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Üniversitemiz; uluslararasılaşma 
stratejisi kapsamında, eğitim 
faaliyetlerini Rusya 
Federasyonu'nda sürdüren Stavropol 
State Pedagogical Institute ile ortak 
hareketliliklerin 
gerçekleştirilmesine olanak 
tanıyan, Mevlana Hareketlilik 
Programı ve Memorandum of 
Understanding (MoU)  ikili iş birliği 
protokolleri imzaladı.

Prof. Dr. Nigar Demircan ÇakarProf. Dr. Maria Viktorovna SmaginaSayfa 2'de

YENİ İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI MÜZAKERE EDİLDİ  

İhtisaslaşma faaliyetleri kapsamında çok sayıda girişime imza atan, ayrıca 

dünyanın en saygın sıralama endeksi olan Times Higher Education endeksine 

göre Mühendislik alanında devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olan 

Üniversitemiz, anılan alanlarda yeni iş birliği olanaklarını müzakere etti. 

Toplantılara Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, 

Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Resul Kara ile Çevre ve Sağlık 

Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörümüz Doç. Dr. Uğur Hasırcı katıldı.
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KARADENİZ VE HAZAR DENİZİ ÜLKELERİ ARASINDA

İLETİŞİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

Üniversitemiz; uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, eğitim 
faaliyetlerini Rusya Federasyonu'nda sürdüren Stavropol State 
Pedagogical Institute ile ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine 
olanak tanıyan, Mevlana Hareketlilik Programı ve Memorandum 
of Understanding (MoU)  ikili iş birliği protokolleri imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen imza törenine; 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Stavropol State 
Pedagogical Institute Rektörü Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altın, 

Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Hüsnü Gerelegiz, Dış 
İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ile 
Koordinatörlük personeli katıldı.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde 
yürütülen uluslararası ikili iş birlikleri ve değişim 
programları çerçevesinde gerçekleştirilen törende, 
Mevlana Programı ve MoU protokolünü; Üniversitemiz 
adına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Stavropol State Pedagogical Institute adına ise Rektör Prof. 
Dr. Maria Viktorovna imzaladı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi – Kafkas Dilleri ve 
Kültürleri Bölümü ile Rusya Federasyonu Stavropol State 
Pedagogical Institute) iş birliğiyle "Rusça Öğretme Modeli" 

tanıtım semineri kapsamında Üniversitemize gelen 
Rektör Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, 
Üniversitemizle değişim programları kapsamında 
protokollere imza atarak, iki üniversite arasındaki 
ilişkilerin artmasına da imkan verdi. Protokol; tarafların 
amaç ve hedeflerini açıkça belirtmesine olanak 
sağlarken, gelecekte iki üniversitenin de yapmak 
istedikleri ortaklıklar ve uluslararasılaşma çalışmalarına 
zemin hazırlıyor. Üniversitemiz, Stavropol State 
Pedagogical Institute ile imzaladığı protokollerle Rusya 
Federasyonu üniversiteleri ile yapılan ortaklıklarına bir 
yenisini daha ekleyerek, uluslararasılaşma kapsamında 
iş birliklerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Protokol imzalandı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi – Kafkas Dilleri ve Kültürleri 
Bölümü ile Rusya Federasyonu Stavropol Bölgesi Devlet Destekli 
Yükseköğretim Eğitim Enstitüsü iş birliğiyle "Rusça Öğretme 
Modeli" tanıtım semineri düzenlendi.

Üniversitemiz Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rusya 
Federasyonu Devlet Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüsü Rektörü 
Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
İlhan Genç, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Fehmi Altın, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin 
Çaylı, davetli Rus akademisyenler, öğretim elemanlarımız ve 
öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kafkas Dilleri Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altın, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya 
Federasyonu'nun yakın komşu olmasına rağmen geçmişte 
birbirlerine uzak kaldıklarını ifade etti. Üniversitemiz ile bilim 
insanlarının birlikte çalışmalarını sürdürdükleri sürece, kısa 
zamanda çok kapsamlı alanlarda çalışma imkânlarını 
geliştirebileceklerini ifade eden Altın, Üniversitemizde açılması 
planlanan Rusça Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile de Rusça 
öğreniminin kolaylaşacağının altını çizdi. 

Rus Klasikleri Okunması Gereken Edebi Eserler Arasında 
Olmalı

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç ise, Rus edebiyatının önemine 
değinerek, Rus klasiklerinin mutlaka okunması gerektiğinin altını 
çizdi. Rusça'nın ticari alanda kullanılan bir dil haline geldiğini 
söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, bu seminerin öğrencilerimiz için bir 
fırsat olduğunu vurguladı. Etkinliğin faydalı geçmesi temennisinde 
bulunan Prof. Dr. İlhan Genç, katılım gösteren herkese teşekkür 
etti.

“Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgelerinde Ortak Kültür 
Oluşturulmalı”

Seminerin son konuşmasını gerçekleştiren Rusya Federasyonu 
Devlet Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. 
Maria Viktorovna Smagina, "Karadeniz ve Hazar Denizi 
Bölgelerinde Rusça Öğretme Modeli"nin anlatıldığı seminerde, 8 
öğretim üyesinin, Üniversitemiz mensuplarına kolay Rusça 
öğrenmeyi sağlayan modeli anlatacağını ifade etti. Karadeniz ve 
Hazar Denizi Bölgelerinde Rusça Öğretme Modeli" projesiyle 
Rusça ve ana dil öğretme programlarının yürütüldüğünü söyleyen 
Prof. Dr. Maria, bu çalışma ile Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleri 
ile kültür alışverişi yaparak, birbirleri arasındaki iletişimi 

güçlendirmenin amaçlandığını ifade etti. 

