÜ Kalite Güvence, Kurumsal Yönetim, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme,
Toplumsal Katkı İyi Uygulama Örnekleri ?

Üniversitemizde sosyal bilimlerden 
uygulamalı bilimlere kadar pek çok 

başarı hikayesi bulunmaktadır. 



Kalite Güvence İyi Uygulama Örnekleri

2019 yılı Nisan ayında Prof. Dr. Sedat MURAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
görevine atanmıştır. Sayın Rektörümüz, Üniversitemizin önüne iki yeni ve önemli hedef
koymuştur. Bunlardan ilki «Araştırma Üniversitesi» olmaktır. ikincisi ise, bir taraftan tüm
alanlarda program akreditasyonu çalışmalarına hız vermek, diğer taraftan asıl olarak «Kurumsal
Akreditasyon» almaktır. Bu iki önemli hedef doğrultusunda; 2018-2022 yıllarını kapsayan
Stratejik Planımızı, 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde revize etme çalışmaları başlamıştır. Bu
kapsamda çok sayıda toplantılar yapılmıştır. 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız,
10.10.2019 ile 30.06.2020 tarihleri arasındaki 8 aylık bir süreçte paydaş katılımıyla yeniden
hazırlanmıştır.



• Misyonumuz; Özgürlükçü, yenilikçi ve girişimci yönüyle; kalite odaklı gelişmeyi
hedefleyen ve araştırma temelli “uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak”

• Vizyonumuz; Alanında öncü ve girişimci bireyler yetiştiren; Ar-Ge odaklı,
uygulamaya dönük, çok disiplinli ve proje tabanlı araştırmalar üreten; paydaşlarıyla
sürdürülebilir ilişkiler geliştiren; “kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite
olmak”

• Üniversitemiz, gelişimini kalite bilincine dayalı olarak sürdürmeyi asıl hedef
olarak önüne koymuştur. Bu kapsamda amacımız; Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesini “bölgesinin; girişimcilik ve yenilikçilik açısından en iyi
üniversitesi” haline getirmektir.





Kurumun, stratejik planı çerçevesinde, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüşebilen
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etme çabalarının, tüm araştırma alanlarında olmak
yerine, akademik öncelikleri ile uyumlu alanlara yoğunlaştırılması sağlanmıştır.

Üniversitemiz; Yetkinlik haritasında, yüksek hacim ve yüksek kalite alanında olan (Su Ürünleri,
Gıda, Kimya, Çevre Bilimleri, Uzay Bilimleri-Astro Fizik, Ziraat, Eğitim, Genetik ve Yer Bilimleri)
alanlarımız ile birlikte bölgenin önemli değerleri olan Tarih, Turizm, Arkeoloji, Tarım ve Yüksek
Teknoloji üreten alanları öncelikli alanlar olarak görmekte ve bu alanları daha fazla teşvik etmeyi
planlamıştır.



2020 yılında kalite bilincinin tüm birimlerce yaygın olarak içselleştirilmesi kapsamında sadece
birim bazında gerçekleştirilen toplantı sayısı: 45



Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına yönelik
oryantasyon eğitimi

Eğiticilerin eğitimine ilişkin eğitim fakültesi ve sürekli eğitim merkezi
bünyesinde birçok uygulama yapılmıştır (http://egitim.comu.edu.tr/,
http://sem.comu.edu.tr/).



Kalite bilincinin tüm birimlerce yaygın olarak içselleştirilmesi;

Üniversitemizde bulunan toplam 378 (ön lisans, lisans, lisansüstü) programdan 292’si öz
değerlendirme raporu hazırlamıştır. %77.25

Henüz öğrencisi bulunmayan programlarımız dahi hazırlıklarını daha kapsamlı ve nitelikli
yapabilmek adına herhangi bir zorunlulukları bulunmamalarına rağmen stratejik plan, birim iç
değerlendirme raporlarını ve öz değerlendirme raporu hazırlamakta ve bunları kalite komisyonuna
mail olarak iletmektedirler. Bu e-postalar da dikkate alındığında lisans düzeyinde hazırlanan öz
değerlendirme raporlarının oranı %85’i bulmaktadır.



