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ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE’DE BİRİNCİ 

Üniversitemiz, Times Higher Education Dünya 
Üniversite Sıralaması 2022'de Mühendislik 
kategorisinde, önemli bir çıkışa imza atarak, 
Türkiye'de Devlet Üniversiteleri arasında birinci 
oldu.
Kuruluşundan günümüze başarı çıtasını hızla 
yükselten Üniversitemiz, yaptığı çalışmalarla 
ülkemizde Mühendislik kategorisinde ön sıralarda 
yer almasının yanında dünya genelinde de lider 
üniversiteler arasına girmeyi başardı. Türkiye 
genelinde 3. olan Üniversitemiz, ülkemiz devlet 
üniversiteleri arasında 1. sırada yer alarak akademi 
dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bilimden sanata, spordan kültürel çalışmalara 
kadar önemli başarılara imza atan Üniversitemiz, 
Mühendislik kategorisinin atıf alanında devlet 
üniversiteleri içerisinde ikinci, sanayi gelirleri 
arasında üçüncü, personel başına düşen öğrenci 
sayısında dördüncü olarak yer aldı.
Dünya sıralamasında Üniversitemiz daha önce; 
sanayi gelirinde 258. sırada, Klinik ve Sağlık 
alanlarında 600-700'lük dilimde, Dünya Etki 
Sıralaması'nda "Açlıkla Mücadele" konusunda 
dünyada 3. Türkiye'de ise 1. sırada ye alma 
başarısını gösterdi.

Uluslararası sıralamalardaki başarılarıyla adından söz 
ettiren Üniversitemiz; Times HigherEducation tarafından 
yayınlanan Emerging Economies University Rankings 
2022'de de(Gelişmekte Olan Ekonomiler 2022 Üniversite 
Sıralaması) yine önemli bir başarı elde etti.

Gelişen ekonomilerin ve dünya üniversitelerinin çeşitli 
kategorilere göre sıralandığı listede Üniversitemiz, 
gerçekleştirdiği katma değeri yüksek, nitelikli bilimsel ve 
akademik çalışmalarının haklı bir sonucu olarak geçen yıla 
göre önemli bir oranda yükseliş kaydetti. Bir önceki 
dönemde 401-500 arasında yer alan Üniversitemiz, bu yıl 
301-350 arasında yer alma başarısı göstererek bir dünya 
üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

Geçen yıl Türk üniversiteleri arasında 19. sırada yer alan 
Üniversitemiz bu yıl, 14. sıraya yükselerek yine uluslararası 
alandaki yükselişini sürdürdü. Dünyadan 906, Ülkemizden 
ise 66 üniversitenin yer alabildiği listede, Üniversitemiz ile 
birlikte Gazi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
ve Özyeğin Üniversitesi 301-350 arasında yer aldı. 

Üniversitemiz, daha önceki sıralamalarda; "Açlıkla 
Mücadele" konusunda Türkiye'de birinci, “Mühendislik” 
kategorisinde Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 
birinci, 2021 Genç Üniversiteler Dünya 
Sıralaması'ndaÜlkemiz devlet üniversiteleri arasında 
üçüncü, “Sanayi Geliri" kategorisinde ise dünyada 90. 
sırada yer alma başarılarıyla küresel alanda ses getirdi.
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ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ DÜNYANIN 
EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE 

Stanford Üniversitesi'nden J. P. A. Ioannidis, K. 
W. Boyack ve J. Baas'ın Plos Biology dergisinde 
yayınlanan “Updated Science-Wide Author 
Databases of Standardized Citation Indicators” 
başlıklı makalesine göre, Üniversitemiz 
akademisyenleri dünyada 100 binden fazla 
akademisyenin değerlendirildiği listeye girme 
başarısı gösterdi.

22 bilimsel ve 176 alt alan arasından çeşitli 
kriterlere oluşturulan dünyanın en etkili bilim 
insanları listesinde; Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya, 
Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Süleyman Korkut, 
Mühendislik Fakültesi'nden; Prof. Dr. Hüsnü 
Gerengi, Prof. Dr. Uğur Güvenç, Doç. Dr. Emre 
Çelik, Doç. Dr. Fuat Kara, Doç. Dr. Turgay Kıvak, 
Doç. Dr. Muhammed Enes Bayrakdar ve Arş. Gör. 
Dr. Ümit Ağbulut yer aldı.

Yayınlanan listede, Genel Matematik alanında 
Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya193, Ormancılık 
alanında Prof. Dr. Süleyman Korkut 536, Endüstri 
Mühendisliği ve Otomasyon alanında Doç. Dr. 
Turgay Kıvak 930, Ağ ve Telekomünikasyon 
alanında Doç. Dr. Muhammed Enes Bayrakdar 
1.265, Malzemeler alanında Doç. Dr. Fuat Kara 
1.509, Enerji alanında Arş. Gör. Dr. Ümit Ağbulut 
2.518, yine Enerji alanında Prof. Dr. Hüsnü 
Gerengi 2.523,Yapay Zeka ve Görüntü İşleme 
alanında Doç. Dr. Emre Çelik 4.244 ve yine Yapay 
Zeka ve Görüntü İşleme alanında Prof. Dr. Uğur 
Güvenç 5.102. sırada yer aldı.

