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Basın kuruluşlarıyla bir araya gelen:

REKTÖRÜMÜZ 2021 YILINI DEĞERLENDİRDİ

ÜNİVERSİTEMİZ ‘GRENNMETRIC ENDEKSİ’NDE’ İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çevre düzenlemesi, enerji, iklim değişikliği, atık, su, 
ulaşım, eğitim ve karbon ayak izi ölçümleri gibi farklı 
alanlardaki çeşitli kriterlere göre sıralama yapan 
GreenMetric Endeksi'nde Üniversitemiz yine yerini 
aldı.

Dünyadan ve ülkemizden binlerce üniversitenin yer 
aldığı GreenMetric Endeksi'nde 2018, 2019 ve 2020 
yıllarında da listeye girmeyi başaran Üniversitemiz, 
2021 yılında yine kendisine ön sıralarda yer buldu. 
Dünya sıralamasında 2020 yılında 645. sırada olan 
üniversitemiz bu yıl 138 basamak birden yükselerek 
507. sıraya yerleşti. Ülkemizden ise 71 üniversitenin 
değerlendirilmeye alındığı GreenMetric Endeksi'nde, 
Üniversitemiz 39. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Sürdürülebilir bir yaşam için katma değerli akademik 
çalışmaların yanı sıra Temiz Üniversite-Temiz Düzce 
gibi sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de yeşil ve temiz 
kampüs çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, yaptığı 
çalışmalarla da uluslararası sıralamalarda adını 
duyurmaya devam ediyor.

Sayfa 2'de
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PLANLADIĞIMIZ TÜM YATIRIMLAR HAYATA GEÇTİ 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yerel basın 
temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılını 
değerlendirdi. 

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen 
programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 

Çakar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. 
İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel Sekreterimiz 
Hasan Sadi Ateş, Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Öner Abidin Balbay, Üniversitemiz İletişim ve Tanıtım 
Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile Düzce'de 
faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlk olarak basın temsilcilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü 
kutlayan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
tarafsız, objektif ve nitelikli habercilik ilkeleri doğrultusunda 
özveriyle çalışan basın mensuplarına katkıları için teşekkür 
etti. 

“Salgın Koşullarına Rağmen Önemli Çalışmalar Yürüttük”

Salgın koşullarına rağmen yapılaşma, projeler, etkinlikler ve 
daha birçok konuda önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat 
çeken Rektörümüz, Üniversitemizin 2006 yılından bugüne 
büyük yol kat ettiğine işaret etti. Her yıl 5 bin öğrenci 
mezun eden Üniversitemizde, 32 bin öğrencinin eğitim 
gördüğünü söyleyen Rektörümüz, Türkiye ortalamasının 
yüzde 70 olduğu yerleşme oranında yüzde 92'yi yakalama 
başarısı gösterdiklerinin altını çizdi. Uluslararasılaşma 
anlamında 650 yabancı uyruklu öğrenciden 2 bin yabancı 
uyruklu öğrenci sayısına ulaştıklarını dile getiren 
Rektörümüz, geliştirdiğimiz yazılım sistemi ile salgın 
döneminde senkron (canlı) olarak uzaktan eğitim 
faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Alanında Büyük Gelişim

Her yıl bütçesini artıran 
Üniversitemizin, eğitim-öğretime 
ve araştırmaya ayırdığı payı da 
artırdığını ifade eden 
Rektörümüz; 138 marka, patent, 
faydalı model başvurusu ve 34 
tescil ile fikri ve sınai mülkiyet 
hakları konusunda da büyük 
gelişime dikkat çekti.

Birçok Yatırım Hayata Geçti

Geçtiğimiz yıl birçok yatırımı 
hayata geçirdiklerini belirten 
Rektörümüz; Öğrenci Merkezi, 
Tıp Fakültesi Derslik Binası, 

Hastane Otopark ve Çevre Düzenlemesi, Düzce Meslek 
Yüksekokulu Tadilatı, Spor Tesisleri Tadilatı, Akçakoca 
Gastronomi Mutfağı, Botanik Bahçesi 1. Etap, Akçakoca 
Tarihi Şakirler Konağı Restorasyonu, Tarımsal Atık 
Laboratuvarı gibi yatırımları tamamladıklarını söyleyerek 
devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında da bilgiler 
paylaştı.

“Mühendislik Kategorisinde Devlet Üniversiteleri Arasında 
Birinciyiz”

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası başarılarından söz 
eden Rektörümüz, Üniversitemize Eczacılık Fakültesi'ni 
kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Times 
Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk bin 
içerisinde yer alan Üniversitemizin, sanayi geliri 
kategorisinde dünya 90.'sı olduğunu ifade eden 
Rektörümüz, mühendislik kategorisindeyse dünyada 300 
bandında bulunan Üniversitemizin, ülkemiz devlet 
üniversiteleri arasında birinci olduğunun da altını çizdi. 

Bölgesel Kalkınma Üniversitesi

İhtisaslaşma alanında Üniversitemizin adının YÖK tarafından 
bölgesel kalkınma üniversitesi olarak ilan edildiğine işaret 
eden Rektörümüz, tıbbi bitki yetiştiriciliği, arıcılık, tıbbi 
mantar üretimi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, tarımsal 
atıkların endüstriye geri kazanımı gibi çalışmalar sonucunda 
önemli bir değer zinciri oluşturduklarını dillendirdi. 

Toprak Haritası ve Tıbbi Bitki Haritası ile Şehre Önemli 
Hizmet

Üniversitemizin yeni markası Univera üzerinden kozmetik 
alanına yöneldiklerini söyleyen Rektörümüz, Kozmetik 

Üretim Merkezi kurdukları bilgisini aktardı. Düzce'nin her 
bölgesinden toprak alarak yapılan analizler sonucunda 
Düzce ilinin toprak haritasını ve tıbbi bitki haritasını 
çıkardıklarına vurgu yapan Rektörümüz, tarımsal alanda 
şehre çok önemli bir hizmet sunduklarını sözlerine ekledi. 