Program akreditasyonu çalışmalarının yaygınlaştırılması; 

Program Akreditasyonu Çalışmalarımızı şu şekilde özetleyebiliriz.

Şu ana kadar üç programımız akredite olmuşlardır:

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü I. ve II. Öğretim
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Programı

Akredite olmak için başvuruda bulunan ve değerlendirme aşamasında olan programlarımız;
İlahiyat Fakültesi
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı
Eğitim Fakültesi Japonca Öğretmenliği ProgramıEğitim Fakültesi Japonca Öğretmenliği Programı
Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Programı
Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği Programı
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği

Akredite olmak için çalışmalarını sürdüren akademik birimlerimiz;
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümü





Kalite Güvencesi çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini ölçmeye yönelik olarak, ilişkin verileri
toplayan ve değerlendiren, diğer bilgi sistemleri ile entegre bir bilgi sisteminin oluşturulması;

Akademik Performans Bilgi Sistemi
Ölçme Değerlendirme Yönetim Sistemi

Mezun Yönetim Sistemi             
ÜBYS - UMIS-ÜYBS



ÇOMÜ Tek Hesap
ÇOMÜ akademisyenlerine ve personeline sunulan ubys, eduroam, kütüphane ve dosya
paylaşım sistemi gibi hizmetlere erişim için kullanabileceğiniz bir hesap yönetim
sistemidir.
ÇOMÜ Tek Hesap sayesinde parolanızı değiştirebilir ve yeni servislere Tek Hesap servisi
üzerinden ulaşabilirsiniz. Tek kullanıcı adı ve parola ile ÇOMÜ’nün tüm dijital
hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
ÇOMÜ Tek hesabın en büyük özelliklerinden biri üniversitemizde sunulan e-hizmetlere
tek bir nokta üzerinden yüksek güvenlikli olarak ulaşmaktır. Tek hesap parolanız ile
ÜBYS, EDUROAM, KÜTÜPHANE, DOSYA PAYLAŞIM gibi tüm hesaplara tek parola ile giriş
yapmanızı sağlar. Ayrıca E-posta parolanızı ÇOMÜ Tek hesap üzerinden
değiştirebilirsiniz.değiştirebilirsiniz.



 Mezunların istihdam durumunu izlemeyi sağlamak üzere, bir mezun bilgi sistemi kurulması;

Üniversitemiz rektörlüğü bu kapsamda rektörlüğe bağlı olarak Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun
İlişkileri Koordinatörlüğü kurup bu koordinatörlük aracılığı ile Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmasını
sağlamıştır. Ayrıca mezunlarımıza yönelik anketler de bu birim aracılığıyla gerçekleştirilmektedir
http://omik.comu.edu.tr/



Üniversitemiz görme dezavantajlı öğrenciler için Braille Alfabesi ve ihtiyaç duyulan kitapları da işbirliği yaptığı kurumlar
aracılığı ile temin ederek öğrencilerine korona virüs salgının da dahi her açıdan destek olmaya çalışmakta ve engelsiz
üniversiteler arasına girmek için üstün çaba göstermektedir.
Engelliler Haftası Etkinliği: "Zor Günlerde Engelli“
https://www.youtube.com/watch?v=EFbWHDMUHz4&feature=youtu.be

Engelli öğrencilere yönelik olarak, Üniversite yerleşkelerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması



RİMER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER), yönetim ile
üniversite mensupları arasındaki iletişim kanallarını sürekli açık tutmak ve Rektörlüğe
müracaatların 24 saat gerçekleşmesini mümkün kılmak amacıyla kurulmuş bir
sistemdir. RİMER ile talep, görüş ve önerileri internet sitemiz üzerinden oluşturulan
panelden kolayca iletilebilir.