Üniversitemizin uluslararası başarılarına katkı 
sunan akademisyenlerimize teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
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TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI ZİRVESİ’NDE ÜNİVERSİTEMİZ ÖDÜL ALDI 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Konya Valiliği, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya 
Ticaret Odası destekleri ile Girişimci İşadamları 
Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen “Türkiye Girişimci 
Buluşması, 8. GİV Girişimcilik Ödülleri” zirvesinde 
yerini alan Üniversitemiz, nitelikli bilimsel 
çalışmalarını tanıtarak “Üniversite Girişimcilik 
Üçüncülük Ödülü” kazandı.

Üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge 
merkezlerinden girişimcilerin projelerini 
yatırımcılarla buluşturduğu, ulusal ve uluslararası 
tanıtım imkânlarının en üst düzeyde sunulduğu 
organizasyon, gerçekleştirilen birçok etkinliğin 
ardından sona erdi. Çeşitli başlıklarda oturumlar, 
B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler, 
kongreler ve “8. GİV Girişimcilik Ödülleri”nin 
verildiği zirvede, iş ve sanayi dünyasından 
temsilciler, akademisyenler, kamu kurumlarının 
yetkilileri ziyaretçilerle bir araya geldi. Programda 
Üniversitemiz Kariyer Topluluğu, 8. GİV Girişimcilik 
Ödülleri kapsamında En Girişimci Topluluk 

kategorisinde üçüncü olarak ödülünü İlim Yayma 
Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'dan aldı.

Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 
organizasyonda Üniversitemiz, nitelikli, yenilikçi ve 
girişimci çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşarak 
olumlu geri dönüşler elde etti. Üniversitemizin;  
dünyanın önemli değerlendirme kuruluşlarından olan 
Times HigherEducation'ın yayınladığı Dünya 
Üniversite Sıralaması 2022'de Mühendislik 
kategorisinde,devlet üniversiteleri arasında birinci 
olduğu vurgulanarak, sanayi gelirindeyse dünyada 
90. sırda yer alma başarısı ziyaretçilere aktarıldı.

Üniversitemizin Çevre ve Sağlık Alanlarında 
İhtisaslaşma Programı kapsamında ürettiği lisanslı, 
katma değerli ürünlerinin tanıtıldığı programda, 
Teknofest yarışmalarında ödül alan projeleri de 
sergilendi. Düzce Teknopark ileÜniversitemiz Sanayi 
ve İş Dünyası İş Birliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, (DÜSİMER) girişimcileri ulusal ve 
uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yenilikçi 
fikirlerin ticarileşmesine, tecrübe paylaşımına, 
üniversite, sanayi ve kamu iş birliklerinin gelişmesine 
katkı sağladı.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde, 
Üniversitemizin sadece eğitim-öğretim alanında 
değil, özellikle ihtisaslaşma çalışmaları, teknoloji, 
Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki öncü 
ve yenilikçi faaliyetleriyle bölgenin bilim merkezi 
haline geldiğinin altı çizildi.

Üniversitemizin Çevre ve Sağlık 

Alanlarında İhtisaslaşma Programı 

kapsamında ürettiği lisanslı, katma 

değerli ürünlerinin tanıtıldığı 

programda, Teknofest yarışmalarında 

ödül alan projeleri de sergilendi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRÜ ÜNİVERSİTEMİZİ

ZİYARET ETTİ

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ile 

İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Atilla Varlı ve 

Uluslararası Ofis Direktörü İsmail Çiftçi Rektörümüz Prof. 

Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya gelerek 

Üniversitemizin çeşitli birimlerini ziyaret etti.

İlk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile 

Rektörlük Makamı'nda bir araya gelen Prof. Dr. Erdal 

Karaöz ve beraberindeki heyet, çeşitli konularda bilgi 

alışverişinde bulunarak Üniversitemizin eğitim-öğretim 

faaliyetleri ve ihtisaslaşma çalışmaları hakkında 

bilgilendirildi. Prof. Dr. Erdal Karaöz'ü konuk etmekten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, İstinye 

Üniversitesi ile iş birliği imkânlarını daha da geliştirmek 

istediklerini ifade ederek karşılıklı tecrübe paylaşımının 

önemini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar: “İstinye Üniversitesi Rektörü, saygıdeğer 

meslektaşım, Prof. Dr. Erdal Karaöz ile  Üniversite Genel Sekreteri Sayın Atilla Varlı ve Uluslararası 

Ofis Direktörü Sayın İsmail Çiftçi Üniversitemize ziyarette bulundular. Sayın Rektörümüz ve 

beraberindeki heyeti, Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (DÜBİT), Üniversitemiz Endüstriyel Üretim Merkezi ve de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Merkezimiz'de ağırlama fırsatımız oldu. Prof. Dr. Erdal Karaöz ve değerli heyetine nazik ziyaretleri 

için teşekkürlerimle”
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ARAŞTIRMA BİRİMLERİNİ GEZDİLER
İstinye Üniversitesi Rektörü ve Beraberindeki Heyet, Üniversitemizin  

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal 
Karaöz ve beraberindeki heyet  Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat 
Ekinci ile birlikte Üniversitemiz 
Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi'ni (DÜBİT) 
ziyaret etti. Konuk heyet; 
TÜRKAK akreditasyonuna 
sahip ve 2021 yılı itibariyle 
de Uluslararası Laboratuvar 
Akreditasyonu Birliği 
(International 
LaboratoryAccreditaionCoopera
tion – ILAC) tarafından da 
akredite olarak bölgenin 

uluslararası 
akreditasyona sahip ilk 
ve tek laboratuvarı 
olan Merkez'in 
faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı.

