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ÜNİVERSİTEMİZİN 16. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

“Kuruluşundan bu yana; bölgemize ve Ülkemize hizmet 

anlayışından, ilkeli ve etik değerlere bağlı duruşundan, 

milli ve manevi değerlerden, evrensel değerler üretme 

vizyonundan taviz vermeden, tercih edilen, nicelikten 

ziyade niteliğe yatırım yapan,  bir eli Düzce halkının ve 

sanayinin, bir eli bilimin üstünde bir Üniversite olarak 

değer üreten Üniversitemize liderlik etmekten, tüm 

çalışanları ve öğrencileri ile bu ailenin bir parçası 

olmaktan büyük gurur duyuyorum.” 

Sayfa 2'de

Akademide Başarılı Kadın
Yönetici Olmak

Üniversitemiz Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ekonomi 

Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Akademide Başarılı Kadın Yönetici 

Olmak” başlıklı konferansta, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerimizle bir araya 

geldi. Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

Üniversitemiz Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ayfer Gedikli, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş, 

Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik 

ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Yöneticinin astları, 
liderinse takipçileri 
olduğuna dikkat çeken 
Rektörümüz; akıl, bilgi, 
vicdan ve deneyimin 
liderin en önemli 
özellikleri olduğunu 
vurguladı. Liderin cinsiyeti 
olmadığının altını çizen 
Rektörümüz, hakların, 
fırsatların ve koşulların 
eşitliğinin önemine 
değinerek, liyakat tabanlı 
yaklaşımlarda cinsiyet 
sorunları yaşanmadığı 
tespitinde bulundu. 

,

ÜNİVERSİTEMİZ BATI KARADENİZ KARİYER 
FUARINA KATILDI

Üniversitemiz; genel tanıtım 
standının yanı sıra Düzce 
Teknopark standı ve öğrenci 
topluluklarımızın temsil edildiği 
stantlar ile etkili bir tanıtım 
gerçekleştirdi. (Sayfa 3'te)

,
Sayfa 4'te
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ÜNİVERSİTEMİZ, ÜLKEMİZİN GURUR DUYACAĞI BİR BİLİM YUVASI HALİNE GELMİŞTİR

Kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden günümüze değer üretme felsefesi ışığında; nitelikli eğitim-öğretim 
faaliyetleri, katma değerli bilimsel çalışmaları, bölgesel kalkınmaya katkıları ve toplum için bilim 
anlayışıyla bir fidandan bir çınara dönüşen Üniversitemizin “16. Kuruluş Yıl Dönümü” düzenlenen 
görkemli programla kutlandı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen 16. Kuruluş Yıl Dönümü ile 

Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik 
Ödül Töreni'ne; Düzce Valisi Cevdet Atay, 
Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ilçe belediye 
başkanları, protokol üyeleri, davetli konuklar, 
Üniversitemize katkı sağlayan kurum, kuruluş 
ve firmaların temsilcileri, öğretim üyelerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.

Üniversitemiz Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Sanat 
Müziği konseri ve Üniversitemizin 16. kuruluş 
yıl dönümüne özel hazırlanan tanıtım filmi 
gösterimi ile başlayan programın açılış 
konuşmasını, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar gerçekleştirdi.

Üniversitemizin 16. kuruluş yıl dönümünde 
değerli paydaşlarımızla bir arada bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getiren 
Rektörümüz, “Kuruluşundan bu yana; 
bölgemize ve Ülkemize hizmet anlayışından, 
ilkeli ve etik değerlere bağlı duruşundan, milli 
ve manevi değerlerden, evrensel değerler 
üretme vizyonundan taviz vermeden, tercih 
edilen, nicelikten ziyade niteliğe yatırım yapan,  
bir eli Düzce halkının ve sanayinin, bir eli 

bilimin üstünde bir Üniversite olarak değer 
üreten Üniversitemize liderlik etmekten, tüm 
çalışanları ve öğrencileri ile bu ailenin bir 
parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

“Üniversitemiz, Ülkemizin Gurur Duyacağı Bir 
Bilim Yuvası Haline Gelmiştir”

2006 yılında üç fakülte ve 5.000 öğrencisi ile 
kurulan Üniversitemizin,  özellikle son beş yıl 
içerisinde büyük bir ivme kazanarak 75 ülke ve 
81 il olmak üzere 30.000'den fazla öğrenci 
sayısına ulaştığına işaret eden Rektörümüz, 
“Yalnızca sayısal verileri ile değil, özellikle 
akademik başarıları, uluslararası 
sıralamalardaki konumu ve milli şuur içerisinde 
yetişen öğrencilerinin farklı platformlardaki 
temsili ile de Üniversitemiz, Ülkemizin gurur 
duyacağı bir bilim yuvası haline gelmiştir.” 
şeklinde konuştu. 