“İstihdam Meleği” ile İstihdama Önemli Katkı 

Araştırma, teknoloji, otomasyon ve mühendislik üzerine 
ATOM A.Ş.'yi de kurduklarını dile getiren Rektörümüz, 
istihdama büyük katkı sağlaması amaçlanan ve 31 Ocak 
2022'de lansmanı yapılacak olan güdümlü istihdam projesi 
“İstihdam Meleği” hakkında kısa bilgilendirmede bulunarak 
sözlerini sonlandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın konuşmasının 
sonrasında basın mensuplarının sorularına geçildi. Soru-
cevap sonrasında program, toplu fotoğraf çekimiyle sona 
erdi.
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TEKNOPARK BÜNYESİNDE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA,
TEKNOLOJİ, OTOMASYON VE 
MÜHENDİSLİK ŞİRKETİ KURULDU

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar ve Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
Uğur Hasırcı Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette; 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
Genel Sekreter Mürvet Gül Turhan, 
Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep 
Cebeci hazır bulundu. Görüşmede 
“İstihdam Meleği” projesi ile ilgili 
istişarelerde bulunulurken Düzce'nin 
ekonomik kalkınması kapsamında 
hazırlanan swot analizi çalışması 
TSO'nun 2022-2025 dönemi için 
hazırlanacak olan stratejik plan 
çalışması ve 2022 yılı iş planı 
kapsamında değerlendirmelerde 
bulunuldu. Rektörümüz Çakar, Düzce 
Teknopark bünyesinde şirket 
kurduklarını belirtti ve bu konuda şu 
bilgileri verdi:  “Bölgesel Kalkınma 
Odaklı İhtisaslaşma sürecimizde 
ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin daha 
fazla kamu yararı üretecek şekilde 

ticarileşmesi, endüstriyel işbirliklerinin daha fonksiyonel olarak 
ivmelendirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin toplum yararına 
sunulması amacıyla, yüzde 100 hissesi Üniversitemize ait olmak 
üzere DüzceTeknopark bünyesinde “ Düzce Üniversitesi 
Araştırma, Teknoloji, Otomasyon ve Mühendislik A.Ş.” Şirketimizi 
kurduk.”

Düzce Teknopark patent 
portföyünde başvuru 
aşamasında yer alan “Para 

Tanımlayıcı Cüzdan” (White 
Wallet) adlı faydalı model, Düzce 

Teknoloji Transfer Ofisi (Düzce TTO) 
öncülüğünde inhisarı lisanslama 
yoluyla ticarileştirildi. Bu lisanslama 
anlaşması, TÜBİTAK 1512 - Girişimcilik 
Destek Programı (BİGG) desteği ile 
"Kuantum Teknolojileri ve Bilişim" 
şirketini kuran akademik girişimcimiz 
Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli ve Kapsül 
Kuluçka Merkezi girişimcilerimizden 
Emin Kıral arasında gerçekleşerek bir 
ilke imza atıldı. Kuantum Teknolojileri 
ve Bilişim, ticarileştirmenin yanı sıra 

bu lisanslama anlaşması ile görme engellilerin ihtiyacına çözüm 
üretmek üzere geliştirilen faydalı modeli kullanarak sosyal 
faydayı da gözetiyor.

Düzce TTO bir

ticarileştirme

başarısına daha 

imza attı

SİBER GÜVENLİK FİKİR

MARATONU’NDA BİRİNCİLİK

VE İKİNCİLİK 

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom'un düzenlemiş 
olduğu Siber Güvenlik Fikir Maratonu'nda ödüller Kocaeli'deki 
Bilişim Vadisi'nde sahiplerine takdim edildi. Siber güvenlik 
alanında 11 ekibin fikirlerinin jüri tarafından değerlendirildiği 
maratonda, birinciliği ve ikinciliği Üniversitemiz Geliştirici 
Öğrenciler Topluluğu ekipleri elde etti.

Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde 

konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolcuğunda Türkiye'yi hedeflerine 

ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların özünde 

insan kaynağı ve beşeri sermaye bulunduğunu vurguladı. Beşeri 

sermayeyi güçlendirmeden, dönüştürmeden, yeni nesle ihtiyaç 

duyulan dijital yetkinlikleri kazandırmadan Milli Teknoloji 

Hamlesi hedeflerine ulaşılamayacağını ifade eden Kacır, bu 

anlayışla özel yetenekli gençleri tespit ederek onları okul 

eğitimine ilave olarak Dene Yap Teknoloji Atölyeleri'ndeki 

geleceğin teknoloji yıldızları programlarına aldıklarını dile 

getirdi. 

Mehmet Fatih Kacır, "Hali hazırda 55 ilde 66 Dene Yap Teknoloji 

Atölyesi'nde binlerce öğrencimiz var. Hızla bu dene yap 

çalışmalarını 81 ilimizde 100 atölyeye çıkarmayı hedefliyoruz." 

şeklinde konuştu.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Emre Vural, bugünkü etkinliğin benzerlerini Gelişim Üssü 
Platformu adı altında birçok faaliyet sahasında yürüttüklerini 
belirterek, bu yarışmanın diğerlerinden farklı olarak siber 
güvenlik alanında olduğunu kaydetti.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ise 
platformun, ülkedeki mevcut yazılımcıların niteliğini ve yazılımcı 
ekosistemini artırmak amacıyla 2019 yılında kurulduğunu 
anımsattı. Üniversiteler, kamu ve özel sektörden kurumlar ve 
sivil toplum kuruluşlarının paydaşları arasında yer aldığını 
aktaran Yerlikaya, platform bünyesinde bugüne kadar Türkçe 
doğal dil işleme ve dijital rozet gibi projeleri de yürütmeye 
başladıklarını söyledi.

Ödül törenine;Üniversitemizden Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Tahir Güney, Topluluk Akademik Danışmanı Arş.Gör. Ezgi 
Karave öğrencilerimiz katıldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Onur Sarı, 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ünal İsi, 

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Eda Nur 

Alemdar ve Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sema 

Fırat'tan oluşan Unicorn takımı birincilik; Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 3. sınıf öğrencisi Taha Erel, Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sema Dirican, Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 1. sınıf öğrencisi Halil Kirazkaya, Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Elif Sena Oğuz'dan oluşan Eternal 

takımı ise ikincilik derecesiyle büyük bir başarının sahibi oldu. 