DÜBİT sonrasında 
konuk heyet; GMP, ISO 
9001 ve ISO 22000 
sertifikalarını teslim 
alarak, Gıda Takviyesi 
ve Arıcılık Ürünleri 
üretiminde evrensel 
standartlarda üretim 
yeteneğini 
belgelendiren 
Üniversitemiz 
Üretim 
Merkezi'ni 
ziyaret etti.  
Üniversitemizin 
yeni markası 
olan Univera 

logolu tüm ürünlerin, sadece 
Üniversitemizin uzman personeli 

eliyle üretildiği tesisin, ayrıca 
endüstriye nitelikli fason üretim 

hizmeti de verdiği ifade edildi. 
Üretim Merkezi'nde ayıca 
Üniversitemiz 
koordinatörlüğünde bölge 
halkı tarafından üretilen 
tıbbi bitki, tıbbi mantar ve 
arıcılık ürünlerinin, katma 
değerli nihai ürüne 

dönüştürüldüğü da 
vurgulandı.

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erdal Karaöz ve beraberindeki 

heyet, son olarak Üniversitemiz 

bünyesindeki Türkiye'nin en büyük Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya; 
Merkezde alanında özel eğitim almış, akademisyen 
olan sertifikalı uzman hekimler tarafından 
akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon 
tedavisi gibi birçok uygulama gerçekleştirildiği, Ar-
Ge çalışmaları yürütüldüğü, bu alanda kendini 
geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika 
programları düzenlendiği bilgisini paylaşarak, 
Merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılmış klinik araştırma merkezi 
olduğunun da altını çizdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mardin 
programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirerek 
Üniversitemizin ihtisaslaşma çalışmaları içerisinde 
önemli bir yer tutan arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi ve 
deneyimlerini paylaştı.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Arıcılık 
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 
Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Arıcılık Programı Öğr. 
Gör. Merve Kambur Acar ve beraberindeki heyetle ilk 
olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar'ı ziyaret etti. Ziyarette Üniversitemizin 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
konusundaki bilgi ve 
tecrübelerini Mardin Üniversitesi 
ile paylaşmaktan memnuniyet 
duyacağını ifade eden 
Rektörümüz, ileriye dönük iş 
birliği konularında bilgi 
alışverişinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, daha sonra 
Mardin Bal Üreticileri Birliği 
Başkanı Şevket Bedirhanoğlu 
tarafından, Mardin İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde 
düzenlenen programda Mardin 
arıcıları ile bir araya geldi. 
Özellikle arıcılık faaliyetleri ve 
arı ürünleri konusuna değinen 

Rektörümüz, Mardin ve Düzce arasında bir köprünün 
temellerinin atıldığını ifade ederek, Üniversitemizin 
ihtisaslaşma kapsamında ürettiği ürünlerinden 
oluşan hediyeleri, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü 
Menduh Dinler ve Mardin Bal Üreticileri Birliği 
Başkanı Şevket Bedirhanoğlu'na takdim etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar son 
olarak Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. 
Mahmut Demirtaş'la Üniversitemizin bölgesel 
kalkınma için önemli katma değer sağlayan arıcılık 
faaliyetleri üzerine bilgi alışverişinde bulunan 
Rektörümüz, Üniversitemizin bilimsel çalışmaları ve 

ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında da bilgilendirmede 
bulundu.

REKTÖRÜMÜZ MARDİN’DE İHTİSASLAŞMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI 
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Üniversitemiz Arıcılık araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “Türkiye'de Gıda Güvenirliği Çalıştayı”na 
konuşmacı olarak katıldı.

“Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Bal Arıları” başlığı 
altında bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktaran 
Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, bal arılarının sürdürülebilir 

tarımsal faaliyetler için önemine 
vurgu yaptı.

Dünya'da toplam gıda üretiminin 
%90'nının 82 bitki türünden elde 
edildiğini söyleyen Kekeçoğlu, bu 
bitki türlerinin %63'ünün ise bal 
arıları tarafından tozlanmaya 
(polinasyona) gereksinim 
duyduğunun altını çizdi.

İnsan,gıdasının % 
31'ninarıtozlasmasınagereksinimdu
yanbitkilerdenoluştuğunavurguyapanDoç. Dr. 
MeralKekeçoğlu, “İnsan gıdasının 1/3'ü doğrudan veya 
dolaylı olarak arı tozlaşmasına ihtiyaç duyan 
bitkilerden oluşur. Polinasyon, meyve ve tohum 
üretiminin temeli demektir. Polinasyon olmadan 
meyve ve tohum üretimi mümkün değildir. Dolayısıyla 
bitkisel üretim ve bitkisel üretime bağlı hayvansal 
üretimden söz edebilmek için bal arılarına olan ihtiyaç 
vazgeçilmez bir zorunluluktur.” dedi.