RİMER’de müracaat nasıl yapılır?
RİMER üzerinden elektronik olarak yapılan başvurular Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
(ÜBYS) internet sayfası üzerinden veya rimer.comu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
RİMER sekmesi, Üniversitemiz ana sayfamız www.comu.edu.tr adresinden de
ulaşılmaktadır. Bu internet bağlantısı üzerinden kişisel bilgiler doldurularak, konu
belirtilip mesajın içeriği oluşturulabilir.belirtilip mesajın içeriği oluşturulabilir.



Akademik dürüstlükle ilgili kurumsal politikalar

geliştirmek ve pedagojik bir yaklaşım aracılığıyla

akademik dürüstlüğü teşvik etmek ve akademik

dürüstlük ihlallerini engellemek amacıyla ÇOMÜ 2020

yılında Türkiye’deki ilk Akademik Etik Uygulama ve

Merkezi’nin kurulmasını YÖK’e teklif etmiştir.

Akademik dürüstlük doktora yaz okulu düzenlenmesi:12 ülkeden

21 öğretim üyesi ders verecek.13 ülkeden 44 öğrenci katılacak.

Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi destekli

proje:

Üniversitelerde intihalin engellenmesine yönelik.

7 yıl (2021-2028), 2,5 milyon Kanada doları bütçe, 9 ülke 33

kurum 55 araştırmacı katılımlı.

Yürütücüsü olduğumuz Erasmus+ KA2 proje önerisi sunuldu:

Akademik dürüstlük ihlalleriyle yüzleşmeye yönelik.

3 yıl (2021-2024), 350 bin Avro bütçe, 10 ülkeden 20

araştırmacı katılımlı.



Pandemi Döneminde Üniversitemizin Başarısı



Pandemi Döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2019-2020 Bahar Yarıyılı



Pandemi Döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2020-2021 Güz Yarıyılı



Üniversitemiz 20/08/2020 tarihli 18 sayılı senato toplantısının 01 numaralı
kararına istinadenböncelikle ‘‘Karma Eğitim Modeli’ne’’ (%40 uzaktan %60
yüz yüze) geçmeyi kararlaştırmış, ardından 08.09.2020 tarihli 21 sayılı senato
toplantısının 03 numaralı kararına binaen tüm imkanlarıyla tamamen
‘‘Uzaktan Eğitime’’ geçmiştir. Üniversitemizde özellikle 2020 yılında covid-
19 pandemiden dolayı birçok online etkinlik, konferans, kongre, seminer
organizasyonu
gerçekleştirilmiştir..

Covid-19 pandemisinden önce dahi birçok uzaktan eğitim lisansüstü
programımız bulunmakta olup, lisansüstü başvurularımız online
yapılabilmekte, online, transkript, öğrenci belgesi alınabilmekte, Tez
Savunma Sınavları ve Tez İzleme Komitesi(TİK) toplantıları video konferans
sistemi ile yapılabilmektedir. Diplomalarımız ise 2020 yılından itibaren artık
online olarak e-imza ile imzalanmaktadır. Ayrıca çeşitli sertifikalı veya
sertifikasız kurslarda uzaktan eğitim olarak verilmektedir.



Sürekli Eğitim Merkezi “Elektronik Sertifika Yönetim Sistemi’’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personelinin ürettiği bilgi
deneyimlerinin halk ile paylaşılması ve değerlendirilmesi süreciyle sertifika
yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde öğretim elemanlarımız
deneyimlerini üniversitemize gelir getirici bir faaliye olarak sunma imkanı
sunmuştur. ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim belgelerisunmuştur. ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim belgeleri
ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki aşamalıdır. Uyguladığı yöntem ise hem
uzaktan eğitimi, hemde yüz yüze eğitim sistemini desteklemektedir. Kullanıcı
odaklı öğrenmeyi esas alan bir sistemdir. Bugüne kadar 13.000 öğrenci sistemi
kullanmıştır. Online kurs kayıt, ücret ödeme, asenkron ders erişimi, senkron
ders bağlantıları, kullanıcı bazlı lisanslanabilir materyal seçeneği, ödev
yönetimi, akademisyen öğrenci iletişimi, ders oylama, online sınav modülü,
dijital ve edevlet seçenekli sertifika ile kayıttan mezuniyete %100
dijitalleştirilmiş kurs yönetim sistemi “Elektronik Sertifika Yönetim
Sistemi” merkezimiz tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.