“Gördüğüm Profesyonellik İş Birliğimizi Daha da 
Anlamlandırdı”

Üniversitemizin yüksek profesyonelliği ve 
misafirperverliği için Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar'a ve öğretim elemanlarına teşekkür eden konuk 
Rektör, Üniversitemizde gördüğü profesyonellik sayesinde 
iş birliğinin daha da anlamlandığının altını çizdi.  Rusça’ya 
ilginin arttığının farkında olduklarını söyleyen Rektör, 
projenin amaçları arasında; etnik gruplar arası dil 
öğrenmek, Rus dili ve kültürü ile tanıştırmak, Rusya'da 
eğitim almalarını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Rus kültürüne ve diline ilgi duyan kişilerle bir arada 
bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren 
konuk Rektör, program katılımcılarını, Rusya'da kendi 
üniversitesinde de görmek istediğini belirterek 
konuşmasını sonlandırdı.

Düzenlenen Etkinliklerde Öğrenciler Eğlenceli 
Dakikalar Yaşadı

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Seminer, 
konuk Rus akademisyenlerin Rusya Federasyonu 
içerisinde yer alan federal devletlerin, bölge ve şehirlerin 
görseller eşliğinde anlatımıyla devam etti. İki gün süren 
etkinlikte öğrenciler, konuk akademisyenler eşliğinde Rus 
kültürüne ait geleneksel oyun ve hikâyeler canlandırdılar. 

Seminer sonunda değerlendirme sınavına tabi tutulan 
öğrencilere, katılım sertifikası da verildi.

Program sonunda kısa bir teşekkür konuşması 
gerçekleştiren Rusya Federasyonu Devlet Üniversitesi 
Yükseköğretim Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Maria 
Viktorovna Smagina ve Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, oldukça verimli bir 
program olduğunu dile getirerek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Katılımcılara birlikte sertifika 
veren ikili, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Düzenlenen Ziyaretlerle Program Sona Erdi

Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 
öğrencilerinin kendi yaptıkları öğretimi kolaylaştırıcı 
materyal sergisini de ziyaret eden konuk heyet, 
burada öğrenciler tarafından yapılan ürünler hakkında 
bilgilendirildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı da 
makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Maria 
Viktorovna Smagina ve beraberindeki heyet, program 
hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Birlikte bir süre 
sohbet eden heyet, eğitim ve kültür alanında ortak 
yapılabilecekler hakkında değerlendirmeler yaparak 
görüşmeyi sonlandırdılar.

İletişim ve kültür
etkinlikleri 
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İhtisaslaşma faaliyetleri kapsamında çok sayıda girişime imza 
atan, ayrıca dünyanın en saygın sıralama endeksi olan Times 
Higher Education endeksine göre Mühendislik alanında devlet 
üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olan Üniversitemiz, 
anılan alanlarda yeni iş birliği olanaklarını müzakere etti. 
Toplantılara Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin ve 
Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Mühendislik Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Resul Kara ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörümüz Doç. Dr. Uğur Hasırcı katıldı.

Bu kapsamda ilk önce Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi 
(GGOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan'ı ziyaret eden 
Üniversitemiz ekibi, hali hazırda Üniversitemiz ile ihtisaslaşma 
alanında iş birliği sözleşmesi bulunan GGOSB yönetimine ait 

Üniversitemiz İhtisaslaşma Alanlarında ve Mühendislik Alanında Yeni İş Birliği Olanaklarını Müzakere Etti

ÜNİVERSİTE HEYETİMİZ
GEBZE’DE İNCELEME YAPTI

Gebze Güzeller OSB ziyaret edildi      Hepsiburada tesisi gezildi

Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi incelendi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ziyaret edildi 
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arazide tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi ve katma değerli 
ürün üretimine yönelik iş birliğinin çerçevesini belirleyerek eylem 
planını hazırladı. 

Daha sonra Ülkemizin önemli e-ticaret platformlarından 
hepsiburada'nın Gebze tesislerini ziyaret eden Rektörümüz ve 
Üniversitemiz ekibi, Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci 
tarafından, hepsiburada platformunun çalışma modelleri 
hakkında bilgilendirildi ve buna istinaden, mevcutta satışı yapılan 
ve 2022 yılı başında satışa sunulacak olan yeni ihtisaslaşma 
ürünlerimizin hepsiburada platformu üzerinden satışı için 
kullanılabilir modelleri tartıştı.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve ekibimiz, 
Mühendislik alanındaki potansiyel iş birliklerini görüşmek üzere, 
teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir 

Mega Teknoloji Koridoru niteliğine sahip Bilişim Vadisi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada Bilişim 
Vadisi'nin temel bileşenlerinden Prototip ve Test Merkezi, 
Kuluçka Merkezi, Digital AGE, Teknoloji Transfer Ofisi gibi 
birimleri ziyaret eden Üniversitemiz temsilcileri, Genel 
Müdür Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'ndan Bilişim Vadisi 
hakkında bilgi aldı.

Son olarak Gebze Teknik Üniversitesi'ni (GTÜ) ziyaret eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve beraberindeki 
heyet, burada GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan 
Aslan liderliğindeki GTÜ ekibi ile dikey tarım enstrümanları 
ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi konularını müzakere 
etti. Toplantıda ayrıca iki Üniversite arasında imzalanması 
planlanan iş birliği sözleşmesinin detayları da görüşüldü.

REKTÖRÜMÜZ BAŞARILI AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK ETTİ

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptıkları 
çalışmalarla Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize değer 
katan başarılı akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik 
ederek, onlara teşekkür belgesi verdi.

Üniversitemiz Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen 
programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. M. 
Akif Öncü, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş, Düzce 
Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, 
akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Yaptıkları akademik çalışmalarla ve aldıkları patentlerle 
Üniversitemizin değerine değer katarak, dünyanın en etkili 
bilim insanları sıralamasına adını yazdıran 

akademisyenlerimiz, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu 
(IFIA) ve TÜRKPATENT iş birliğinde düzenlenen 6. İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de patent alan 
akademisyenlerimiz ve Teknofest 2021'de 1.lik alarak dereceye 
giren öğrencilerimiz ile bir araya gelen Rektörümüz Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar,hepsini teker teker tebrik etti.