Gıda güvenirliğinden önce gıda güvencesi geldiğini 
ifade eden Doç. Dr. Kekeçoğlu, gıda olmazsa ortada 
güvenirlikten söz edecek bir sorunda olmayacağını 

vurguladı.Bitkisel üretim ve bitkisel üretime bağlı olan 
hayvansal üretimde gıda güvencesini sağlayacak en 
önemli faktörün bal arıları olduğunu söyleyen Öğretim 
Üyemiz, “Son günlerdeki iklim değişimleri ve çevresel 
kirlenme göz önünde tutulduğunda yeterli üretim 
miktarı, güvenirlilik probleminin önüne 
geçmiştir.Polinasyonun önemi ve yararı konusunda tüm 
çiftçiler ve arıcılar bilinçlendirilmelidir. Arıcıların üye 
olacağı polinasyon servisleri kurulmalıdır.”diyerek 
sunumunu tamamladı.

GIDA GÜVENİRLİĞİ
ÇALIŞTAYI YAPILDI

Dünyadaki bal arısı ırklarının yanı 
sıra ülkemizdeki bal arısı ırkları ile 
ilgilide bilgi veren Kekeçoğlu, 
Türkiye'de farklı bal arısı ırkları ile 
ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ve 
tescil işlemleri hakkında önemli 
bilgiler paylaştı.

Bal arısı ırkı ve ekotiplerinin 
sürdürülebilir çevre ve doğanın güvencesi olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Farklı bal arısı 
ırk ve ekotiplerinin değişen klimatik koşullara karşı 
direnci de farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle bal 
arısı biyolojik çeşitliliği çok önemlidir. İleride 
oluşabilecek yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı ırklar 
hayatta kalırken, şartlara dayanamayan ırklar yok 
olacaktır. Bir diğer deyişle değişen iklim şartları 
nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve zararlılara karşı 
dayanıklı ırklar yaşamına devam edebilecekken, 
dayanıksız bal arısı ırkları yok olacaktır. İşte bu 
nedenle farklılıklar sürdürülebilir bal arısı popülasyonu 
dolayısıyla sürdürülebilir tarımsal faaliyetler için son 
derece önemlidir. Son günlerdeki 
iklim değişimleri ve çevresel 
kirlenme, bal arılarının yaşam 
süreci ve üretim performansını 
önemli düzeyde etkilemektedir.” 
ifadelerine yer verdi.

Arıların sürdürülebilir yaşam için 
doğada da çok önemli roller 
üstlendiğini dile getiren DAGEM 
Müdürü Meral Kekeçoğlu, 
“Ormanlar ve arılar arasında 
karşılıklı bir yarar söz konusudur. 

Dünyada en önemli tozlayıcı böcek olan arılar, 
tozlaşmayı sağlayarak toprağı koruyan otsu ve odunsu 
bitkilerin yayılmasında önemli rol üstlenmektedir. 
Arılar birkaç yıl görev yapmazsa endemik bitkiler yok 
olur.Bu bağlamda Ormancılık ve Tabiat Turizmi 
alanında ihtisaslaşan Kastamonu üniversitesinin 
ihtisaslaşma kapsamına arıcılığı almış olması son 
derece yerinde bir adım olmuş.Bu sayede, özellikle 
tozlaşması arılar tarafında yapılan orman bitkileri 
korunacak ve daha verimli üretim mümkün olacaktır.” 
dedi.

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu, Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma 
Kordinatörlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile 
düzenlenen Arıcılık ve Arı ürünleri Çalıştayı'na 
konuşmacı olarak katıldı.

Sürdürülebilir bir yaşam için arıların önemini 
Türkiye'nin her yerinde anlatan Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu, sağlıklı bir eko sistemin devamı için çok 
önemli olan arıların ürettiği ürünlerin de insan sağlığı 
için bir o kadar önemli ve ihtiyaç duyulan besinler 
olduğunu söyledi.

Arılar üzerine yaptığı çalışmalarla ülkemizde ve 
dünyada önemli başarılara imza atan Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu, Kastamonu'da düzenlenen çalıştayda 
“Ülkemizde Bal Arısı Irkı, Ekotiplerinin Tescili ve 
Koruma Çalışmaları” isimli sunumuyla bal arısı ırk ve 
ekotiplerindeki çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, bu 
çeşitliliğin korunması gerektiğinin altını çizdi.

ARICILIK VE ÜRÜNLERİ

ÇALIŞTAYI YAPILDI
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Üniversitemiz Tarımsal Atıkların 
Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) 
tarafından düzenlenen “Üniversite-
Kadın Girişimciler İş Birliği” başlıklı 
program, Rektörlük Çalıştay 
Salonu'na gerçekleştirildi.

