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Üniversitelerin kurulmuş oldukları 
bölgenin gerek sosyo-kültürel gerekse 
ekonomik gelişiminde çok önemli rol 
oynadıkları herkesçe bilinmektedir. 
Ayrıca üniversitelerin sağladığı bu 
katkıların uzun süreli olması nedeniyle 
sürdürülebilir bir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesine de fırsat 
sağlamaktadır.

'Değer Üreten Üniversite' logosuyla 
Düzce Üniversitesi'nin de sadece 
bölgesel, ulusal değil, küresel ölçekte de 
önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Hiç 
şüphesiz üniversitemizin asli 
fonksiyonları arasında bilimsel araştırma 
yapmak, sonuçlarını toplumla paylaşmak 
ve ayrıca iş yaşamının ihtiyaç duyduğu 
niteliklere sahip insan kaynağını 
yetiştirmek yer almaktadır. Tüm bunların 
yanı sıra üniversitemiz girişimci, yenilikçi, 
dışa dönük yapısıyla bölgemizin 
dinamikleriyle birlikte şehirle 
entegrasyonu başarmıştır. Bu açıdan da 
bölgesel kalkınmayı desteklemek gibi 
önemli misyonları da üstlenmiştir.

5 yıl öncesine gittiğimizde bile 
üniversitemizin ne denli gelişme 
gösterdiği görülecektir. Üniversitemiz 
topluma, ekonomiye, toplumun refah 
düzeyi ve yaşam kalitesine ekonomik, 
sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş 
çerçevede katkıda bulunmaktadır. 
Üniversitemiz çiftçilerimiz, 
sanayicilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte birçok projeyi 
yürütüyor. Şehirle aramızdaki sınırları 
kaldırarak, bölgesel entegrasyonu 
sağlayarak, bilimsel, ekonomik, 
toplumsal katkı oluşturuyoruz.

2006 yılında kurulan üniversitemiz 17 
Mart tarihinde 15'inci yılını kutladı. 
Çağdaş yönetim düşüncesinin ışığında 
her geçen gün ilerleyen, yenilenen ve 
öğrenciye kıymet veren, öğrencileriyle 
birlikte proje geliştiren bir üniversite 
misyonunu sürdürmeye kararlıyız.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 
Düzce Üniversitesi Rektörü 

ÜNİVERSİTEMİZ 

VE BÖLGESEL

KALKINMA

Düzce Üniversitesi’nin ‘15. Yıl Belgeseli’ gururla gösterime sunuldu

BİR FİDANDAN ÇINARA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

1976 yılında temelleri atılan, kurulduğu 17 Mart 2006 
tarihinden günümüze değer üretme felsefesi ışığında; bilimsel 
araştırmaları, katma değerli çalışmaları, bölgesel kalkınmaya 
katkıları ile bir fidandan bir çınara dönüşen Düzce 
Üniversitesi'nin, “15. Yıl Belgeseli Gösterimi” Cumhuriyet 

Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denetimler sıklaştı

VALİ ATAY: ‘HERKES
DİKKATLİ OLMALI’

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Sayfa 2'de

Sayfa 2'de Bakan Ziya Selçuk Düzce’ye geldi 4

Düzce Üniversitesi'nin 15. kuruluş yıldönümü kapsamında 
gerçekleştirilen belgesel gösterimine; Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce 
Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer,Düzce Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, il protokol üyeleri, davetli 
konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce Üniversitesi'nin 
Kurucu Rektörü olarak böyle anlamlı bir günde bir arada bulunmaktan 
dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Geleceğin artık 
eskisi gibi olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Funda Sivrikaya 
Şerifoğlu; günümüzde üniversitelerin birer ekrana dönüştüğünü, 
şirketlerin çalışanların eğitimi için akademiler kurduğunu, dünyaca ünlü 
üniversitelerin çevrim içi derslerin sayısını artırmaya başladığını ve 
pandeminin bu gelişmeleri hızlandırdığını ifade etti. 

Artık diplomaların yerini blockchain teknolojileri ile güvenliği sağlanmış 
sertifikaların alacağına işaret eden Prof. Dr. Şerifoğlu, kişilere özel, 
esnek ve yetkinlik bazlı eğitim modellerine geçişin konuşulduğu ve 
üniversitelerin geleceğinin nasıl olacağının tartışıldığı bir dönemden 
geçildiği değerlendirmesinde bulundu. 