Üniversitemizin yakaladığı başarılarda büyük emekleri olduğunu 
söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yaptıkları özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Üniversitemizin ülkemiz ve 
dünya sıralamaları arasında önemli bir konuma yükseldiğini 
hatırlatan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Üniversitemizin 
kurumsal gelişimine katkı sağlayan ve kurumsal tarihine giren 

sizleri tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte çalıştığım için 
kendimi şanslı hissediyorum. Yarışmalara katılan, projeler 
üreten, şirketleşme yoluna giden, tüm akademisyenlerimize 
ve öğrencilerimize, tüm zorluklara göğüs gererek başarı 
elde ettikleri için gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Gelecekte yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bilgi 
alışverişinde bulunan Üniversitemiz mensupları, kendilerine 
bu fırsatı veren Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 
başta olmak üzere, Üniversitemiz yönetimine teşekkür etti.
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GİRİŞİMCİLİK MARATONU 2021
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

Üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra il dışından 

gelen öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte 

takımlar, geçen hafta sonunda 48 saat boyunca 

alanında uzman eğitmenlerce verilen kısa 

eğitimler ve mentorlerin destekleriyle, yoğun 

bir çalışma temposunun sonrasında fikirlerini iş 

modeline çevirerek projelerini olgunlaştırdı. 

Kapanış programında da takımlar jüri önünde ter 

dökerek dereceye girmek için birbirleriyle 

yarıştı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda; PiozePed fikri, 

birinci olarak 10.000 TL ödülün sahibi oldu. 

Alter-Med fikri ikincilik derecesi elde ederken 

5.000 TL ödül kazandı. Üçüncü olan Storychain 

fikri 3.000 TL'lik ödüle layık görülürken, 

Smokless fikri ise dördüncülük derecesiyle 2.000 

TL'lik Prototipleme ödülü kazandı. Ayrıca 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

finale kalan 14 takıma da Kapsül Kuluçka 

Merkezi desteği verileceğini müjdeledi.

Dereceye giren takımlar, sadece yerel çapta 

değil, ulusal çapta da girişimcilik ailesinin bir 

parçası haline gelerek, hayallerindeki fikri 

hayata geçirme ve ticarileştirme fırsatı 

yakaladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 

Girişimcilik Maratonu'21 kapanış programına; 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, 

Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 

Akif Keten, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, MÜSİAD Düzce Şubesi 

Başkanı Vefa Pehlivan, Düzce Teknopark Genel 

Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, davetli konuklar, 

öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

1.

2.

3.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Düzce 

Teknopark, Kariyer Topluluğu ve Düzce Üniversitesi 

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma 

Merkezi iş birliği ile düzenlenen Girişimcilik Maratonu 

2021'de ödüller sahiplerini buldu.

Programın açılışında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yeni dünya 

düzeninde yapay zeka, tarım ve suyun çok önemli 

olduğunu ifade ederek, birçok eski mesleğin yok olacağını 

ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirtti. Üretmenin 

önemine vurgu yapan Tuncay Şahin, gençlere 

güvendiklerini söyleyerek her türlü projeye açık 

olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilen 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gençlerin 

üretken, yaratıcı ve risk alma yeteneklerini gördükçe 

mutlu olduklarını dile getirdi. Girişimci bireyleri, başarı 

güdüsü yüksek, 18-24 yaş arası, paradan daha çok başarıya 

odaklanan kişiler olarak nitelendiren Rektörümüz, 

öğrencilerimizin risk almak, teknoloji ve zamanı 

yakalamak için doğru yerde olduklarının altını çizdi. 

Üniversitemizin; mühendislik alanında devlet 

üniversiteleri arasında birinci, sanayi gelirinde 

dünyada 90. sırada olduğuna dikkat çeken Rektörümüz, 

bu başarılarla birlikte iş fikirlerine daha fazla destek 

verdiklerine işaret etti. Etkinliğin, öğrencilerimizin bu 

topraklardan marka çıkarması için önemli bir fırsat 

olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 

Demircan Çakar, tüm çözüm ortaklarına gönülden 

teşekkür etti.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, 

etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, “Bu tür etkinlikler, bir 

öğrencinin yaşayabileceği en güzel etkinliklerdendir' 

dedi. Etkinlikte emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür 

eden Doç. Dr. Şahin,  Girişimcilik Maratonu'21'e 

katılmaya hak kazanan takımların da üstün bir 

performans gösterdiklerini ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. 

Nigar Demircan Çakar tarafından etkinliğe sponsor ve 

destek olan kurumlara, eğitmenlere ve kişilere plaket 

ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Girişimcilik Maratonunda Yeşil Gelecek Vurgusu

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversitemiz, Düzce Teknopark, Kariyer Topluluğu ve Üniversitemiz Kariyer 
Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen Girişimcilik Maratonu'21 
etkinliğinde 15 iş fikri için 15 fidan dikimi gerçekleştirildi. Girişimcilik alanında yeni çalışmalar yapmayı hedefleyen 
takımlar, “Bir Fidan Bir Girişim” sloganıyla başlatılan fidan dikme etkinliğinde de Üniversitemiz mensuplarıyla 
birlikte, yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturdular.
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Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması programı kapsamında 
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma 
Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin 
(DAGEM) yaptığı çalışmalar ve 
markalaşma süreci ülkemizin her 
bölgesinde merakla takip edilerek, örnek 
alınıyor.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde, Doğal 
Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlenen “Arıcılık ve Arı 
Ürünleri Çalıştayı”na davet edilen DAGEM 
Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, 
“Türkiye'de Bal Arısı Çeşitliliği ve Sinop'ta 
Bal Arısıyla İlgili Çalışmalar” hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Sinop ve ilçelerinden gelen üreticilere 
yönelik düzenlenen çalıştayda DAGEM'de 
yapılan çalışmalar üzerinde de duran Doç. 
Dr. Meral Kekeçoğlu, her bölgenin yerli 
arısına sahip çıkması gerektiğini önemle 
vurguladı. Yurt dışından getirilen ana 
arıların, Türkiye'de doğal olarak yayılış 
gösteren bal arısı ırkları ile kontrolsüz 
hibritlerin oluşmasına neden olduğunu 
ifade etti. Bunun ülkemizde bal arısı 
genetik çeşitliliği üzerindeki olumsuz 

etkisinin altını çizdi. Sunumunun sonunda 
arıcılık konusunda lider merkez olan 
DAGEM'in geçmişten bugüne gelişimini, 
markalaşma sürecini ve bölgesel 
kalkınmada edindiği misyonu anlatan 
Kekeçoğlu bölgesel kalkınmada arıcılık ve 
katma değeri yüksek arı ürünleri 
üretiminin desteklenmesine vurgu yaptı. 