Üçüncülüğü ise Blocco360 takımı elde etti.

Takım üyelerine ödülleri; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

Mehmet Fatih Kacır, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür 

Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye Açık Kaynak Platformu 

Yöneticisi Sertaç Yerlikaya, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar 

İbrahimcioğlu ve protokol üyelerince verildi. Ödül alan 

öğrencilerimiz; bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek 

kendilerine her alanda destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 

Demircan Çakar'a teşekkür ettiler.
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Protokol imzalandı

DİYABETLİ ÇOCUKLARIN YAŞAM
KALİTESİNİN ARTIRILMASINA 
Y Ö N E L İ K Ö R N E K İ Ş B İ R L İ Ğ İ

Protokol, ağrısız kan şekeri ölçümü, kan 

şekerinin sürekli izlem altında olması ve ailelerin 

çocuklarından ayrı kaldığı zamanlarda 

kaygılarının azaltılması amacıyla, dezavantajlı 

alt gelir grubunda ihtiyacı olan ve endikasyonu 

uygun bulunan ailelerin çocuklarına cihaz dağıtımı 

hakkında iş birliğine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Üniversitemiz; Düzce İl Özel İdaresi, Düzce İl Sağlık 
Müdürlüğü, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte “Tip 1 
Diyabetli Çocukların Yaşam Kalitesinin Artırılması” 
konusunda örnek bir iş birliğine imza attı.

Düzce Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde; bu 
anlamlı iş birliği protokolünü; Düzce Valisi Cevdet Atay, 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer 
Kırbaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk 
ile Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü Sibel Şahin imzaladı.

Protokol, ağrısız kan şekeri ölçümü, kan şekerinin 
sürekli izlem altında olması ve ailelerin çocuklarından 
ayrı kaldığı zamanlarda kaygılarının azaltılması 
amacıyla, dezavantajlı alt gelir grubunda ihtiyacı olan 
ve endikasyonu uygun bulunan ailelerin çocuklarına 
cihaz dağıtımı hakkında iş birliğine ilişkin usul ve 
esasları kapsıyor.

Protokol, İl Sağlık Müdürlüğü ile Üniversitemiz Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından cihaz 
tespiti, cihazın ailelere teslimi için Tip 1 diyabetli 

çocukların aileleriyle iletişimi; Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü tarafından bünyesindeki merkezlerde Tip 
1 diyabetli çocukların tespit edilerek takiplerinin 
yapılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendi 
bünyesindeki okullarda öğrenim gören Tip 1 diyabetli 
çocukların tespit edilerek takiplerinin yapılması, Düzce 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ise cihaz 
temini konusunda satın alma, maddi destek sağlama ve 
cihazların bedelini ödeme konularında yapılacak 
çalışmaları düzenliyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemini her fırsatta 
vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; 
sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek ve bu iş 
birliğini daha da geliştirmek için Düzce'de faaliyet 
gösteren sanayi kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. 
Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Akif Öncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Resul Kara, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. 
Özkan Şahin de fabrika ziyaretlerinde Rektör Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar'a eşlik etti.  Hazırlanan 
programda Düzce'mizin önde gelen kuruluşlarından 
Türkan makine, Esmak makine, Aycan gıda ziyaret 
edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren 
firma yetkilileri, Düzce Üniversitesi ile iş birliğini daha 
fazla geliştirmek istediklerini söylediler.

Sanayi kuruluşlarına ziyaretler ile ilgili düşüncelerini 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
İlimiz ve bölgemizde farklı alanlarda faaliyet gösteren 
firmaların Üniversitemize maddi ve manevi anlamda 
büyük destek olduklarını söyledi. Bu desteklerden 
dolayı kendilerine teşekkür eden Rektörümüz, 
üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına hız kesmeden 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.  Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, bölgesel ve sürdürülebilir kalkınmada 
sanayi kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Üniversite- Sanayi iş birliği kapsamında

Fabrika ziyaretleri
devam ediyor
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Üniversitemizin istihdamı artırmaya yönelik 
hayata geçireceği “İstihdam Meleği” proje 
tanıtım toplantısı,  Rektörlük Çalıştay 
Salonu'nda gerçekleştirildi. 

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. İlhan Genç,  Prof. Dr. Mehmet  Akif 
Öncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Resul Kara, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, 
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu 
Müdürlerimiz, Türkiye İş Kurumu İl 
Müdürü Ferhat Acar, SGK İl Müdürü Necmi 
Köroğlu, KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce 
Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Düzce'de faaliyet 
gösteren sanayi ve ticaret firmalarının temsilcileri ile öğretim 
üyelerimiz katıldı.

‘İSTİHDAM MELEĞİ’ PROJESİ
Bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak olan toplantı Üniversitemizin Çalıştay Salonu’nda yapıldı 

Programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Üniversitemizin güdümlü istihdam 
projesi olan “İstihdam Meleği” hakkında bilgiler 
paylaştı. Proje ile sistematik bir firma-öğrenci eşlemesi 
modeli önerdiklerinin altını çizen Rektörümüz, projede 
iş yerinde öğrenme ile akademik öğretimi 
birleştireceklerini dile getirdi. Rektörümüz; 
Üniversitemizle ihtiyaçlarına uygun ortak müfredat 
belirleyecek işverenlerin; ilgili öğrencileri 
seçebileceklerini, eğitici ve mentor desteği 

verebileceklerini, Yeterlilikler Karnesi oluşturacaklarını 
sözlerine ekledi. 

Mezun olan öğrencilerimize diploma ile birlikte proje 
kapsamında Başarı Belgesi de verileceğini belirten 
Rektörümüz, öğrencilerimizin bu belge ile söz konusu 
firmalarda istihdam edilebileceğini ifade etti. “İstihdam 
Meleği” projesi ile hem devletin, hem firmaların, hem 
de Üniversitemizin kazanacağına işaret eden Rektörümüz 

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, projeye destek veren 
herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın ardından 
görüşlerini dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Akçakoca Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, kamu 
kurumları ve firma temsilcileri projeye desteklerini 
vurgulayarak görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Üniversitemiz Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu tarafından Akçakoca'nın turistik değerlerinin 
daha etkin tanıtımının sağlanabilmesi için hazırlanan 
interaktif ve dinamik web sitesi kurulmasını amaçlayan 
proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 
kabul edildi. 