Çalıştay programında; Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman 
Korkut, Merkez Müdür Yardımcıları 
Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan ve Doç. 
Dr. Çağlar Akçay;TOBB Düzce Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Serap 
Küçük, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
KGK-GGK Sekreteri Hatice Çakır, 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası KGK 
Üyesi Emine Kurtay, Düzce Tarım 

Doğal Ürünler Kadın Girişimi 
Üretimi ve İşletme Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Gün 
Çabuk, Düzce Olimpik Anneler 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Nermin Öğütlü Alayıldız ve üyeleri 
ile Düzce Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Feride Ömür Güçlü, Mera 
Çikolata İmalat San. ve Tic. Ltd. 
Şti. Büşra Yılmazyürk ve Meryem 
Nur Yıldız'ı konuk etti.

Toplantıda; Üniversitemizin 
üretimini 
gerçekleştirdiğimisellenmiş mantar 
kompostu, tıbbi ve yenilebilir 
mantar, tarımsal kompost ve malç 
materyali üretimi ile ilgili kadın 

girişimcilere ve halka sertifikalı 
eğitimler verilmesi, sıfır atık 
felsefesi doğrultusunda tarımsal 
atıkları değerlendirme ve gelir elde 
etme konularında ikili iş birliği 
yapılması, her türlü zirai atığın 
katma değerli ürünlere 
dönüştürülebileceği düşüncesinin 
halka anlatılması konularında bilgi 
paylaşımında bulunuldu. 

Çalıştayda ayrıca tarımsal atıkların 
değerlendirilmesi konusunda proje 
yazma eğitimleri verilmesi, çeşitli 
projelerin hayata geçirilmesi 
konularında da görüş alışverişinde 
bulunularak ikili iş birliği 
olanaklarının daha da 
geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Üniversite Kadın Girişimciler İş Birliği 

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma 
Geliştirme ve Uygulama Merkezi 
(DAGEÜM), bu yıl 11.si  düzenlenen 
Antalya YÖREX Yöresel Ürünler 
Fuarı'na; Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) Koordinasyonunda; 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 
Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü işbirliğinde katılım 
sağladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Antalya Ticaret Borsası 

(ATB) öncülüğünde, ANFAŞ Antalya 
Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 
fuarda, Doğu Marmara illerinin 
(Düzce, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve 
Yalova) turistik değerlerini, yöresel 
ürün ve hizmetlerini sergilenip, 
bölgeye ait markalaşma ve ticarileşme 
olanakları katılımcılarla paylaşıldı.
DAGEM tarafından üretilen; kestane 
propolisi, propolis, polen, kestane ve 
çiçek balları ayrıca Üniversitemiz Çevre 
ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü kapsamında 
üretilen; krem, kolonya, dezenfektan, 
bitki ekstraktları ve sirkeler Öğr. Gör. 
Aydan Fülden Ağan ve Tuğçe Çaprazlı 
tarafından tanıtıldı. Ayrıca stantta 
sergilenmek üzere özel cam kovanda 
fuar alanına götürülen Yığılca Bal 
Arısı kolonisi de ziyaretçilerin, 
özellikle çocukların oldukça ilgisini 
çekti.
Fuarda standımızı ziyaret eden 
katılımcıların yanı sıra; Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin,Düzce İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ve 
Televizyon Program yapımcıları Akif 
Budak (Çok Gezen Gurme) Feridun 
Kunak (Dr. Feridun Kunak'la Evlerinize 
Sağlık), Vahe Kılıçarslan (Vahe'yle 
Evdeki Mutluluk) ve Burdur yerel 
haber kanalı NNC Medya çalışanları 
gibi birçok tanınmış isim ve program 
yapımcıları da Üniversitemiz ve 
yöremiz markaları hakkında 
bilgilendirildi.

Markalarımız 11. Antalya- Yörex 
Yöresel Ürünler Fuarında Tanıtıldı

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 
Konfederasyonu (TSTK) tarafından 
düzenlenen “Tanıtım Günleri” etkinliğine 
katılan Üniversitemiz, gerçekleştirdiği 
faaliyetler, katma değerli bilimsel projeler 
ve ihtisaslaşma programı kapsamında 
ürettiği lisanslı ürünler hakkında 
ziyaretçileri bilgilendirerek olumlu geri 
dönüşler elde etti. 

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak 
üzere Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden 
katılan illerin folklorik ve gastronomik 
özelliklerinin sergilendiği, Yenikapı etkinlik 
alanındaki 'Tanıtım Günleri' etkinliği, 4 gün 
süresince devam eden kültür ve sanat 
etkinliklerine sahne oldu. 

İstanbul Düzceliler Derneği 
koordinasyonunda, Düzce Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü işbirliği Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı'nın 
destekleriyle,Düzce ilimizin kültürel ve 
turistik değerlerinin de tanıtıldığı 
organizasyonda Üniversitemiz de yerini aldı. 

Üniversitemizin Çevre ve Sağlık Alanlarında 
İhtisaslaşma programı kapsamında, 
akademisyenlerimizin bölge çiftçileriyle 
birlikte hayata geçirdiği örnek yerel 
kalkınma modeli çalışmaları ziyaretçilerle 
paylaşıldı. Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü öncülüğünde 
üretilen krem, kolonya, dezenfektan, 
bitkisel ekstrakt ve sirkeler tanıtılarak 
ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ve 
beğeniyle karşılandı. 