Düzce Üniversitesi'nin temelinin sağlam olduğunu belirten Prof. Dr. 
Funda Sivrikaya Şerifoğlu, yapısında sürekli iyileştirme felsefesi, 
hukuktan bir milim şaşmama prensibi, şeffaflık ve çeviklik olduğunu 
vurgulayarak başarılı bir modelle kurulan Düzce Üniversitesi'nin, bu 
coğrafyanın kaynaklarını bilim, araştırma, inovasyon ve yenilik üretmek 
üzere değere dönüştürdüğünün altını çizdi. Devletimizin Misyon 
Farklılaşması başlığı altında bu modeli kurumsallaştırdığını söyleyen 
Şerifoğlu, Türkiye'de ve dünyada birçok ilkin Düzce Üniversitesi çatısı 
altında gerçekleştiğini sözlerine ekledi. (Devamı sayfa 2'de)
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İçten içe hepimiz farkındayız; gelecek artık eskisi gibi değil. 
Paul Valery'nin bu sözü 2. İstanbul Tasarım Bienali'nin başlığı 
olarak kullanılmıştı. O zamanda çok çarpıcıydı ama aslında bu 
döneme daha uygun bir söz: 'Gelecek artık eskisi gibi değil'

Günümüzde üniversiteler birer ekrana dönüştü. Şirketler 
çalışanlarına eğitimler vermek üzere  'akademilerini' zaten 
kuruyordu; dünyaca ünlü üniversiteler de kitlelere açık 
çevrimiçi derslerin sayısını ve çeşitliliğini artırmada yarışmaya 
başlamıştı… Pandemi gelişmeleri hızlandırdı. 

Diplomaların yerini blockchain teknolojisiyle güvence altına 
alınmış dijital sertifikaların alacağı tartışılmaya başlandı. 
Kişiye göre özelleştirilmiş, esnek, yetkinlik bazlı öğrenmenin 
öne çıktığı, yükseköğretimin zamandan ve mekandan 
bağımsızlaştığı bir ortamdayız.

Geleceğin üniversiteleri nasıl olacak?

Daha da ürkütücüsü üniversitelerin geleceği nasıl olacak? 20 
yılı aşkın süredir yönetiminde yer alan bir akademisyen olarak 
tahminlerim var; ama Üniversitelere ne olacağını tabii ki ben 
de bilmiyorum.

Düzce Üniversitesine bir şey olmayacağını ise, biliyorum. 
Çünkü temeli sağlam. Yapısında sürekli iyileştirme felsefesi, 
hukuktan bir milim şaşmamak prensibi, şeffaflık ve çeviklik 
var. Çünkü çok farklı ve başarılı bir model ile kuruldu. Bu 
coğrafyanın kaynaklarına değer ekleyecek, sürdürülebilir 
kalkınmayı destekleyecek, eğitim, bilim, araştırma, 
inovasyonu üretmek hedefiyle. Öyle ki devletimiz bizden 

dokuz yıl sonra bu modeli misyon farklılaşması başlığı 
altında kurumsallaştırdı. Çünkü, Düzce Üniversitesi 
yenilikçi bir kurum. Türkiye'de ve dünyada birçok ilk 
burada hayata geçirildi, geçiriliyor. Çünkü kurumsallaştı. 
Projeler kenara atılmadı, hayaller gerçekleştirilmeye 
projelere yenileri eklenmeye devam edildi.

Bu çünkü'leri akşama kadar sıralayabilirim ama en 
esaslısıyla bitireyim. Çünkü mayasında aşk var. Düzce 
üniversitesi bu memleketi sadece aklıyla ve kalbiyle değil 
ruhuyla seven insanlar tarafından kuruldu. Cesaretle 
korundu, uzgörüyle yapılandırıldı ve halen de böyle 
yönetiliyor.

Rektörlüğü döneminde ahde vefa değerini onurlandıran; 
süreklilik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, toplumla 
bütünleşme ve markalaşmada büyük başarılara imza atan 
yol arkadaşım, dava arkadaşım Nigar hocamıza ve ekip 
arkadaşlarımıza, akademik ve idari kadrolarda çalışan tüm 
arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve 
Üniversitemizi destekleyen paydaşlarımıza teşekkürlerimi, 
tebriklerimi, selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Burada başarıyla hayata geçirdiğimiz model başka 
kurumlara, başka alanlara örnek olsun. Üniversitemizin 
15.Yılı ve her günü kutlu olsun!