MARKA'nın da desteklediği interaktif web sitesi faaliyete 
geçmesiyle; Akçakoca; işletmeleri, rekreatif alanları, 
etkinlikleri, doğal ve kültürel destinasyonları da kapsayan 
tüm turistik kaynakları tek kanal aracılığıyla, güncel ve 
güvenilir verilerle ziyaretçilere sunulacak. Bu sayede 
Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehre yakınlığıyla konum 
avantajına sahip Akçakoca'nın deniz turizmi dışındaki 
potansiyeli de keşfedilebilecek. Ayrıca bu çalışma ile 
yalnız gezginler için güvenli bir tercih olması ve farklı 
turist profillerinin bölgeyi tercih etmesinin sağlanabilmesi 
de hedefleniyor.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu’ndan

AKÇAKOCA TURİZMİNE
DESTEK PROJESİ 

Katma değerli çalışmaları ile bölgemizin ve ilimizin 
sorunlarına yönelik gerçekçi ve bilimsel çözüm önerileri 
sunan Üniversitemiz, bölgenin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nun, "Rekreasyonel 
Faaliyetlerin Ekosistem Bileşenlerine Etkilerinin Mesafe 
ile Değişimlerinin Belirlenmesi: Yedigöller Milli Parkı 
Örneği" başlıklı projesi, TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
kapsamında destek almaya hak kazandı.

Kaynağını bölgemizin gerçek sorunlarından alan ve 
sorunlara bilimsel çözümler üreten Düzce Üniversitesi 
olarak Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nu tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

Üniversitemizden bir 

proje başarısı daha

Üniversitemiz sadece bilim ve teknolojide 
değil, ülkemize sanat ve edebiyat alanında 
da önemli eserler kazandırmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Emin Uludağ; Kafkas tarihini, bilhassa 
Abhazyalıların dramını ve yakın tarihimizi 
roman gerçeği ile kurgulayarak MEDİHA 
HANIM'ın romanı adıyla edebiyat dünyasına 
kazandırdı. 

Genç yaşta vereme yakalanarak 26 
yaşındayken 1956'da hayatını kaybeden 
Mediha Hanım'a ait mektuplar, şiir defteri 
ve fotoğraflar gibi belgelerden yola çıkan 
Prof. Dr. Mehmet Emin Uludağ, etkileyici 
bir dille kaleme aldığı kitapla, 
Üniversitemizin kültürel ve sanatsal 
hazinesine bir eser daha ekledi.

Üniversitemizin bir yayını olarak basılan 
MEDİHA HANIM romanı, Rektörümüz Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar ve Prof. Dr. 
Mehmet Emin Uludağ tarafından, altı 
yaşındayken annesini kaybeden ve şu an72 
yaşında olan kızı Armağan Hanımefendi'ye 
takdim edildi. 

MEDİHA HANIM ROMANI
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Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar,Üniversitemizin kurumsal radyosu olan Radyo 
Düet'teki Hayatın Renkleri programına konuk oldu.

Nitelikli, tarafsız ve doğru yayıncılık ilkesiyle 
Üniversitemizin sesi olan Radyo Düet'te, Üniversitemiz 
İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu 
Özdemir Cömert'in hazırlayıp sunduğu Hayatın 
Renkleri, 2022 yılına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar'ın konuk olduğu programla merhaba 
dedi.

Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in sorularını 
yanıtlayan Rektörümüz, öğrencilerimizin merak ettiği 
konularda önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerle 
bir arada ve ulaşılabilir olmanın kendisi için büyük güç 
ve avantaj olduğunu belirterek sözlerine başlayan 
Rektörümüz, Üniversitemizin birçok yatırımı hayata 
geçirdiğini ifade etti. 

Üniversitemizin son dönemdeki önemli yatırımlarından 
biri olan Botanik Bahçesi'nde yarın saat 12.30'da, ilk 
bitki dikiminin gerçekleştirileceğini dile getiren 
Rektörümüz, 50 bin metrekare alanda, 38 parselde, 
toplamda 2 bin tür farklı bitkinin bu alanda yer 
alacağını sözlerine ekledi. Botanik Bahçesi'nde 
Düzce'nin tüm endemik bitkileri, tıbbi ve aromatik 
bitkiler ile Ülkemizde ve dünyadaki diğer farklı tür 
bitkilerin de yetiştirileceğini söyleyen Rektörümüz, 
ziyaretçilere yönelik Doğa Müzesi'nin de hizmete 
sunulacağını sözlerine ekledi.

Üniversitemizin birlikte kurulduğu üniversiteler ve 
diğer üniversiteler arasında ilk 10'da ve bazı alanlarda 
da birinci olduğunu belirten Rektörümüz, Times 
HigherEducation tarafından yayınlanan dünya 
sıralamasında ilk 1200 içerisinde yer alan 
Üniversitemizin, mühendislik alanında Ülkemizdeki 
devlet üniversiteleri arasında birinci sırada olduğuna 
dikkat çekti. 15. yılındaki bir üniversite için bu 
sonuçların büyük başarı olduğunun altını çizen 
Rektörümüz, bu başarıların organize bir bütünleşme 
sonucu kazanıldığı tespitinde bulundu. 

Bölgesel kalkınma üniversitesi seçilme sürecinden de 
bahseden Rektörümüz, Türkiye'nin en büyük 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne sahip 
olduklarını dillendirerek;bölge çiftçileri ile birlikte tıbbi 
ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi mantar 
üretiminde örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu 
çalışmalar sonucunda farklı markalar geliştirdiklerini, 
bu markaları tescilleyerek lisansladıklarını da kaydetti. 