Arıcıların yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı; “Arı Ürünleri” 
başlıklı sunum yaparken,19 Mayıs 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Güler ise; “Bal Arısında Koloni Yönetimi” 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca Sinop Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil 
Demir'e yapılan ziyaretlerde Düzce 
Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Merkezi bünyesinde üretilen 
katma değer kazandırılmış arı ürünleri 
tanıtılarak, DAGEM ve Sinop Üniversitesi 
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (SUDAM) gibi bölgesel kalkınma 
odaklı merkezlerin önemi, hedefleri ve 
ileriye dönük planlamaları üzerine bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

ARICILIK ÇALIŞTAYI YAPILDI

Ülkemizin alanında ilk öğrenci 
topluluğu olan Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Öğrenci 
Topluluğu, Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan Türkiye'nin en büyük GETAT 
Merkezi'ne ziyaret programı düzenledi. 
Programa, 100'ün üzerinde Tıp 
Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümü öğrencileri katıldı. 
Altı grup halinde geziye davet edilen 
öğrencilerimize, Öğr.Gör. Dr. Nisa Sipahi 
tarafından Ar-Ge çalışmalarının 
yapıldığı büyük araştırma 
laboratuvarları tanıtıldı. DÜGETAM 
Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve Dr. 
Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya tarafından 
ise gönüllü katılımcılar üzerinden 

hacamat, hipnoterapi, akupunktur, ozon 
terapi ve hirudoterapi gibi GETAT 
yöntemlerini uygulamalı olarak gösterildi. 
Öğrencilerimiz, eğitim sisteminde 
bulunmayan GETAT uygulamalarını yerinde 
görerek yeni ufuklar kazandı. Merkezdeki 
uygulamaların klinik ve analitik çalışmalarla 
desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Ertuğrul Kaya, geleneksel ve tamamlayıcı 
tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler verdi. 
Gezi programı sırasında topluluğun 
amaçlarına değinen Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Öğrenci Topluluğu Başkanı 
Abdullah Yılmaz, bir bilim insanının önyargılı 
olmaması, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın 
öğrencilik döneminden itibaren tanınması 
gerektiğini belirterek katılımcılara ve emeği 
geçenlere teşekkür etti.

GETAT ZİYARET EDİLDİ

Üniversitemiz Deney Hayvanları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun 
düzenlediği “Beyin, Bellek, Duygular ve 
Karar Verme” başlıklı programda Doç. Dr. 
Oytun Erbaş öğrencilerimizle bir araya 
geldi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirilen programa; 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şerif Demir, Üniversitemiz Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Muhammet Ali Kayıkçı, Prof. Dr. Bora 
Büken, Deney Hayvanları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi(DÜDAM)Müdürü Doç. 
Dr. Merve Alpay ile öğretim üyelerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Deney Hayvanları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
ve Bilimsel Araştırma Topluluğu 
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Merve 
Alpay, Doç. Dr. Oytun Erbaş'ı konuk 
ettiklerinden dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek davetlerini geri 
çevirmediği için kendisine teşekkür etti. 
Bilimsel Araştırma Topluluğu'nu azimli ve 
çalışkan bir topluluk şeklinde 
nitelendirerek başarılı çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. 
Programın ev sahibi DÜDAM'ın 5 yıldır 
faaliyet gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. 
Merve Alpay, her türlü iş birliğine açık 
olduklarını belirterek verimli bir program 
temennisinde bulundu. 

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
davet edilen Doç. Dr. Oytun Erbaş, 
öğrencilerin bir yerden çalışmaya 
başlaması gerektiğini belirterek “Sabırlı 
olun. Çok çalışın. Yabancı dil öğrenin. 
Sosyal medyaya fazla zaman ayırmayın. 
Bu dünyaya eser bırakmak çok önemlidir. 
Başarı bedel ödemektir.” şeklinde 
konuştu.

Beyni kaybetmenin her şeyi kaybetmek 
demek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. 
Erbaş, beyin için proteinin çok önemli 
olduğuna işaret ederek insanlarda 70 
yaşından sonra Alzheimer hastalığı 
görülme riskinin yüzde 50 olduğunu 
sözlerine ekledi. Öğrencilere yapay zeka 
ve moleküler biyoloji konularını öğrenme 
tavsiyesinde de bulunan davetli 
konuşmacı, kaygının öğrenmeye katkısı 
olduğunu dile getirdi. Beyin, bellek, 
duygular ve karar verme konularında 
bilgi ve deneyimlerini aktaran Doç. Dr. 
Oytun Erbaş, örneklerle öğrencilerin 
merak ettiği konulara ışık tuttu.

Programın sonunda Doç. Dr. Oytun 
Erbaş'a; Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı plaket, 
DÜDAM Müdürü Doç. Dr. Merve Alpay 
ise teşekkür belgesi takdim etti.

Başarı
Bedel
Ödemektir

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aralık ayı 
etkinlikleri kapsamında “Sanatın Evreni 
Üzerine Konuşmalar II”  başlıklı 
konferans düzenlendi. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans 
Salonu'nda gerçekleşen programa; 
Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız 
Doyran, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Prof. Dr. 
Bora Büken ile öğretim üyelerimiz ve 
öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Prof. Dr. Muhammet Ali 
Kayıkçı, Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak 
sanatın evreni üzerine düzenledikleri 
konferans serilerinin büyük ilgi 
uyandırdığına dikkat çekti.  Sanat 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. E. Yıldız Doyran ve öğretim 
üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür 
eden Prof. Dr. Kayıkçı, konuşmalarını 
yapmak üzere Prof. Dr. E. Yıldız Doyran'ı 
kürsüye davet etti. 