Soru 
No

Sorular
Çok İyi 

(81-100)
İyi (61-

80)
Orta (41-
60)

Zayıf (0-
40)

Saha Jeolojisi dersini değerlendiriniz

1
Uzaktan Eğitim sürecinde ÜBYS'ye erişim ve canlı derslere bağlanmadaki başarıyı 
değerlendiriniz

2
Dersin amaçlarına uygun materyallerin (kitaplar, ders notları, sunumlar, slaytlar vb.) 
paylaşımını değerlendiriniz

2019-2020 Bahar Yarıyılı Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

2019-2020 Bahar Yarıyılı sonunda 57 bin öğrencinin katılım gösterdiği 650.000 adet Öğrenci Memnuniyet Anketi sonucuna
göre ÇOMÜ’lü öğrencilerin üniversiteden memnuniyet oranları göz doldurmaktadır. Ek olarak yine üniversitemiz öğrenci
memnuniyet oranlarına göre Covid-19 Pandemisi sürecinde uzaktan eğitimde de en iyi üniversite olduğunu kanıtlamıştır.
Genel olarak öğrenci memnuniyet anket verilerine ilişkin bulgular değerlendirilecek olursa, COVİD-19 pandemi döneminde
gerçekleştirilen online eğitim ve uygulamalarından, öğrencilerin yaklaşık %80’nin iyi veya çok iyi düzeyde memnun
oldukları söylenebilir. Hatta bu oran bazı sorularda %90’ların üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, gerçekleştirilen
online eğitimlerden öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun memnun olduğu sonucuna ulaşılması mümkündür. Konu hakkında
2019-2020 Akademik yılı memnuniyet anketi sonuçları raporu kanıt olarak bilgilerinize sunulmuştur.

paylaşımını değerlendiriniz
3 Ders kapsamında verilen ödev ya da projelerin dersin öğrenilmesine katkısını değerlendiriniz

4
Öğretim elemanının uzaktan eğitime hâkimiyeti ve ders saatlerini verimli kullanmasını 
değerlendiriniz

5 Öğrencinin başarısının, dersin içeriği ve hedefleri doğrultusunda, ölçülmesini değerlendiriniz
6 Canlı anlatılan derslere düzenli olarak katılım durumunuzu değerlendiriniz
7 Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan tüm faaliyetleri birlikte değerlendiriniz

8
Ders kapsamında uzaktan (online) yapılan sınavların, ödev, proje vb. yöntemlerin başarısını 
değerlendiriniz

Saha Jeolojisi ders konularının; dersin amacına, dersin kazanım ve öğrenim çıktılarına katkılarını değerlendiriniz
1 Saha Jeolojisinin temel kavramlarını bilir
2 Harita alımının temel kavramları bilir
3 Sahada kayaç ve mineralleri tanır
4 Sahada pusula kullanımını bilir
5 Sahada örnek alımını bilir
6 Biga Yarımadasının jeolojisi ve tektoniğini tartışır
7 Ezine civarının jeolojisini bilir
8 Rapor ya da tez yazım kurallarını bilir





Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma
laboratuvarı olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) Covid-19 salgını sürecinde
uzaktan eğitime geçen ülkemizdeki üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine dair bir
araştırma gerçekleştirdi.
18 Mart 2020’den bu yana uzaktan eğitim dersleri alan öğrencilere; Uzaktan Eğitim Sürecinden
Ne Kadar Memnunsunuz? Hangi Devlet ya da Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Süreçlerini İyi
Yönetiyor? gibi sorular soran ÜniAr, öğrencilerden aldığı cevaplara göre yapılan araştırmanın
sonuçlarını paylaştı.
18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada, uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten devlet
üniversiteleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ikinci oldu.
2016 yılında kurulan ÜniAr, her yıl gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması ile
öğrencilerin üniversitelerinden memnun olma düzeylerini belirleyerek bu kapsamda

Uzaktan Eğitimde En Başarılı İkinci Üniversite: ÇOMÜ

öğrencilerin üniversitelerinden memnun olma düzeylerini belirleyerek bu kapsamda
üniversiteleri, öğrencilerin tatminkarlık düzeylerine göre sıralıyor.