T.C. İçişleri Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
ve İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu, 65. Dönem 
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve 
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,TSTK 
Genel Başkanı Cevdet Akay ile Düzce İlçe 
Belediye Başkanları,kültür çadırında 
bulunan standımızı ziyaret ederek 
ihtisaslaşma çalışmalarımız hakkında 
bilgilendirildi.

Üniversitemiz
İstanbul’daki

Tanıtım Günleri’nde
Yerini Aldı
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Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen konferans serileri ile 
uzman konuklar,  en güncel konuları 
katılımcılarla paylaşmaya devam ediyor. 
Kasım ayı konferans serisinin ilkinde 
konuşmacı olarak davet edilen 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Attila Önmez, iç hastalıkların nedenleri 
hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans 
Salonu'nda düzenlenen “Metabolik 
Sendrom: Mahşerin Dört Atlısı” konulu 
konferansa; Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Prof. Dr. Bora Büken ve Prof. 
Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile öğretim 
elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım 
gösterdi.

Kasım ayının ilk konferans serisinin açılış 
konuşmasını yapan Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Muhammet Ali Kayıkçı, metabolik 
sendromun günümüzde birçok sistemik 
hastalığın ana nedenlerinden biri 
olduğuna dikkat çekti.

Dünyada her gün en çok ölüm nedeninin 
kardiyovasküler hastalıklardan 
kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Önmez, 
bunu kanser ve solunum hastalıklarının 
takip ettiğini belirtti. Kardiyovasküler 
hastalıklarda en sık görülen risk 
faktörlerinin hipertansiyon, obezite, 
dislipidemi ve diyabet olduğunu ifade 
eden Doç. Dr. Attila Önmez, bu dört risk 
faktörünün metaboliksendromu oluşturan 
komponentler olduğunu kaydetti. 

Metaboliksendromu, insülin direnci ile 
başlayan bel çevresinde artışa, 
hipertansiyon, dislipidemi, diyabet ve kan 
şeker yüksekliğinin eşlik ettiği koroner 
arter hastalıkları gibi sistemik 
bozuklukların birbirine bağlandığı ölümcül 
bir metabolizma hastalığı olarak açıklayan 
Doç. Dr. Önmez, “ Metabolik sendromu 
olan ve olmayan hasta popülasyonu 
karşılaştırıldığında çok çarpıcı sonuçlar 
bulunmaktadır.  Koroner kalp hastalığı 
yaklaşık dört kat, inmede bir buçuk kat 
artış görülmektedir. Yine metabolik 
hastalığı olan hastaların mortalitesinin 
çok yüksek olduğunu görüyoruz.” dedi.

Metaboliksendrom tedavisinde yaşam tarzı 
değişikliğinin önemine vurgu yapan Doç. 
Dr. Önmez, “Hiçbir ilaç, yaşam tarzı 
değişikliğinden daha etkin değil. Yaşam 
tarzı değişmediğinde hastalar tekrardan 
kilo alıp gelebiliyor. Bu nedenle uyku ve 
öğün saatlerinin düzenli olması,  stres, 
sigara ve alkolden uzak durulması gibi 
birçok yaşam değişikliğini burada 
sayabiliriz’ dedi. 

İlaçların doğru

kullanımı

Üniversitemiz Hastanesi Organ Nakli 
Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, 
ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri 
arasında kutlanan "Organ ve Doku 
Bağışı Haftası" kapsamında organ nakli 
konusunda önemli bilgiler verdi. 
Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile 
mümkün olan hastalıklar için Organ 
Nakil Merkezleri büyük önem arz ettiği 
biliniyor. Üniversitemiz Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi de hizmet 
vermeye başladığı günden bu yana 
gerçekleştirdiği operasyonlarla 
hastalara umut olmaya devam ediyor. 
Organ ve Doku Bağışı Haftası" 
dolayısıyla konu ile ilgili görüşlerini 
aldığımız Üniversitemiz Hastanesi 
Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Peker, organ nakli konusunda 
doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.
“Vücut Bütünlüğünde Bozulma 
Olmaz”
Organ naklini, birçok kronik organ 
hastalıklarında söz konusu organda 
tedavisi mümkün olmayan hastalıklar 
nedeni ile organın fonksiyonunu yerine 
getirememe durumunda uygulanan 
rutin ve geçerli bir tedavi yöntemi 
olarak tanımlayan Prof. Dr. Peker; 
organ bağışında bulunan kişinin 
ameliyatında cenazenin bütünlüğü 

bozulduğu yönündeki 
algının yanlış olduğuna 
dikkat çekti. Kadavradan 
organ çıkarma işleminin 
herhangi bir canlı 
ameliyatı kadar büyük bir 
özenle yapıldığını 
vurgulayan Prof. Dr. 
Peker,  “Organlar 
çıkarıldıktan sonra 
anatomiye uygun şekilde 
karın kapatılır. Vücut 