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerioğlu
Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü

15.Yılı ve Her Günü
Kutlu Olsun

Düzce Üniversitesi'nin sadece aklı ve kalbiyle değil 
ruhuyla seven insanlar tarafından kurulduğunu ve 
hala bu anlayışla yönetildiğini dillendiren Prof. Dr. 

Funda Sivrikaya Şerifoğlu, başta Düzce Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Başarıyla 
hayata geçirdiğimiz bu model, Ülkemizin farklı 
alanlarına, farklı kurumlarına örnek olsun. Düzce 
Üniversitesi'nin 15. yılı ve her günü kutlu olsun.” 
sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, “Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. 
Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Üniversitemizin 
kuruluşundan itibaren en zor zamanlarına liderlik etti. 
Kendisinin de ifade ettiği gibi ahde vefa duyguları içinde 
emekleri için gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek 
sözlerine başladı.

Bugünün hem kutlama hem de teşekkür günü olduğunu 
ifade eden Rektör Çakar, Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet 
büyüklerimize,  Düzce Üniversitesi'nin ilk 
temellerinin atıldığı andan itibaren katkı 
sağlayan, emek veren tüm Düzce Üniversitesi 
mensuplarına teşekkür ederek sözlerine 
devam etti.

Kuruluş ve ilerleme süreçleri içerisinde 
şehirde çok değerli yöneticilerin varlığının da 
Düzce Üniversitesi için önemli olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Çakar, Düzce Üniversitesi'nin 
bugün geldiği yerin çok kıymetli olduğunu 

belirterek ulusal ve uluslararası başarılarla adından 
söz ettirdiğine dikkat çekti. 

“Tohum at bitmeyen toprak utansın.” 
felsefesiyle hareket ettiklerini söyleyen 
Çakar, bu başarılarıninsana ve yaşama 
dokunan emeklerin sonucu oluştuğunu 
vurguladı. Düzce Üniversitesi 15. Yıl 
Belgeseli'nin de bu anlayışla vücut 
bulduğunu belirten Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, gelmiş geçmiş tüm Senato 
Üyelerine, akademik ve idari personeller ile 
paydaşlara teşekkür ederek ve Düzce 
Üniversitesi'nin 15. kuruluş yıldönümünü 
kutlayarak sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından belgesel 
gösterimine geçildi. Düzce Üniversitesi 15. 
Yıl Belgeseli ile dönemin tanıklarının 
ağzından ve tarihsel belgeler eşliğinde 

Düzce Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne gelen 
başarı hikayesi oldukça etkileyici bir dille konuklarla 
paylaşıldı. Programın davetli konukları, yoğun bir 
emekle hazırlanan ve örnek bir esere dönüşen 
belgesel ile Düzce Üniversitesi'nin kuruluşundan 
bugüne, büyümesine, gelişimine, başarılarına, 
bölgesel kalkınmaya olan katkılarına ve daha birçok 
alandaki öncü, yenilikçi ve girişimci adımlarına tanıklık 
etti. Düzce Üniversitesi'nin çok kısa bir sürede büyük 
mesafeler kat ettiğinin gururla vurgulandığı belgesel 
ilgi ve beğeni ile takip edildi.

Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bir Fidandan Çınara
Düzce Üniversitesi 
Üniversitemizin hazırladığı belgeselde, Düzce 

Üniversitesinin ilk harcının İstanbul Teknik 

Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu ile atıldığı 

sonrasında ise Bolu'da Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi'ne bağlandığı süreçteki gelişmeler yer 

aldı. Belgeselin son bölümünde de 2006 tarihinde 

kuruluşu yapılan Düzce Üniversitesi'nin gelişim 

dönemleri gösterildi. 
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Korona virüs mücadelemizde bir yıl 
bitiyor ve Kademeli Normalleşme 
sürecine geçtik. İlimizde korona virüs 
ile mücadelede,bu günlere sabır ve 
anlayışla geldik.

Covid 19 pandemisi nedeniyle birçok 
bedel ödedik. Bazı esnaflarımız 
işyerlerini kapatmak zorunda kaldılar. 
Öğrencilerimiz okullarından uzak 
kaldılar. 