Kampüsteki modern spor tesisleri ve sosyal alanlar 
hakkında bilgiler aktaran Rektörümüz, herkesin ilgi 
alanına yönelik birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini 
ifade etti. Öğrencilerin başarıya ulaşmasında yapması 
gereken noktalar konusunda da yol gösterici 
açıklamalarda bulunan Rektörümüz, öğrencilerin 
kendilerine rekabet avantajı sağlayacak özellikler 
kazandırmalarını, zamanı iyi kullanmalarını ve çok 
çalışmalarını tavsiye etti. Ülkemizin başlattığı milli 
teknoloji hamlesinden 2022 yılında da umutlu 
olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Üniversitemiz açısından ise yeni yılın 
akademik etkinlikler ve başarılarla dolu bir yıl olmasını 
temenni etti.

Üniversitemizin kurumsal radyosu Radyo Düet'e; 94.5 
frekansından, radyoduet.duzce.edu.tr adresinden ve 
Radyo Düet sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Rektörümüz Radyo
Düet’e konuk oldu

SÜS VE TIBBİ BİTKİLER BOTANİK BAHÇESİ’NDE
BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI 

Alt yapısı Üniversitemiz 
Rektörlüğü tarafından 
tamamlanan, Orman Fakültemiz 

ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim 
Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 
özverili çalışmaları ile sona gelinen 
“Üniversitemiz Süs ve Tıbbi Bitkiler 
Botanik Bahçesi” yatırımında ilk bitki 
dikimi, düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi.

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Orman 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun 
Müderrisoğlu, Süs ve Tıbbi Bitkiler 
Üretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, 
Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Engin Eroğlu ile öğretim 
elemanlarımız, idari personellerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar ve Üniversitemiz heyeti 
tarafından, “Hoş Geldin” bahçesinde; 
Zeytin ( Oleaeuropea), Piramidal Defne  
( Laurusnobilis “ Pyramidalis”), 
Piramidal servi   
(Cupressussempervirens 
“Pyramidalis”), Altuni Leylandi 

(x Cupressocyparisleylandii 'Aureae') 
gibi ağaçların dikimiyle bitkilendirme 
çalışmaları başladı.

Ülkemizin ve Bölgemizin Biyolojik 
Çeşitliliğinin Sürdürülebilirliğinde 
Önemli Rol Üstlenecek

Ülkemizin ve bölgemizin biyolojik 
çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinde 
önemli bir rol teşkil edecek 60 dekarlık 
alanda; “Hoş Geldin Bahçesi”, “Türk 
Bahçesi”, “Arboretum”, “Step”, “Maki”, 
“ Nemli Dere”, “Göl ve Sucul Bitkiler”, 
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”, “Ex-situ 
Koruma Alanı”gibi 15 ana parsel 
temasından oluşan toplamda 43 
parselin bitkilendirilmesi yapılacak. Süs 
ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi; Doğa 
ve Botanik Müzesi'nden, Açık Hava 
Tiyatrosu'na, kafeterya ve rekrasyonel 
amaçlı oturma alanlarından gezi 
alanlarına kadar birçok donatı elemanı 
içeriyor.

“Düzce Batı Karadeniz'in En Önemli 
Biyolojik Çeşitlilik Merkezlerinden 
Biri”

Program sonrasında Süs ve Tıbbi 
Bitkiler Botanik Bahçesi hakkında 
açıklamalarda bulunan Üniversitemiz 
Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

Necmi Aksoy, “Ülkemiz 
yeryüzünün en önemli biyolojik 
çeşitlilik merkezlerinden birisidir. 
Çok sayıda bitki türünün gen 
merkezlerinden olan ülkemizde; 
167 familyaya ait 1220'si doğal 
olmak üzere toplamda 1320 cins 
bulunmakta, bu cinslere ait 11 
bin 466 bitki taksonu doğal olup, 
toplamda 11 bin 707 damarlı 
bitki taksonu yer almaktadır. 
Düzce ili ise Batı Karadeniz'in en 
önemli biyolojik çeşitlilik 
merkezlerinden birisi olup; 1255 
damarlı bitki taksonuna ev 
sahipliği yapmakta, bunlardan 
59 tanesi endemik, 24 taskon ise 
nadir olarak yayılışını 
göstermektedir. Bundan dolayı, 
hem ülkemizin hem de 
bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin 
sürdürülmesinde önemli rol 

teşkil edecek olan; 'Düzce Üniversitesi 
Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi' 
projesini kampüsümüzde 
sürdürmekteyiz. 2019 yılında, Rusya 
Adige Devlet Üniversitesi ile imzalamış 
olduğumuz, 'Botanik Bahçeleri ve 
Herbaryumlar' iş birliği protokolü ile 
bu konudaki çalışmalarımızı 
uluslararası boyuta taşımış 
bulunmaktayız. Ulusal boyuttaysa; 
Orman Fakültemiz, Süs ve Tıbbi Bitkiler 
Üretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz ve DUOF Herbaryumumuz; 
ülkemizde bitki biyolojik çeşitliliği 
alanında; Resimli Türkiye Florası 
üzerine ANG Vakfı ve NGBB Botanik 
Bahçesi ile beraber önemli çalışmalar 
yürüten Flora Araştırmaları Derneği ile 
birlikte, "Ulusal Botanik Bahçeleri, 
Arboretumlar, Herbaryumlar ve 
Botanik Müzeleri Çalıştayı” 
gerçekleştirdi. Bu konuda 
Üniversitemiz bünyesinde kurulan, 'Süs 
ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi' ve 'Orman 
Fakültesi Herbaryumu (DUOF)' 
çalışmalarını sürdürmektedir.” 
ifadelerini kullandı.
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1 YILDA 500 BİN HASTAYA HİZMET VERDİK
Teknolojik donanıma ve nitelikli hekim kadrosuna sahip 
Üniversitemiz Hastanesi, 2021 yılında Düzce ve bölgesine en iyi 
sağlık hizmeti sunmak için özveriyle çalıştı. 

Diyaliz, Tıbbi Onkoloji,Hematoloji, Organ Nakli Merkezi, Uyku 
Ünitesi, Obezite Merkezi başta olmak üzere çağdaş tanı ve tedavi 
ünitelerine sahip Üniversitemiz Hastanesi, 2021 yılı boyunca 
bölgesine şifa dağıtmaya devam etti.  

İl Dışından 100 Binden Fazla Hasta Başvurdu!