bütünlüğünde bozulma olmaz.” dedi. 
“Alıcı ve Vericiye Her Türlü 
İnceleme ve Tetkik Yapılmakta”
Canlıdan canlıya nakillerin verici için 
herhangi bir hayati risk oluşturmaması 
adına yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi veren Prof. Dr. Kemal Peker, 
“2238 sayılı kanun 9. maddeye göre 
organ ve doku alınması, aşılanması ve 
naklinden önce verici ve alıcının 
yaşamı ve sağlığı için söz konusu 
olabilecek tehlikeleri azaltmak 
amacıyla gerekli tıbbi inceleme ve 
tahlillerin yapılması ve sonucunun bir 
olumluluk raporu ile saptanması 
zorunludur.Bu yüzden alıcıya da 
vericiye de gerekli her türlü tıbbi 
inceleme ve tetkik 
yapılmaktadır.”diye konuştu. 
“Bedel Karşılığı Organ Doku Alınması 
ve Satılmasının Yasaktır”
2238 sayılı yasanın5.maddesine göre 
onsekiz yaşını doldurmamış ve 
mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve 
doku alınmasının yasak olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. Peker, “Aynı 
yasanın 6. maddesine göre onsekiz 
yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir 
kişiden organ ve doku alınabilmesi için 
verici en az iki tanık huzurunda, açık 
bilinçli ve tesirden uzak olarak 

tutanağı imzalaması ve bu tutanağın 
bir hekim tarafından onaylanması 
zorunludur.”ifadelerini kullandı. 
“Organ Naklinde Yaş Sınırı Yoktur”
Organ nakli için bir yaş sınırı 
olmadığını belirten Prof. Dr. Peker, 
2238 sayılı yasanın 3. maddesine göre 
bir bedel karşılığı veya başkaca bedel 
karşılığı organ doku alınması ve 
satılmasının yasak olduğunun altını 
çizerek açıklamasına şu şekilde devam 
etti: 
“Hukuka aykırı olarak organ ve doku 
alan, satan, satın alan, satılmasına 
aracılık eden, saklayan, nakleden veya 
aşılayan, organ ve doku teminine 
yönelik olarak ilan veya reklam veren 
veya yayınlayan kişiler hakkında 
26.9.2004 tarihi ve 5237 sayılı ceza 
kanunu 91. maddesi ceza hükümleri 
uygulanır.” ifadelerini kullandı.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Organ 
Nakli Merkezi'nin yaklaşık bir yıl önce 
almış olduğu ruhsat çerçevesinde 
pandemi koşullarında her türlü tedbiri 
alarak organ nakillerini başarıyla 
gerçekleştirdiğini kaydeden Prof. Dr. 
Kemal Peker, bu çerçevede 
Üniversitemiz Organ Nakli Merkezi'nde 
bugüne kadar beş hastaya böbrek (İkisi 
canlıdan-canlıya), iki hastaya da 
karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini 
belirtti. 
Organ ve doku naklinde ortaya çıkan 
en temel sorunun organ bağışı 
hakkında yeterince farkındalık 
oluşmamış olduğunu belirten Prof. Dr. 
Peker, bu nedenle organ bağışı ile 
organ nakli bekleyen binlerce hastaya 
umut olunabileceğinin altını çizdi.

Organ Naklinde Yaş Sınırı Yoktur

Üniversitemiz Hastanesi'nde 3-9 
Kasım Organ ve Doku Bağışı 
Haftası kapsamında farkındalık 
standı kuruldu.

Organ Bağış ve Nakil 
Koordinatörlükleri tarafından kan 
alma birimi bekleme alanında 
kurulan stantta; hasta, hasta 

yakınları ve sağlık çalışanlarına 
organ bağışının önemini anlatmak, 
organ bağış bilincini geliştirmek ve 
farkındalık yaratmak amacıyla 
broşür ve afişlerle bilgilendirme 
yapıldı. Organ bağışı yapmak isteyen 
gönüllülerin talepleri standa görev 
yapan Organ Bağış Biriminde görevli 
hemşire Esin Er tarafından form 

Organ Bağışı Standı Kuruldu 
doldurularak kabul 
edildi.

Hastanemiz Başhekim 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Mevlüt Pehlivan ve Dr. 
Öğr. Üyesi Kürşad Öneç, 
Organ Nakli Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Kemal 
Peker, Organ ve Doku 
Bağış Koordinatör Vekili 
Doç. Dr. Attila Önmez, 
Hastane Başmüdürü 
Fatma Eravcı, 
Başhemşire Nevin Şen ve 
Başhemşire Yardımcıları 
Hacer Ak Akgün, İlknur 
Kuzyakastandı ziyaret 
etti. Organ bağışının, 
organ nakli bekleyen 
hastalar için umut 
olduğunu vurgulayan 
Üniversitemiz Hastanesi 
yönetimi, tüm 
vatandaşları gönüllü 

organ bağışçısı olmaya davet etti.  

Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi 
gören organ ve doku bağışı standı,  
organ ve doku bağış haftası boyunca 
mesai saatleri içerisinde kan alma 
bekleme alanında bilgilendirme 
yapmaya devam edecek.
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TÜRK KIZILAYI 

İYİLİK YAYIYOR

Üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma 
Merkezi ve Genç Kızılay Topluluğu iş birliğiyle Kızılay Haftası kapsamında 
düzenlenen “Öğrencilikte Sosyal Sorumluluk, Kızılay ve Gönüllülük” başlıklı 
etkinlik Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

153 yıldır her koşulda toplumun yardım eli ve iyilik hareketi olan Türk 
Kızılay'ını ve faaliyet alanlarını, gelecek nesillere tanıtmak, öğrenciler 
arasında gönüllülük ve Kızılaycılık bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen 
programa; Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Akif Öncü, Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, öğretim 
üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Kızılay haftasına özel video sunumuyla başlayan programın ilk konuşmacısı 
Üniversitemiz Genç Kızılay Topluluğu Üyesi Tuğçe Karahasan, Kızılay 
tarihçesine değinerek haftanın anlam ve önemini vurguladı. Trablusgarp 
savaşında yaralanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tedavi gördüğü Hilal-i 
Ahmer Hastanesi'nin, yıllar sonra yine Atatürk tarafından Türk Kızılay 
isminin verilerek bu önemli kurumun bugünlere geldiğini belirten Tuğçe 
Karahasan, Kızılay'ın iyilik için çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Programın diğer konuşmacısı Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim 
Merkezi Eğitmeni Nilüfer Öztürk, eski adıyla Hilal-i Ahmer'in geçmişten bu 
güne gelişim sürecinden söz etti. Toplamda 257 şube ve 141 temsilcisi olan 
Türk Kızılay'ının işleyişi ve çalışmaları noktasında hazırladığı özel 
sunumuyla dinleyicileri bilgilendiren davetli konuşmacı, herkesi bu çatının 
altında birleşmeye ve birer Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti. 

Üniversitemizde 4. İç
Değerlendirme Süreci Başladı

Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi 
çalışmalarının, etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi, sürekli 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; 
Üniversitemizin mevcut durumunu daha 
iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili 
öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak 
adına Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü 
tarafından IV. İç Değerlendirme Süreci 
başlatıldı.

Akademik birimlerimizin kalite 
komisyonunda görev alan akademik ve 
idari personeller arasından seçilen iç 
değerlendirme ekiplerine yönelik 
Rektörlük Çalıştay Salonu'nda ve Genel 
Sekreterlik Toplantı Salonu'nda eğitimler 
düzenlendi. 

Eğitimlerde; akademik birimlerimizi 
kapsayan iç değerlendirme 
ziyaretlerinin, 01 Kasım 2021 – 30 Kasım 
2021 tarihleri arasında yapılacağı 
belirtildi.İki günlük ziyaretlerin sonunda 
elde edilen bilgiler doğrultusunda, 
akademik birimlerimizin iyileştirme 
çalışmaları ile güçlü ve iyileştirmeye 
açık yönlerinin tespit edilmesinin 
hedeflendiği, iç değerlendirme 

ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 
ortaya çıkan rapor çerçevesinde, 
Üniversitemiz Kalite Komisyonu 
tarafından gereken iyileştirme 
çalışmalarının planlanacağı ve birimlerle 
paylaşılacağı, Sürekli İyileştirme 
Koordinatörü Prof.Dr. Ayla Keçeci 
tarafından ifade edildi.

Üniversitemiz Sürekli İyileştirme 
Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci, 
eğitime katılan akademik personellere 
sürecin basamakları, ziyaret öncesi ve 
sonrasında dikkat edilmesi gerekenler 
konular hakkında bilgiler aktardı. 
Öğleden sonraki eğitimde ise Şube 
Müdürü Dinçer Korkmaz, idari 
personellerimize süreçlerle ilgili eğitim 
vererek katılımcıların sorunlarını 
cevaplandırdı.

Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü 
tarafından yapılan açıklamada, “Süreç 
içerisinde yer almayı kabul ederek iç 
değerlendirme ekiplerinde görev alan 
personellerimize katkı ve desteklerinden 
ötürü teşekkür ederiz.” ifadelerine yer 
verildi.

Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü, Rektörümüz Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar başkanlığındaki 
toplantıda, akreditasyon değerlendirme 
çalışmalarıyla ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi.  Akreditasyon değerlendirme 
çalışmalarını tamamlayan ve raporları 
Orman Fakültesi Dekanlığına sunan 
Üniversitemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün, 
1-3 Kasım 2021 tarihleri arasında Peyzaj 
Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) 
adına yapılan akreditasyon 
değerlendirmeleri Prof. Dr. Abdullah Kelkit, 
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan, Betül 
Aküzüm ve İlke Akkaya tarafından 
gerçekleştirildi.  Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 

Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin 
ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü'nün 
katıldığı toplantıda, Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü'nün güçlü-zayıf yönleri 
irdelenerek çeşitli konularda 
değerlendirmeler yapıldı ve son gün 
sonuç raporunun özetlenmesi ile de 
akreditasyon ekibi çalışmalarını 
tamamladı. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
tarafından yapılan açıklamada, “Süreçte 
emeği geçen tüm paydaşlarımıza 
teşekkür eder, sonuçlarının Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü, Orman Fakültesi ve 
Üniversitemiz adına hayırlı olmasını 
dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Peyzaj Mimarlığının Akreditasyonu