Konuşmasında sanatın önemine vurgu 
yapan Prof. Dr. Doyran, “Sanatın 
olmadığı bir yerde hiçbir şeyin 
yeşermeyeceğini, doğanın 
kavranamayacağını, evrenin üzerine 
hiçbir taş koyulamayacağını artık 
görmemiz gerekiyor” dedi. Konferansta 
Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Burcu Günay, “Esin Perilerinden 
Günümüze Müze Kavramı” konulu 
sunumunu gerçekleştirdi.  Müze 
kavramının kökeninin Antik Yunan 
dönemindeki ilham perilerine 
dayandığına dikkat çeken Doç. Dr. 
Günay, eserlerin korunup saklandığı ve 
teşhir edildiği devlet himayesinde olan 
yapıların müze olarak tanımlandığı 
bilgisini verdi.  Konferansta “Yedinci 
Sanat Olarak Sinema Kuramının Felsefi 
Arka Planı” konulu sunum yapan Sanat 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo 
Televizyon Sinema Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tunç Yıldırım,  Yazar 
Ricciotto Canudo'nun sinemaya yedinci 
sanat unvanını kazandıran kuramının 
oluşumu ve felsefesi hakkında bilgiler 
aktardı. Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Haluk Yücel, Cumhuriyet 
Dönemi müzik politikaları üzerine 
sunum yaptı.  Doç. Dr. Yücel, Osmanlı 
Devleti'ndeki müzik eğitim 
kurumlarından yola çıkarak 
Cumhuriyet'in ilanından 1960'lı yıllara 
kadar yapılan müzik çalışmaları hakkında 
konuşma yaptı. Son olarak kürsüye gelen 
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. 
Tevfik Altan Doyran ise,“Etkileşim 
Tasarımının Sanat Üretim Pratikleri ve 
Sergileme Biçimleri Üzerine Etkisi” 
başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Arş. Gör. 
Doyran'nın etkileşim tasarımının 
günümüzdeki uygulama alanları, 
tasarımı ve arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarını görsel örneklerle 
zenginleştirdiği konuşması ilgi ile takip 
edildi. 

 

Sanatın
Evreni
Ele Alındı
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Akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz başta olmak üzere iç ve dış 
paydaşlarımızın sorunlarını, eleştirilerini, 
gözlem, tespit ve önerilerini dinlemek ve 
çözüm yolları geliştirmek amacıyla 
başlatılan Açık Kapı uygulaması, her ayın 
ilk Pazartesi günü Üniversitemizde 
gerçekleştirilmeye devam ediyor. 

34. Açık Kapı Günü'nde paydaşlarımızla 
bir araya gelen Rektörümüz Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, onların soru, fikir, 
görüş ve çözüm önerilerini dinleyerek 
değerlendirmelerde bulundu. Yenilikçi, 
şeffaf ve hesap veren bir yükseköğretim 
kurumu olmanın sorumluluğuyla bu 

uygulamayı hayata geçirdiklerini 
belirten Rektörümüz, Açık Kapı 
Günü'nün Üniversitemizin 
kurumsallaşmasına da katkı sağladığını 
sözlerine ekledi.  Şu ana kadar binlerce 
mensubumuzu ve kurumumuz dışından 
gelen misafirlerimizi ağırladıklarını 
ifade eden Rektörümüz, iyi bir sinerji 
oluşturulduğuna ve çözüm odaklı 
çalışmanın bir ilke haline getirildiğine 
dikkat çekti.  Açık Kapı Günü'ne katılım 
sağlayan paydaşlarımız ise, 
Üniversitemiz Yönetimi ile yüz yüze 
görüşme imkanı elde ettikleri; görüş, 
öneri ve sorunları birinci elden 

AÇIK KAPI GÜNÜ

ilettikleri için Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar'a teşekkür etti.

Üniversitemiz öğrencisi Şeyda Yaman'ın 
“İletişim ve Sayısal Dönüşüm” adlı projesi, 
TÜBİTAK 1512 - Girişimcilik Destek 
Programı (BiGG) kapsamında ticarileşme 
başarısı göstererek, destek almaya hak 
kazandı. Aldığı destekle şirketleşme 
yoluna giren öğrencimiz Düzce Teknopark 
ile protokol imzaladı.

Üniversitemiz Çalıştay Salonu'nda 
düzenlenen protokol imza törenine; 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, Düzce Teknopark Genel Müdürü 
Doç. Dr. Özkan Şahin, Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) Direktörü Öğr. Gör Betül İşbilir 
Kula, destek kazanan girişimciler ve Düzce 
Teknopark uzmanları katıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, 
Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve 
yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak 
işlere dönüştürmek amacıyla; 2020 

yılında TÜBİTAK 1512 BİGG uygulayıcı 
kuruluşu olmaya hak kazanan Düzce 
Teknopark ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent'in 
ortak uygulayıcı kuruluş olarak 
yürüttükleri BİGGDÜNYA girişim 
hızlandırma programının 1. Dönemi 
için TÜBİTAK tarafından destek 
almaya hak kazanan girişimler belli 
oldu.

Üniversitemiz yüksek lisans 
öğrencilerinden Şeyda Yaman 
“İletişim ve Sayısal Dönüşüm” 
projesinin yanında, yine Düzce 
Teknopark'ın destek ve takibini yaptığı 
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gözde 
Özaras Öz ise “Sağlıklı ve İyi Yaşam” 
tematik alanlarında toplam 400 bin TL 
hibe ile “1512 Teknogirişim Sermayesi 
Desteği” almaya hak kazandı.