Yabancı öğrenci sayısında artış Yabancı öğrenci sayısında artış 
(2020’de >%6)
Toplam öğrenci sayısı: 2317
Yabancı uyruklu öğrenci sayısı: 144 (10 bölümde)

Yayın sayılarında artışYayın sayılarında artış

MÜHENDİSLİK   
FAKÜLTESİ 

2020  YILI  KALİTE  
FAALİYETLERİ

Akreditasyon
Proje, patent  
Ödül

Yayın sayılarında artışYayın sayılarında artış (13 bölümde 
toplam 220 yayın)
- Bölüm başına 13 yayın
- Öğretim elemanı başına  2.11 yayın

Yurt dışındaki üniversiteler ile yapılan Yurt dışındaki üniversiteler ile yapılan 
ikili anlaşma sayılarında artışikili anlaşma sayılarında artış
7 bölümün toplam 23 üniversite ile 
anlaşması mevcut

Bilimsel projelerdeki artışBilimsel projelerdeki artış
Devam edem toplam 89 proje (10 bölümde)
- Bölüm başına  9 proje



2018 / 407

2019 / 447

Web of Science’daki Makale Alanlarımız ve SCI Makale Sayılarımız

2020 / 637 - 471



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına Prof. Dr.
Bünyamin BACAK yürütücülüğünde ve Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş
birliği ile Balkanlardaki soydaşlarımızın eğitimine
katkı sağlamaya yönelik düzenlenen bir uzaktan
öğretim uygulamasıdır. Ayrıca proje sürecine
Balkanlar’daki Türk STK’lar da fiilen destek
vermektedir.

Grubu Ders Adı Sınıf

1 Türkçe İlkokul ve 

Ortaokul Sınıfları

2 Matematik İlkokul ve 

Ortaokul Sınıfları

3 Hayat Bilgisi İlkokul ve 

Ortaokul Sınıfları

4 Türk Dili ve Edebiyatı Lise Sınıfları

5 Matematik Lise Sınıfları

Balkanlar Uzaktan Öğretim
Ders Destek Sistemi Projesi

İlk olarak Batı Trakya Türk Azınlık Eğitimi özelinde
başlanan ve 5 yıl boyunca Batı Trakya’da uygulanan bu
çalışma, altıncı yılı itibariyle kapsamına tüm Balkan
ülkelerini dâhil etmiştir.

Proje, 6. dönemi olan 2020-2021 Eğitim Öğretim
Yılı’nda hâlen aktif olarak devam etmekte olan bir
faaliyettir. Proje, 2020-2021 eğitim öğretim yılında
Balkan ülkelerinden aktif olarak eğitim alan toplam
1370 öğrenci ile faaliyetini sürdürmektedir.

5 Matematik Lise Sınıfları

6 Fizik Lise Sınıfları

7 Kimya Lise Sınıfları

8 Biyoloji Lise Sınıfları

9 Rehberlik Uygulamaları Tüm Sınıflar

10 Temel Türkçe Eğitimi Tüm Sınıflar

11 Tarih ve Sosyal Bilimler Tüm Sınıflar

12 Yetişkinlere Temel Türkçe Yetişkinler

13 Kodlama Dersi İlkokul ve 

Ortaokul Sınıfları



Rektörlüğümüz Uluova Süt Ticaret A.Ş., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,
Kale Grubu, Yaşik Makina, Polifarma AŞ, Facebook istasyon, Kiğılı vb.
alanında önemli birçok firma ile önemli üniversite – sanayi işbirliği
protokolleri gerçekleştirmiştir.