Üniversitemiz Hastanesi, 2021 yılında acil servis, ayaktan 
(poliklinik), yatan ve günübirlik olmak üzere toplam 504 bin 173 
hastaya sağlık hizmeti verdi.  Gelişmiş tıp teknolojilerine sahip olan 
Hastanemiz, bölgesinde de tercih edilen hastanelerden biri oldu. 
2021 yılında Zonguldak, Sakarya, Bolu, Kocaeli illeri başta olmak 
üzere İl dışından 100 binden fazla hasta, tedavi amaçlı Üniversitemiz 
Hastanesi'ne başvurdu. 

30 Bin Operasyon!

En doğru ve güvenilir tanıyı koymak amacıyla son teknoloji cihaz 
parkına sahip Üniversitemiz Hastanesi, 26 bin MR, 46 bin BT dahil 
toplam 256 bin 286 görüntüleme işlemi gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirdiği özellikli ameliyatlarla Düzce ve bölgesinde pek çok 
ilke imza atan Hastanemizde,uzman sağlık ekibi tarafından; 16 bin 
31 ameliyat, 8 bin 514 endoskopik işlem, bin 286 doğum ve 5 bin 
404 anjiyografik işlem olmak üzere toplam 31 bin 235operasyon 
yapıldı. Covid-19 pandemisinin organ nakil süreçlerini ve bağışlarını 
olumsuz etkilediği dönemde Üniversitemiz Hastanesi Organ Nakli 
Merkezi, açıldığı günden bugüne üst düzey önlemler altında ikisi 
canlıdan-canlıya olmak üzere toplam 6 organ naklini başarıyla 
gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. 

Kanserle Mücadelede Bölgeye Hizmet!

Kanser tanısı almış olan hastaların tedavi planlarını ve takiplerini 
titizlikle yürüten Tıbbi Onkoloji ekibi, 2021 yılında 19 bin 491hastaya 
kanserle mücadelesinde gerekli sağlık desteğini vermek için çalıştı.  
Yaklaşık 20 yıldır 7 gün 24 saat prensibi ile çalışan Diyaliz Ünitemiz 

ise bir yılda 10 bin 381işlem gerçekleştirerek diyaliz 
hastalarına kesintisiz hizmet sağladı. Hastaların genel 
yaşam kalitesini iyileştirmek ve uyku problemlerine 
çözüm bulmak amacıyla Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı bünyesinde hizmet 
veren Uyku Ünitesi ise 2021 yılında 847 tetkik 
gerçekleştirdi. 

Salgınla Etkin Mücadele!

Covid-19 salgını sürecinde Düzce'de salgınla 
mücadelede etkin rol oynayan Üniversitemiz Hastanesi, 
2021 yılında; Covid-19 tanılı 3 bin 865 acil, 12 bin 455 

poliklinik, 7 bin 62 klinik, 899 yoğun bakım hastasını 
sağlığına kavuşturmak için fedakarca görev yaptı.  
Pandemi sürecinde büyük görev üstlenen 
Üniversitemiz Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı'nda, bir yılda 93 bin 106 Covid-19 (PCR) 
testi çalışılırken, Aşı Birimi tarafından pandemi ile 
mücadele kapsamında 19 bin 546 aşı uygulaması 
yapıldı. 338'i akademik olmak üzere toplam bin 278 
personelle hizmet veren Üniversitemiz Hastanesi,  
2022 yılında da güncel ve yüksek nitelikli sağlık 
hizmetini kesintisiz olarak sunmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi (KVC) ekibi, AVR 
(Aort Kapak Replasmanı) ameliyatını hastanemizde ilk kez 
gerçekleştirerek, 74 yaşındaki hastayı sağlığına kavuşturdu.

Nefes darlığı, yorulma, halsizlik şikayetleri ile Kardiyoloji 
Polikliniğine başvuran İbrahim S. (74), yapılan tetkiklerinin 
ardından Kalp ve Damar Cerrahisi tarafından ameliyat edilmesine 
karar verildi.  Ameliyat kararının alınmasının akabinde 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Dr. Öğr. Üyesi Melih Bal, Dr. Öğr. 
Üyesi Gökhan Yiğit Tanrısever ve uzman sağlık ekibi başarılı bir 
operasyonla hastanın aort kapağını değiştirdi. Ameliyatının 
ardından 5 gün hastanede kalan hasta, sağlıklı bir şekilde taburcu 
edildi.

“Bazı Zamanlarda Ani Ölüme Neden Olabilir”  

AVR  (Aort Kapak Replasmanı) operasyonu hakkında bilgi veren 
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Uyar,  “Aort kapak;  kalp 
ile vücudun en büyük atardamarı olan AORTA arasında tek yönlü 
akıma izin veren bir kapaktır. Bu kapağın yapısının bozulması, 
fonksiyonunu yerine getirememesi durumu pek çok soruna neden 
olur.  Hatta bazı zamanlarda ani ölüme neden olabilir.  İşte  bu  
kapağın  yapısının bozulduğu durumlarda, bu soruna  bağlı 
hastanın şikayetleri  başladığı zaman  istenilmeyen  sonuçlar  
oluşmadan önce müdahale  etmek gerekir.  Bazen de hastalanmış 
kapağı mekanik bir kapak ile değiştirmek gerekebilir.  Bu ameliyata 
kısaca 'Aort Kapak Replasmanı' diyoruz.” dedi.     

Hastanın uzun zamandır nefes darlığı,  çabuk yorulma, halsizlik 
şikayeti olduğunu belirten Prof. Dr.İhsan Sami Uyar,  “Aslında pek 
çok merkeze başvurmuş, kendisine daha önce de ameliyat 
önerilmiş ancak riskleri ve benzeri nedenlerden dolayı ameliyatı 
kabul etmemiş.  Şikâyetlerinin artması sonucu, hastanemiz 
Kardiyoloji Polikliniği’ne başvuruda bulunmuş. Yapılan 
değerlendirilmeler sonucu ameliyatın kesin çözüm olacağı,  hatta 

geç bile kalındığı kendisine izah edilip,  aort kapak 
replasmanı olması için hasta kalp damar Cerrahi 
Polikliniği’ne yönlendirilmiş.” ifadelerine yer verdi

“Deneyimli Hekimler Elinde Risk Oranı Yüzde Bir”

Ameliyat sürecinin sorunsuz şekilde işlediğini aktaran 
Prof. Dr. Uyar,  alanında uzman üç hekim ve iki 
hemşirenin katılımıyla aort kapak replasmanı ameliyatını 
başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade 
etti.  Kalp kapakçığı değişimi ameliyatının günümüzde 
deneyimli hekimler elinde risk oranının yüzde bir 
olduğunu vurgulayan Öğretim Üyemiz,  “Kitabi risk yüzde 
3-5 civarıdır.  Özellikle ciddi aort darlığı durumlarında 
kesinlikle ani ölüm riski vardır.” diye konuştu. 