Ticarileşme alanında önemli bir yol kat 
eden Üniversitemiz öğrencisi Şeyda 
Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde Özaras 
Öz;Rektörümüz ve aynı zamanda Düzce 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar ile 
imzaladıkları protokolle, Düzce 
Teknopark'ta faaliyet gösterme ve şirket 
kurma alanında önemli bir adım atmış 
oldular. Protokol sonunda Düzce 
Teknopark'tan yapılan açıklamada, 
“Düzce Teknopark, farklı alanlarda 
teknoloji tabanlı yenilikçi fikir geliştiren 
ekiplere sağladığı eğitim, mentörlük ve 
uzman ekip destekleri ile 2020/2. 
Dönem TÜBİTAK çağrısında 2 ekibe, 
toplam 400 bin TL hibe desteği 
sağlanmış olup, Düzce Teknopark 
tarafından sağlanacak iş birlikleri ile 
girişimcilerimiz desteklenmeye devam 
edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Şirket kurma yolunda ilk adımı attı

Üniversitemiz personelinin motivasyonunu 
yükseltmek, kurum aidiyetini artırmak ve ortak 
bir sinerji oluşturmak amacıyla Rektörlüğümüzce 
hayata geçirilen “Logo Günü”, 2021 yılı için son 
kez düzenlendi.

Hayata geçirdiği birçok yenilikçi uygulamayla 
Ülkemiz kurumları arasında öncü bir kurum olma 
özelliği gösteren Üniversitemiz, her ayın ilk 
Cuma gününde “Logo Günü” etkinliği düzenliyor. 
Düzenlenen bu etkinlik ile tüm 
yerleşkelerimizdeki ve birimlerimizdeki 
mensuplarımız; Üniversitemize ait logolu 
kıyafetler giyerek ve logolu ürünler kullanarak 
kurum kimliğine ve kurum aidiyetine katkı 
sağlamış oluyor.

Üniversitemizin tanıtımına da katkı sağlayan 
“Logo Günü”, mensuplarımız arasındaki 
birlikteliği ve ekip ruhunu yansıtıyor. 
Üniversitemiz mensuplarına heyecan katan 
“Logo Günü” 2022 yılında da mensuplarımızın 
katılımıyla devam edecek.
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Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Baki 
Altınsoy, tıpta pek çok alanda tanı ve tedavi 
amacıyla uygulanan teknikleri içeren “ 
Girişimsel Radyoloji” hakkında bilgi verdi. 

Girişimsel radyolojinin, tıbbın hızla ilerleyen bir 
dalı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Altınsoy, 
radyolojinin tedavi edici bölümü olduğunu 
söyledi.

“Daha Kritik ve Dokunulamaz Hastaların 
Girişimsel Tedavileri Yapılabilir Hale Geldi”

Girişimsel radyologların, görüntüleme 
kılavuzluğunda minimal invaziv yöntemlerle 
ciltten girerek (perkutan) yaptığı tedavilerin 
diğer klinik branşlara birçok konuda yardımcı 
olduğunu belirten Doç. Dr. Altınsoy, “Temelleri 
60'lı yıllara dayanan girişimsel radyolojik 
tedavilerde, işlemlerin çeşitliliği, karmaşıklığı 
ve derinliği son zamanlarda çok artmıştır. Bu 
şekilde çok geniş bir spektrumdaki işlemlere 
özgü yöntem ve teknikler geliştikçe, daha kritik 
ve dokunulamaz hastaların girişimsel tedavileri 
yapılabilir hale gelmiştir.” dedi.

“Genellikle Bu İşlemler Hastalar İçin Daha 
Kolaydır”

Girişimsel radyolojideki işlemlerin avantajları 
ve risklerine de değinen Doç. Dr. Altınsoy, 
“Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme 
kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az 
invaziv yöntemler kullanarak tedaviyi 
yönlendirir. Genellikle bu işlemler hastalar için 
daha kolaydır. Çünkü geniş kesiler yoktur, daha 
az ağrı, daha az risk ve daha kısa iyileşme 
zamanı ile işlemler tamamlanır.”diye konuştu. 

“Lokal veya Gereğinde Genel Anestezi Altında 
Gerçekleştirilir”

Doç. Dr. Altınsoy, Girişimsel radyoloji uygulama 
alanları ve yöntemi hakkında şu bilgileri verdi: 
“Girişimsel radyologlar önceden elde edilmiş 
görüntüler üzerinde gerçekleştireceği işlemi 
planlar. Daha sonra kateterleri (birkaç 
milimetre kalınlığındaki plastik tüpler) 
damarlardan veya ciltten girilerek görüntüleme 
kılavuzluğunda (Dijital Substraksiyon 
Anjiografi, Floroskopi, Ultrason, Bilgisayarlı 
Tomografi) yönlendirirler. Bu işlemler lokal 
veya gereğinde genel anestezi altında 
gerçekleştirilir. Girişimsel radyolojik işlemler 
damarla ilgili(vasküler) ve damar dışı 
organlarla ilgili (nonvasküler)  olarak iki büyük 
gruba ayrılır. Vasküler girişimler de beyin 
damarları ile ilgili girişimler (nörovasküler) ve 
beyinin dışında kalan organların damarları ile 
ilgili girişimler (periferikvasküler) olarak ikiye 
ayrılır.” dedi.

“Üniversitemiz Hastanesi'nde Uzun Zamandır 
Uygulanıyor!”

Girişimsel Radyolojik işlemlerin Üniversitemiz 
Hastanesi'nde uzun zamandır uygulanmakta 
olduğunu kaydeden Doç. Dr. Altınsoy, “Daha 
çok damar dışı organlarla ilgili işlemler 
uygulanmakta olup, biyopsiler, kateterler ile 
drenajlar,  kalıcı-geçici santral vasküler 
kateterler, kontrast madde verilerek safra 
yollarının görüntülenmesi(PTK), idrar yolları 
drenajı (Nefrostomi)  ve tümoral vakalarda 
radyofrekans (RF)-mikrodalga ablasyon gibi 
işlemler yapılmaktadır.” diyerek açıklamasını 
sonlandırdı.