Ayrıca bu kapsamda üniversitemiz rektörlüğü ile birlikte Çanakkale
TEKNOPARK, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi gerekli
resmi çalışmaları yürütmektedir.
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resmi çalışmaları yürütmektedir.



Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) 2019 Yılı
SanayiAltyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında,
yürütücülüğünü ÇanakkaleTeknopark’ın yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin iştirakçi olarak yer aldığı
“Protothinks Çanakkale Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi”
projesinin 2021 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanmaktadır. Merkez,
“Bölgenin İlk Tasarım ve Prototipleme Merkezi”olma özelliği ile teknolojik
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“Bölgenin İlk Tasarım ve Prototipleme Merkezi”olma özelliği ile teknolojik
gelişmeler açısından büyük önem taşımaktadır.

Bölgedeki tüm erken aşama, KOBİ ve tasarım-üretim alanında çalışan
firmalar, akademisyenler ve öğrenciler prototip ve tasarım geliştirme
konusunda teknik destek alabileceklerdir.



Enerji alanında ise, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteklerinden yararlanarak, Balıkesir
Üniversitesi ile işbirliği yapılmıştır. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından
hazırlanarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenmeye
layık görülen “Renewable Youth Energy/RE-YOU (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden
Sen) Operasyonu” başlıklı proje hayata geçiriliyor. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji alanında,
herhangi bir Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu bulunmadığından Balıkesir ve
Çanakkale’de üniversiteler bünyesinde oluşturulacak söz konusu proje Türkiye’de bir ilktir.
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TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde 18-29 yaş arasındaki işsiz gençlere yenilenebilir enerji
sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması ve işsiz gençlerin
yenilenebilir enerji alanındaki firma ve kurumlarda istihdamının artırılmasını hedefleyen çok
önemli bir projedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK’a akreditasyon başvuruları
yapılacak ve her iki kurumun da yetkilendirilmesi sağlanacaktır. Her iki üniversitenin Sürekli
Eğitim Merkezinde akredite Global Wind Organization (GWO) eğitim merkezi kurulacak olup
rüzgâr enerjisi alanında temel güvenlik eğitimleri verilecektir.



Biga İİBF İşletme bölümü öğretim üyelerince yürütülen Endüstri Yönetimi ve Dijital
Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında ilk
kez eğitime başlamıştır. Bu program üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bölgemizin önde
gelen işletmelerinden Kale Holding A.Ş. çalışanlarının yoğun katılımları ile devam etmektedir.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan «Sivil Toplum İstişare
Kurulu»nda yer almak üzere görevlendirilmiştir. Değerli öğretim üyemiz ilgili kurulun 27
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen programına katılım sağlamış ve üniversitemizi temsil
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Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen programına katılım sağlamış ve üniversitemizi temsil
etmiştir.



İklim Değişikliğine Uyum Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından eş
finansman ile fonlanan ve Ülkemizde ilk defa uygulanacak olan “İklim Değişikliğine Daha
İyi bir Uyum İçin Peynir Altı Suyunun Yeni Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi Projesi” ile
ilgili protokol, Rektörlük Senato Salonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya
Üzen tarafından imzalandı.
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEKLERİ

Üniversitemiz ve ülkemizin %100
yerli sermaye ile faaliyetlerini
sürdüren en önemli ilaç firması
olan Polifarma ile yapılan
çerçeve işbirliği protokolü ile
başlayan işbirliği süreci sürede
firma ve akademisyenlerimizin
ortak yayın ve proje çalışmaları
ile taçlanmıştır.

ÇOMÜ-POLİFARMA

ile taçlanmıştır.