Kurallara Titizlikle Uyarsak Normal 
Hayata Dönmeye Çok Yakınız

Valiliğimiz koordinasyonunda özellikle 
bu günlerde pandemi denetimlerini 
artırarak devam ediyoruz. 
Önümüzdeki süreçte sınırlamalardan 
kurtulmak istiyorsak daha fazla 
dikkatli ve tedbirli olmalıyız. İlimiz 
genelinde aşı çalışmaları devam 
ediyor. Sırası gelen ve özellikle 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın aşılanması 
salgının önlenmesinde çok önemli.

Kıymetli Düzceliler; bugüne kadar 
vermiş olduğunuz desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Sizlerden 
beklentimiz bu sürece verdiğiniz 

destekleri artırarak devam 
ettirmenizdir.

Öncelikle 65 yaş üstü büyüklerimizin 
bu salgından daha çok etkilenmeleri 
söz konusudur. Aldığımız tedbirler 
sıkıcıda olsa büyükleri salgından 
koruma adınadır.Akraba ziyaretleri ve 
kapalı ortamlardan uzak duralım.

Ülke genelinde olduğu gibi, ilimizde 
de vaka sayılarını düşürmek için bütün 
vatandaşlarımızın desteğiyle 
çalışmalarımız başarıya ulaşacaktır. 

Normalleşmek için tedbirlere 
uymamız şart, hep birlikte 
mücadeleye devam ediyoruz. Düzce 
olarak hedefimiz: turuncu 
kategoriden, en düşük risk grubu olan 
mavi kategoride yer alıp, özlediğimiz 
günlere kavuşmaktır.

Bu vesileyle Kademeli Normalleşme 
Sürecinde işyerlerini tekrar açan 
esnafımıza hayırlı işler ve bol 
kazançlar diliyorum,  tüm öğrenci, 
öğretmen ve velilerimize başarılar 
diliyorum.

VALİ ATAY: ‘HERKES DİKKATLİ OLMALI’

Düzce Valisi Cevdet Atay, pandemi için denetimlere katılıyor

G i r i ş i m c i l i ğ i
KADIN

Düzce Ticaret 
ve Sanayi 
Odası ve TOBB 
Düzce İl Kadın 
Girişimciler 
Kurulu 
destekleriyle 
kuruluşu 
tamamlanan 
Düzce Olimpik 
Anneler Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi'nin “Üretim 
Merkezi” açılışı Fevzi 
Çakmak Mahallesi İl Özel 
İdaresi İş Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.

Programda konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar 
“Kadınlarımızın emekleriyle, ortak 
niyet ve amaçla bir araya gelmesi 
gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir 
cesaret ve motivasyondur’ dedi.   TSO 
Başkanı Tuncay Şahin de 
konuşmasında “Düzce, çok büyük 
kültürel ve sosyal çeşitliliğe sahip, 

bereketli toprakları çalışkan insanlarıyla 
işleyen bir kent. Eksiğimiz ise birlikte 
çalışma kültürü ve markalaşma konuları 
idi. Şimdi bu kooperatifimiz ve benzeri 
çalışmalarımızla birlikte çalışma 
kültürüne ivme kazandırdık. Markalaşma 
ve coğrafi işaretli ürünler konusunda da 
birçok çalışmalarımız var’ dedi. 

Kıymetli 

Düzceliler; 

bugüne kadar 

vermiş 

olduğunuz 

desteklerden 

dolayı teşekkür 

ediyorum. 

Sizlerden 

beklentimiz bu 

sürece verdiğiniz 

destekleri 

artırarak devam 

ettirmenizdir.

Vali Atay
Düzcelilere
mesaj verdi

3

Kanserle Savaş Haftası ( 1-7 Nisan ) kapsamında 

Düzce Üniversitesi Hastanesi Yönetimi,Onkoloji 

Günübirlik Tedavi Ünite'sinde kemoterapi tedavisi 

alan hastalarımıza moral ziyaretinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 

Öner Abidin Balbay, Başmüdür Fatma Eravcı ile İç 

Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Onur Eşbah ile birlikte Kanserle 

savaş Haftası dolayısıyla kemoterapi tedavisi alan 

hastaları ziyaret ederek, hastalara çiçek takdim 

etti.  Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini 

ileterek acil şifalar dileyen Hastane Başhekimi 

Prof. Dr. Balbay, Düzce Üniversitesi Hastanesi 

olarak onkoloji tedavisi gören hastaların bu 

süreçte yanlarında olduklarını belirtti. 

Kanser hastalarının iyileşmesindeki önemli 

faktörlerden birinin de moral ve motivasyonu 

yüksek tutmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. 