Girişimsel 

Radyoloji
Engelli materyal sergisi düzenlendi

Üniversitemiz;2021-2022 Eğitim-
Öğretim Yılı'nda, Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı ve Düzce Halk Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğiyle, 
öğrencilerimizin boş zamanlarını 
verimli değerlendirmeleri,aynı 
zamanda sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif alanlarda da gelişimlerini 
desteklemek amacıyla ücretsiz kurslar 
gerçekleştiriyor.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı desteğiyle açılan yemek 
kursu yoğun ilgi görüyor. Üniversitemiz 
Konuralp Yerleşkesi Karavana 
Mutfağı'nda gerçekleştirilen yemek 
kursu 21 öğrenci ile ara vermeden 
devam ediyor. Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Gıda Yüksek Mühendisi 
Asiye Elvan Bellici yürütücülüğünde 
devam eden yemek kursu, teorik 
derslerin yanında uygulamalı çalışmalar 
ile de destekleniyor.

36 saat teorik, 142 saat uygulama 

Yemek kursu büyük ilgi görüyor

dersleri olmak üzere 18 hafta süresince 
178 saatlik eğitim sonunda kursiyer 
öğrencilerimize, ilk kez Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı Aşçı Çırağı belgesi 
verilecek.

Girişimci ve katılımcı Üniversitemiz, 
bilginin paylaşılması yanında ücretsiz 
kurslar ile öğrencilerine yeni yetenekler 
kazandırıyor ve kişisel gelişimlerine de 
büyük katkı sağlıyor. 
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Bölümü ile Özel Eğitim 
Topluluğu tarafından Dünya Engelliler 
Günü kapsamında düzenlenen 
“Materyal Sergisi”, Eğitim 
Fakültesi'nde ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu.

Özel Eğitim Bölümü dersleri 
kapsamında hazırlanan eğitim 
materyallerinin yer aldığı serginin 
açılışında konuşan Üniversitemiz 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Koç, özel gereksinimli 
öğrencilerin aşırı hoşgörüye, 
esnekliğe, anlayışa, sabra, tahammüle 
ihtiyaç duyan bireyler olduğunu ifade 
ederek, “Onların ruhuna dokunmak, 
kalbine dokunmak özel insan olmayı, 
özel eğitim almayı gerektiriyor. Bir 

insanın bir insana yapacağı en büyük 
iyilik nedir derseniz hiç bitmeyecek bir 
iyiliktir. Onu kendisine sevdirmektir. Bu 
bağlamda belki de bu hakkı elde 
edebilecek en temel mesleğe sahip 
olacaksınız.” şeklinde konuştu. 

Eğitim Fakültesi öğrencilerimizin özel 
eğitim alanına ilişkin çok iyi eğitim 
aldığına işaret eden Prof. Dr. Koç, “Ama 
esas olan şey bu eğitim ile birlikte sizin 
üst düzey anlayışa, sabra, hoşgörüye 
ihtiyaç duymanız. Yani duygusal anlamda 
da haklı bir eğitime ihtiyacınız var. 
Aslında bu ve benzeri etkinlikler, farklı 
duygusal anlamdaki yönümüzü 
güçlendirme etkinlikleri diye 
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. 

Feyzullah Şahin ise 
yaptığı konuşmada 
Dünya Engelliler Günü 
etkinlikleri kapsamında 
bir araya geldiklerini 
belirterek engelli 
bireylerin toplumsal 
yaşama katılımının 
önündeki eşitsizliklerin 
kaldırılmasının önemine 
değindi. Bu anlamlı 
günün anısına bölüm 
olarak yaptıkları eserleri 
sergilemeyi ve diğer 
sınıflara ilham vermeyi 
amaçladıklarını dile 
getiren Doç. Dr. Şahin, 
öğrencilerimize hitaben 
“Bu serginin teması 
sizsiniz. Size güvenerek 
başladık, yaptığınız 
materyallerle 
güvenimizi boşa 
çıkarmadınız. Sizlerle 
gurur duyduk. Bu 
materyallerin 

hazırlanmasında titizce emek gösteren 
hocalarınıza ve materyalleri titiz bir 
şekilde hazırlayan hepinize teşekkür 
ederim.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından serginin 
kurdelesi kesildi. Sergi, Üniversitemiz 
akademisyenleri, öğrencileri, Düzce özel 
eğitim okullarında görev yapan 
yöneticiler, özel eğitim öğretmenleri, 
özel gereksinimli bireylerin aileleri 
tarafından da ziyaret edildi.

Sergiyi, daha sonra Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. İlhan Genç ile birlikte 
Üniversitemizde bir etkinlik kapsamında 
konuk olan Rusya Federasyonu Stavropol 
Bölgesi Devlet Destekli Yükseköğretim 
Eğitim Enstitüsü yetkilileri de ziyaret etti. 
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Üniversitemiz Hastanesi Organ

Bağışı ve Nakli Konusunda 

Teşekkür Belgesiyle Onurlandırıldı

Üniversitemiz Hastanesi'nin organ bağışı ve 
nakli konusunda başarılı çalışmaları, teşekkür 
belgesi ile onurlandırıldı.

Zorlu pandemi koşullarına rağmen beyin 
ölümü kararının verilmesi ve sonrasında 
kadavra donör sayısına katkıda bulunarak 
organ bekleyen hastalara umut olan Düzce 
Üniversitesi Hastanesi'ne başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi 
verildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, 
Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu tarafından 
Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin 
Balbay, Organ ve Doku Bağış Koordinatörü 
Doç. Dr. Türkay Akbaş ile Organ ve Doku 
Bağış Birim Hemşiresi Esin Er adına takdim 
edilen teşekkür belgesinde “ Zorlu pandemi 
süreçlerinin yaşandığı 2020 yılında 'Organ 
Bağışı ve Nakil çalışmalarında' göstermiş 
olduğunuz üstün gayretlerinizle, organ 
bekleyen hastalara umut olduğunuz için 

teşekkür ederim.” ifadelerine yer verildi. 