Uluslararası arenada akademik başarımızın
gururunu yaşıyoruz…

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden danışman olarak 
katkıda bulunan davetli konuşmacı Doç. Dr. Tuğba Tümer

https://www.linkedin.com/posts/polifarmailac_polifarma-polifarmailaaex-yerliyizgururluyuz-activity-6782573139248340992-Pqj_/



Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar-ge Projesi 
Polifarma İlaç Şirketi ve Çanakkale Onsekiz

Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Tümer 

arasında imzalanmıştır. 

Ar-Ge Projesinin/Faaliyetin Amacı

Bu projede ilaç sitotoksisitesinin belirlenmesinde
geleneksel hücre canlılığı yöntemlerinin entegrasyonuna
dayalı daha güvenilir ve tekrarlanabilirliği yüksek yeni bir
sitotoksisite test modelinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
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Birçok sanayi kuruluşu ile çerçeve
protokoller gerçekleştirmiş ve özellikle
KÜSİ faaliyetleri kapsamında Kale-
Seramik ile verimli proje arama
toplantıları gerçekleştirmiştir. Bu
toplantılar sonunda birçok proje başlangıç
aşamasına kadar getirilmiştir.

Uluslararası ortaklı yapısı ile farklılaşan Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü öğretim elemanı Doç. Dr. Sercan Karav’ın yürütücülüğünü yaptığı ve
uluslararası bir sanayi kuruluşu tarafından %100 fonlanan Üniversite-Sanayi işbirlikli
kontratlı Ar-Ge projesi olmuştur.



Çanakkale Ticaret Borsası ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu ortaklığında “ÇOMÜ-ÇTB Kaliteli Gıda
Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Arttırılması İçin El
Ele Veriyor” adlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
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Ele Veriyor” adlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
"Geleceğim Mesleğim" teması kapsamında Güney
Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen
projede Ticaret Borsası üyelerine teorik ve uygulamalı
eğitimler verildi.



Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
PATENT ÖRNEKLERİ

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) destekleri ile düzenlenen 27 Ülkeden 694
buluşun sergilendiği OFEED 2020 Afrika İnovasyon Haftası Uluslararası Fuarı'na
portföyündeki 10 patent ile katılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ),
uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu; 1 büyük (grand) ödül, 2 altın, 4
gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere 9 madalya ve 2 katılım sertifikası almaya hak
kazandı.



PATENT ÖRNEKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği
Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen ve bu yıl 5.’si düzenlenen
dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı olma unvanına sahip ISIF’20
Uluslararası Buluş Fuarına Üniversitemiz, portföyündeki 10 patent ile katıldı. Üniversitemiz
portföyündeki patentler uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 1 altın,
2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 8 madalya almaya hak kazandı.



PATENT ÖRNEKLERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde girişimciliğin
gelişmesi üzerine çalışmalar başlatan Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) tarafından
desteklenen ve Üniversitemiz rektörlüğü adına başvurusu
gerçekleştirilen buluşçuları Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek ve Doç.
Dr. Nükhet Nilüfer Zorba olan “Doğal Dezenfektan Solüsyon”
isimli patenti birçok Yarışmada önemli başarılar elde etmiştir.

1. Patentmeet Etkinliği: Erdem Kaya Patent, Gün + Partners ve Atabay İlaç sponsorluğunda Patent1. Patentmeet Etkinliği: Erdem Kaya Patent, Gün + Partners ve Atabay İlaç sponsorluğunda Patent
Effect tarafından düzenlenen "PatentMeet - Üniversite Patentleri Demo Günü" etkinliğinde 108
başvuru arasından seçilen ticarileşme potansiyeli yüksek 10 tane Üniversite patentinden birisi
olarak seçilmiştir.-03/07/2020

2. Gold Medal- in recognition of excellent and creative efforts to invent “Natural Disinfectant
Solution-Naturdisinfect”. ISIF’20 5th Istanbul International Invention Fair by Turkish Patent and
Trademark Office-Türkpatent..-5/08/2020-27/08/2020

3. Group Renault- Licence to Clean Yarışması: İlk 10’a girdi. 16/10/2020
4. Grand Prize and Gold Medal- Natural Disinfectant Solution-Naturdisinfect-Innovation Week IWA