Aort kapak ameliyatı sonrası hastanın iyileşme ve 
toparlanma sürecinin ortalama bir ay sürebileceğini 
belirten Prof. Dr. Uyar,  daha sonra ise; tamamen 
normal, eskisinden daha iyi bir şekilde hayatına 
devam edeceğini, herhangi bir sorun,  şikayet 
beklemediklerini dile getirdi. Aort kapak replasmanı 
ameliyatının Düzce'de ilk defa yapıldığını kaydeden 
Prof. Dr. Uyar, “Daha büyük ameliyatlarda yapmıştık. 
Daha önce aynı seansta,  Aort kapak ile asendana 
ortayı değiştirdik.  Mitral kapak değişimi yapıldı. 
Toplam 50 açık kalp ameliyatı yaptık.” şeklinde 
sözlerini tamamladı. 

KVC EKİBİMİZDEN
BİR ‘İLK’ DAHA
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Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, verem 
(tüberküloz) hastalığına ilişkin bilgilendirmede bulunarak önemli veriler 
paylaştı. 

Tüberkülozun dünyada halen büyük bir halk sağlığı sorunu olduğuna 
işaret ederek açıklamasına başlayan Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 
tüberkülozun günümüzde COVID-19'dan sonra en çok hastalandıran ve 
öldüren bulaşıcı hastalık olduğunu ifade etti.  
“Mycobacteriumtuberculosis” adlı bir basilin hastalığın temel etkeni 
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Balbay; nefes, öksürme ve hapşırma ile 
ortama yayılan basilin solunum yolu ile bulaştığı bilgisini verdi.

“Tüberküloz Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır”

Üç haftadan uzun süren öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı, balgamda 
kan gelmesi, halsizlik veya tüberküloz hastası ile aynı ortamı paylaşan 
kişilerin gecikmeden verem savaşı dispanseri veya göğüs hastalıkları 
uzmanına başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Balbay, “Bu yakınmalar 
ve akciğer filmi ile tüberküloz hastalığından şüphelenilir. Balgam 
incelemesi yapılarak hastalığın tanısı konulur. Tedavi başlanan hastaların 
bulaştırıcılığı hızla azalmaktadır. Bu nedenle erken tanı konulması ve 
tedavinin başarıyla tamamlanması, hastanın iyileşmesini sağladığı gibi 
toplumda bulaşmayı da önler. Tüberküloz hastalığı tedavi edilebilen bir 
hastalıktır, koruyucu tedavi ile önlenebilir.”dedi.

“2020'de 1,5 Milyon İnsan Tüberkülozdan Öldü”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim ayında yayınlanan '2021 Küresel 
Tüberküloz Raporu'na ilişkin veriler paylaşan Prof. Dr. Balbay, COVID-19 
salgınının tüberküloz kontrol faaliyetlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. 
On yıldan uzun bir süredir ilk kez tüberküloz ölümlerinin arttığına işaret 
eden Balbay, “Tüberküloz, COVID-19' dan sonra en fazla kişiyi etkileyen 
ikinci önemli bulaşıcı hastalıktır ve dünyada ölüm nedenleri içinde 13. 
sıradadır. 2020'de 1,5 milyon insan tüberkülozdan öldü. (HIV pozitif olan 
215.000 tüberküloz hastası dahil olmak üzere)”diye konuştu. 

“Tüberkülozdan Koruyucu Tedavi Verilenlerin Sayısında Yüzde 21 Düşüş 
Görülmüştür”

COVID-19 salgınının temel tüberküloz hizmetlerine erişimi ciddi şekilde 
etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “2020 yılında 2019'a 
kıyasla çok daha az sayıda kişiye tanı konularak tedavi edildi. Dünyada 10 
milyon tüberküloz hastası vardır, fakat kayıtlı tüberküloz hastaları, 2019 
yılında 7,1 milyon iken 2020 yılında 5,8 milyona düşmüştür. 
Tüberkülozdan koruyucu tedavi verilenlerin sayısında da yüzde 21 düşüş 
görülmüştür. İlaca dirençli tüberküloz bir halk sağlığı krizi olmaya devam 
etmektedir. Tedavisi zor ve pahalı olan bu hastalıkta tedavi başlanan 
hasta sayısı 2019'da 177 binden 2020'de 150 bine düşerek yüzde 15 
azalmıştır.” şeklide konuştu.

Ülkemizde tüberküloz takip ve tedavi hizmetlerinin tüm sağlık 
kuruluşlarımızda ücretsiz olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. Balbay, 
tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan tüm 
ilaçların da Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek hastalara ücretsiz 
olarak ulaştırıldığını kaydetti. Ülkemizde yürütülen kontrol programları ve 
verem savaş dispanserlerinin özverili çalışmaları sayesinde 2005 yılında 
Türkiye'de tüberküloz hastası sayısının 20 bin 535 iken, 2019 yılında 11 
bin 401 olarak tespit edildiğini de sözlerine ekledi. 