Organ bağışı konusunda özveriyle farkındalık 
çalışmaları yürüten Organ ve Doku Bağış 
Koordinatörlüğü ekibine ve bağışta bulunan 
duyarlı vatandaşlara teşekkür eden 
Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Öner Abidin Balbay, Düzce Üniversitesi 
Hastanesi'nin organ bağışı çalışmalarının yanı 
sıra 2020 yılında faaliyete geçen Organ Nakli 
Merkezi'nin de başarılı operasyonları ile ön 
plana çıktığını ifade etti. Organ Nakli 
Merkezi'nin pandemi koşullarında da tüm 
önlemleri alarak nakillerine devam ettiğini 
belirten Prof. Dr. Balbay, Merkezin Düzce ve 
bölgesi için önemli bir kazanım olduğunu 
vurguladı. 

Yapılan her bağışın, tedavisi sadece organ ve 
doku nakli ile mümkün olan hastalıklar için 
yeni bir umut kaynağı olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu vesile ile tüm 
vatandaşları bir kez daha organ bağışında 
bulunmaya davet etti. 

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Baran'ın 
eserlerinden oluşan “MECHANICS in VR” başlıklı 
kişisel sergi, çevrim içi olarak sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Baran; sanat ve tasarıma 
dair yeni üretim, yöntem ve tekniklerin 
alternatif bir gerçeklikte günümüz 
teknolojileriyle ortaya çıkarılması fikrinden 
doğan “MECHANICS in VR” sergisi ile sanal 
gerçeklik uzamında Gravity Sketch yazılımı 
kullanarak tasarlamış olduğu üç boyutlu 

fantastik araç konseptlerini izleyicilerle 
buluşturdu.

21. yüzyılın sunduğu sanal gerçeklik 
teknolojileri, geliştirilen yeni donanımlar ve 
yazılımlarla, mekanın simüle edilebildiği yeni 
bir medyumun ortaya çıktığı günümüzde Öğr. 
Gör. Dr. Hüseyin Baran, bu deneyimlenebilir 
yeni uzam ile eserlerini başarıyla oluşturdu.

“MECHANICS in VR” başlıklı kişisel sergi, 16 
Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemizin 
https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet 
adresi üzerinden ziyaretçilere açık olacak.

Üç Boyutlu Fantastik Araç Konseptleri 
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Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Önlük Giydirme Töreni” ile Tıp 
Fakültesi dönem 2 öğrencilerimiz, hekimlik mesleğine adım atmanın heyecanını 
yaşadı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektörümüz Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
İdris Şahin, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş, Üniversitemiz Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, öğretim üyelerimiz ile Tıp Fakültesi 
öğrencilerimiz ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi 
Dekanımız Prof. Dr. İdris Şahin, pandemi nedeniyle geçen yıl düzenleyemedikleri 
töreni bu yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek öğrencilerimizin Tıp Fakültesini 
tercih ederek doğru bir karar verdiğini söyledi. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nin köklü bir fakülte olduğunubelirterek kuruluşunun 
30. yılında başarılarıyla dikkat çeken Fakültemizde; 120 öğretim üyesi, 200 
araştırma görevlisi, 7 laboratuvar, 25 derslik, 500 kişi kapasiteli konferans salonu 
bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin,  ayrı bir sağlık kampüsü ve 320 yataklı 
hastanemiz ile Tıp Fakültemizde öğrencilerimize nitelikli eğitim verildiğinin altını 
çizdi.

Kuruluşundan günümüze Tıp Fakültesi'ne katkı sağlayanlara da teşekkür eden Prof. 
Dr. Şahin, salgın döneminde sağlık çalışanlarının ne kadar vazgeçilmez ve önemli 
olduğunun anlaşıldığını vurguladı. Öğrencilerimizin beyaz önlükleri giyerek 
hekimlerde bulunan değerleri kabul ettiğini, hikmetli insan olma yoluna girdiğini 
söyleyen Şahin, önceliklerin değiştiği ve insan için adanmış bir hayatın öğrencileri 
beklediğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sözlerine hekimlik 
mesleğini seçtikleri ve Üniversitemizi tercih ettikleri için öğrencilerimize teşekkür 
ederek başladı. Tıp Fakültemizin en köklü ve en yüksek dilimden öğrenci aldığını 
dile getiren Rektörümüz, Üniversitemizin son yıllarda kazandığı uluslararası 
başarılarla kurumsal imajını güçlendirdiğinin altını çizdi. Üniversitemizin sağlık 
alanında 2.000 üniversitenin dahil olduğu sıralamada 600. sırada olduğunu 
belirten Rektörümüz, dünya sıralamasında Ülkemiz devlet üniversiteleri arasında 
da 8. olduğunu sözlerine ekledi. 1700 üniversitenin yer aldığı Dünya Genç 
Üniversiteler Sıralaması'nda ise 300. sırada bulunan Üniversitemizin, yine Ülkemiz 
devlet üniversiteleri arasındaysa üçüncü olmayı başardığını söyleyen Rektörümüz, 
sanayi gelirindeyse dünyada 90. olan Üniversitemizin, mühendislik alanındaysa 
devlet üniversiteleri arasında birinci olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra şiddetle karşılaşmamalarını, hiçbir hastayı 
kaybetmemelerini, salgın dönemlerini en az zararla atlatmalarını ümit ettiğini dile 
getiren Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ailelere de öğrencilerini 
Üniversitemize emanet ettikleri için gönülden teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından önlük giydirme törenine geçildi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
İdris Şahin ile öğretim üyelerimizin ellerinden beyaz önlüklerini giyen 
öğrencilerimiz, hekimlik mesleğine ilk adım atmanın heyecanını, mutluluğunu ve 
gururunu aileleriyle yaşadı.

BEYAZ ÖNLÜKLERİ İLE

HEKİMLİK MESLEĞİNE

İLK ADIMLARINI ATTILAR 

https://sanalsergi.duzce.edu.tr/