2020 –OFEED by IFIA-International International Federation of Inventors Associations

5. NTV Ortak Programında Sunum ön elemeyi geçerek yatırımcı sunumu yapmaya hak kazanılmıştır.
10.03.2021



Pandemi Döneminde Üniversitemizin Başarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve
hızlı sonuç alınan “Koronavirüs tanısı için test kiti” geliştirildi. 8 dakika gibi kısa sürede ve neredeyse yüzde
yüze yakın bir sonuç veren kit dünyada bir ilk. ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 'İleri
Araştırma Projeleri' kapsamında desteklenen ve ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen çalışma ile ilgili Prof. Dr. Sezgintürk
şunları söyledi: “Mart ayının ortasından itibaren tamamen üniversitemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz
çalışma ile korona virüsün insanın bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorları hedef alan bir test kiti
geliştirdik. Kitimiz 5-10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren ve şu anda hâlihazırda piyasadaki testlerden
de çok daha kesin, doğru sonuçlar veren bir kit. Koronavirüs tanısı için dünya piyasasında satılan kitlere
baktığımızda hepsi sadece tek bir antikoru hedef alıyor ve onun üzerinden sonuç veriyor. Bizim geliştirdiğimiz
kitin en önemli üstünlüğü ve avantajı virüse özel iki farklı antikoru tespit ediyor olması. Çalışmalarımızı
tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyontamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyon
çalışmaları da bitecek. Kitimiz ondan sonra inşallah kullanıma hazır hale gelecek.”



ALLERGENE TAKIMI

InnoStation’a ‘’alerji test kiti’’
projeleriyle katılan takımımız
projelerini geliştirmiş ve öncelikle
alerji test kitleri ve daha sonra
Covid-19 tanı kitleri üzerine faaliyet
gösteren firmalarını kurmuşlardır .

BİYOBAT TAKIMI
InnoStation’a ‘’yara onarıcı biyobant’’ projeleri ile 
katılan ekibimiz geliştirdikleri formulasyonu yine 
Üniversitemiz desteği ile patent başvurusunda 
bulunmuştur. Daha sonra TÜBİTAK Bigg başvuru 
süreçleri devam etmektedir. Ekip ayrıca NTV 
ORTAK isimli programa başvurdukları projeleri ile 
programda ön elemeyi geçerek yatırımcılara 
sunum hakkı elde etmişlerdir.



ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sercan Karav ve ekibi Ayşenur Arslan, Merve Kaplan, Hatice Duman, TÜBİTAK 1512
Bireysel Genç Girişimci “BİGG Programı 2019 yılı 2. Çağrısı” kapsamında iş planını
gerçekleştirmek için 200.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.

Bölümümüz üyelerinden Doç. Dr. Sercan Karav ve ekibinin geliştirdiği insan sindirim
sistemi modeli (GlycomeDigest) mikrobiyota kökenli enzimlerin yer aldığı ilk modeldir.



GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ Projesi ofisimiz tarafından hazırlanan ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üst üste 2
defa desteklenen ‘‘InnoStation’’ isimli
projemiz , bir çok öğrencimizin hayallerinde
kurguladıkları iş fikri projesini hayata
geçirmeleri için bir başlangıç noktası olmuştur.
Küçük konseptli İş fikri hızlandırma programı
içerikli proje ile 1 ekibimiz işini kurmuş ve
faaliyetlerine başlamış,1 projemiz TÜBİTAK’tan
bölge birinciliği elde etmiş ve 1 projemizin de
patent başvurusu gerçekleştirilerek farklı BİGG
programlarına başvurusu gerçekleştirilmiştir.programlarına başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Üniversitemizde girişimcilik açısından öğrencilerimize hizmet edebilecek önemli bir
konsept çalışması ortaya çıkarılmış ve daha ilk yıllarında bölge girişimciliği için önemli
kazanımlar sağlanmıştır.



Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler…

Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU
İletişim: ergul@comu.edu.tr