Balbay, bu organizasyonun gerçekleşmesinde 

katkıları bulunan Saadettin-Hülya Karabulut 

çiftine, düşünceli davranışları için ayrıca teşekkür 

etti. 

Kanserin, tüm dünyada ve ülkemizde en önemli 

sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken 

Başhekim Prof. Dr. Balbay, erken tanı ve uygun 

tedavi ile birçok kanserin iyileşme olasılığının 

arttığına vurgu yaptı. “Kanserden değil, geç 

kalkmaktan korkun” diyen Balbay, belli yaş 

dönemlerinde kanser konusunda tarama testlerinin 

yaptırılmasının önemli olduğunu vurguladı. 

Ziyaretten memnuniyet duyan hastalar da, 

Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve tüm 

çalışanlara teşekkür etti. 

HASTALARA 
MORAL ZİYARETİ

Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay: 
“Kanser hastalarının iyileşmesindeki 
önemli faktörlerden biri moral ve 
motivasyonun yüksek tutulmasıdır’ dedi. 
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Bakan Ziya Selçuk: “Yepyeni ufuklar açacak çocuklar yetiştirmek, dünyaya açmak çok önemli”

BAKAN ZİYA SELÇUK DÜZCE’DE TOPLU AÇILIŞ YAPTI 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi 
ziyaretler için Düzce'ye geldi. Düzce'de ilk 
ziyaretini Düzce Valiliği'ne gerçekleştiren 
Bakan Selçuk, daha sonra Borsa İstanbul 
Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde Düzce'de 
yapımı gerçekleştirilen okulların toplu açılışını 
gerçekleştirdi. 3'ü anaokulu olmak üzere 19 
okulun toplu açılışını gerçekleştiren Bakan 
Selçuk, okullarla da canlı bağlantı 
gerçekleştirerek, hayırsever yatırımcılara 
teşekkür etti.

Bakan Ziya Selçuk, Düzce Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Sanat 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 
mezunu görme engelli öğretmen Ahizer Özbek 
ile bir araya gelecek sohbet etti.

Açılışta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin önemine 
değinerek “ Sayın Cumhurbaşkanımızın 

liderliğinde öğretmen ataması konusunda, derslik 
yapımı konusunda, eğitimin altyapısının 
güçlendirilmesi konusunda şimdiye kadar yapılan 
başarı hikayelerinin, büyük işlerin devamını burada 
sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz. Düzce 
Valiliğine, il müdürlüğümüze, ticaret sanayi odasına 
ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Bunlar el 
birliği ile ortaya koyulan işler. 

Bu çerçevede 2023 eğitim vizyonunda bunu 
defalarca vurguladığımızı sizlerle paylaşmak 
isterim. Bu anlamda mesleki teknik eğitimin 
niteliğini artırmak çok daha büyük bir vizyonu 
beraberinde getiriyor. Binalar yapabiliriz, bir takım 
altyapıları kurabiliriz ama burada sektörlerin 
ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni ufuklar açacak 
çocuklar yetiştirmek, dünyaya açmak çok daha 
önemli. İş birliklerini önemsiyoruz" dedi.

Kadın İsterse 
Üstesinden
Gelemeyeceği 
Bir Şey Yoktur 

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Show TV'de yayınlanan “Ebru 
Akel'le Kadın İsterse” programına konuk oldu.

Hayalini kurduğu hayatı gerçekleştiren, pes etmeyen ve her şeye rağmen 
gülümsemekten vazgeçmeyen kadınların hikayelerinin paylaşıldığı programda; Rektör 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile birlikte Düzce Üniversitesi'nden; Arıcılık Araştırma 
Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Semra Erol ve Araştırmacı Yazar, 
Yorumcu Prof. Dr. Uğur Batı yer aldı.

Ünlü sunucu Ebru Akel'in merakla izlenen “Kadın İsterse” programında; Düzce 
Üniversitesi'nin; projeleri, faaliyetleri, ihtisaslaşma çalışmaları ve sosyal sorumluluk 
projeleri gibi birçok alanda başarıyla yürüttüğü çalışmaları izleyicilerle paylaşıldı. Düzce 
Üniversitesi'nin akademik eğitimin yanında ülkenin ve bölgenin kalkınması için hayata 
geçirdiği projelerden de bahseden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitelerin 
bir birini takip eden aynı projelerle değil de farklı alanlarda, bulunduğu bölgeye yönelik 
çalışmalar yapmasının önemini vurguladı. 