“COVID-19 Salgınının Etkisi ile Tüberküloz Hastalarının Yaklaşık Üçte 
Birine Tanı Konulamamıştır”

COVID-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüberküloz 
kontrolünü olumsuz yönde etkilediğini belirten Prof. Dr. Balbay,  yeni 
kayıt edilen tüberküloz hastası sayısının yüzde 20 oranında azaldığını dile 
getirerek “Toplam kayıtlı tüberküloz hastası sayımız 2020 yılında 8 bin 
925 olarak bildirilmiş, olgu hızı yüzbinde 10,7 olarak hesaplanmıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılında Türkiye'de tüberküloz hastalarının 
yüzde 69'unun kayıtlı olduğunu belirtmektedir. Bu oran uzun yıllardır 
yüzde 85'in üzerinde idi. Yani, COVID-19 salgınının etkisi ile tüberküloz 
hastalarının yaklaşık üçte birine tanı konulamamıştır.” ifadelerini kullandı. 
COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde tüberküloz kontrol hizmetlerinde 
aksamalar yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Balbay,  hastaların sağlık 
kurumlarına geç başvurduğunu yada hiç başvurmadığını da sözlerine 
ekledi. 

TÜBERKÜLOZA DİKKAT

“Türkiye'de Tarım Öğretiminin 176. Yıldönümü” 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 

düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.

Tören programı, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz tarafından, 15 

Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk 

Anıtı'na çelenk koyulması ile başladı. Daha sonra 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nin düzenlediği 

çevrim içi panele geçildi. Panelin açılış konuşmasını 

öğrencilerimizi temsilen Haco Aydın gerçekleştirdi. 

Her yıl 5 bin ziraat mühendisinin mezun olduğunu 

belirten Haco Aydın, Ziraat Fakültelerinin tarım 

öğretim düzeyinin ve verimliliğinin önemli ölçüde 

artmasını sağladığını ifade etti. Ziraat Fakültelerinin 

gıda, tarım ve hayvancılık alanında nitelikli iş gücü 

talebinin karşılanmasına yönelik yaptığı 

çalışmaların, Covid-19 salgınıyla birlikte daha da 

önem kazandığına işaret eden Aydın, öğrenciler 

olarak Türk tarımının gelişmesi için özverili 

çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

“Geleceğin Dünyasında Gıda ve Tarım Bugünden 

Çok Daha Kritik Bir Önemde”

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek 

konuşmasında, tarımı stratejik bir sektör olarak 

tanımlayarak Bakanlık olarak, tohumdan sofraya, 

hem çiftçileri hem tüketicileri koruyacak 

uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getirdi. 

Geleceğin dünyasında gıda ve tarımın bugünden 

çok daha kritik bir önemde olacağına dikkat çeken 

Necdet Çiçek, dünya nüfusunun artan gıda ihtiyacı 

için birim alandan en yüksek verim alınması 

gerektiğini belirterek, bunun da eğitim ve teknoloji 

ile mümkün olacağı değerlendirmesinde bulundu.

“Güçlü ve Bilimsel Tarım Eğitimi Şart”

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

SevcanÖztemiz, tarımsal öğretimin tarihsel gelişim 

sürecinden söz ederek konuşmasına başladı. 

Tarıma dayalı sanayileşme ile toplumsal refahın 

yükseldiğini ifade eden Prof. Dr. Öztemiz, artan 

nüfusun gıda gereksinimi dolayısıyla olumsuz 

yansımaları bertaraf etmek için güçlü ve bilimsel 

tarım eğitimin şart olduğunu sözlerine ekledi. 

Eğitimde nicelikten ziyade niteliğin artmasının 

önemine vurgu yapan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, 

ülkemizde tarımın ve tarım öğretiminin hak ettiği 

yere geleceğini söyledi. 

“Ziraat Mühendislerine Büyük İş Düşüyor”

Programda konuşan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

İlhan Genç ise, bu yıl tarım öğretiminin 176 

yıldönümünü idrak ettiklerini belirterek her yıl bu 

konuda anlamlı programlar düzenlediklerini ifade 

etti. Modern tarıma geçişle birlikte Ziraat 

Mühendislerine büyük iş düştüğünün altını çizen 

Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerin bu alanda 

eğitim görmeye teşvik edilmesi gerektiğini 

belirterek programın faydalı olmasını temenni 

etti.

 “Sürdürülebilir Tarım”

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından 

program, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Sevcan Öztemiz'in moderatörlüğünü 

üstlendiği panelle devam etti. Panelin ilk 

konuşmacısı Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve 

Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, 

“Sürdürülebilir Tarım” başlıklı sunumunu 

katılımcılarla paylaştı. İnsanlık için kaliteli ve 

yeterli miktarda gıda maddesinin doğayla uyumlu 

ve sürdürülebilir şekilde üretilmesini 

sürdürülebilir tarım olarak nitelendiren Dr. Ersin 

Dilber, sürdürülebilir tarımı çevresel, sosyal ve 

ekonomik açılardan değerlendirdi. Bakanlık 

olarak yer altı barajları, kapalı devre sulama 

sistemleri, modern basınçlı sulama sistemleri, su 

kısıtı 21 ürüne destek verme gibi önemli 

çalışmaları olduğunu söyleyen davetli konuşmacı; 

toprak yönetimi, işlemesiz tarım, kırsal kalkınma, 

sürdürülebilir üretim yöntemleri gibi konularda 

katılımcıları bilgilendirdi. 

2022 Bitki Sağlığı Eğitim Seferberliği Yılı 

Panelin son konuşmacısı Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür 

Yardımcısı Dr. Yunus Bayram ise “Bitki Koruma 

Ürünlerinin Doğru Kullanımı ve Sürdürebilirlik” 

konulu bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye bitki 

sağlığıyla ilgili bazı veriler paylaşarak sunumuna 

başlayan Dr. Yunus Bayram, Bakanlık olarak; etkili 

ve caydırıcı denetim mekanizmaları 

oluşturulması, ambalaj atığı toplama üzerine 

çiftçilerin bilinçlendirilmesi, yeni teknolojilerin 

tarımsal üretimde kullanılması noktasında 

geçekleştirilen katma değerli çalışmalardan söz 

etti. Hasat öncesi ve sonrası pestisit denetimi ile 

ihracat öncesi pestisit denetimi konusunda 

önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren 

Bayram, “Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi”, 

“Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı”, 

“Bitki Koruma Ürünleri İthalatı Tek Pencere 

Sistemi” gibi önemli yazılımlar hakkında da 

bilgiler vererek 2022 yılını bitki sağlığı eğitim 

seferberliği yılı ilan ettiklerine dikkat çekti.

TARIM ÖĞRETİMİNİN

176. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 