Ülkemizin En Büyük Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi Düzce 
Üniversitesi'nde

Üniversitemizin son yıllardaki başarı 
sıralamalarındaki yükselişine dikkat çeken 
Rektörümüz, Times Higher Education(THE) 
Uluslararası Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 

1000-1200 içerisinde yer alan 
Üniversitemizin, sanayi geliri 
kategorisinde dünyada 90. sırada, 
mühendislik kategorisinde ise devlet 
üniversiteleri içerisinde Ülkemizde 1.  
sırada yer alma başarısına vurgu yaptı. 
Üniversitemizin başarı çıtasının 
yükselişinde, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından 2016 yılında hayata geçirilen 
“Üniversitelerin Misyon Farklılaşması 
Programı”na dahil olmasının da önemli 
bir etken olduğunu söyleyen 
Rektörümüz, Tarımsal Atıkların 
Endüstriye Geri Kazanımı ile Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp alanında 
Üniversitemizin katma değerli 
çalışmalarından örnekler verdi. 2019 
yılında Üniversitemiz çatısı altında 
Ülkemizin en büyük Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin 
kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Bölgesel kalkınmada lokomotif rol 
üstlenen Üniversitemizin, değer 
zincirinin halkalarını tamamlamak üzere 
gıda takviyeleri, doğal kozmetik ürünler, 
bitkisel yağlar, ekstreler, çaylar, arı 
ürünleri üretimini de yerleşke içerisinde 
kurulan üretim tesisinde üretmeye 
başladığını belirten Rektörümüz, 
Üniversitemizin kendi adına tescillediği 
DUlife, Herbynia, Melenis ve Apidevera 
adındaki dört markayı, bölge 
girişimcilerine lisanslayarak Ülkemizde 
bir ilki daha gerçekleştirdiğinin altını 
çizdi. 

“İstihdam Meleği ProjesiyleYeni ve 
Farklı Bir Modeli Hayata Geçirdik”

Bölgesel kalkınma alanında yürüttüğü 
çalışmalara ek olarak Üniversitemizin, 
Ülkemizde çeşitli sektörlerde yer alan iş 
gücü ihtiyacının, gençlerin gelecek 
kaygılarının ve devletimizin istihdam 
politikalarına katkı sağlanması gerekliliği 
bilinciyle; “İstihdam Meleği (İS-ME)” adlı 
Güdümlü İstihdam Projesi'ni de 
başlattıklarını dile getiren Rektörümüz, 

10 farklı modüle sahip  “İstihdam 
Meleği” projesi ile Üniversitemizin, 
mesleki eğitime yalnızca iş yeri eğitimi 
veya staj kapsamında değil, bire bir 
öğrenci-firma eşleşmesi bakış açısıyla 
bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir 
modeli hayata geçirdiğini ifade etti. 

İlklerin Üniversitesi

Devam eden ve tamamlanan 
yatırımlardan da söz eden Rektörümüz, 
ilklerin üniversitesi olarak; Açık Kapı, 
Açık Kampüs, Açık Ders, Açık Kürsü, Açık 
Mutfak, Açık Fikir ve Temiz Kampüs 
uygulamaları ile yükseköğretimde öncü 
üniversite olduklarını dillendirdi. 

“Başarılarda Her Bir Mensubumuzun 
Emek, Altın Teri, Samimi Çabası ve İyi 
Niyeti Var”

Bu başarılarda her bir Üniversitemiz 
mensubunun emeği, alın teri, samimi 
çabası ve iyi niyetinin yer aldığını 
vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, “Ayrıca şehrimize ve 
Ülkemize liderlik eden yöneticilerimizin 
Üniversitemize desteklerini ve katkılarını 
asla unutmamalıyız. Üniversitemizin her 
sürecinde desteğini esirgemeyen ve 
önümüzde yepyeni kapılar açan Sayın 
Cumhurbaşkanımız,  Yükseköğretim 
Kurulumuzun saygıdeğer başkanı ve 
değerli üyeleri başta olmak üzere tüm 
devlet büyüklerimize, samimiyetle 
desteklerini hissettirdikleri için Sayın 
Valimizin şahsında tüm Düzcelilere, 
Üniversitemizi üniversite yapan can 
damarımız öğrencilerimize ve birlikte 
çalışmaktan gurur duyduğum karıncalar 
gibi çalışan tüm mensuplarımıza 
teşekkür ediyor, 16. yaşımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” sözleriyle 
konuşmasını sonlandırdı.
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Üniversitemiz Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  İ n s a n  K a y n a k l a r ı  O f i s i ' n i n 
koordinatörlüğünde, Bolu Valiliği ile Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Üniversitemizin de yer 
aldığı Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışı, çeşitli etkinliklerle 

gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Batı Karadeniz bölgesinde ilk kez 
düzenlenen fuara; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı 
Doç.Dr. Salim Atay, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ulaştırma ve Altyapı Bakan 

Yardımcısı Selim Dursun,Bolu Milletvekili 
Fehmi Küpçü, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, üniversite rektörleri, 
protokol üyeleri, farklı sektörlerden 
firmalar, başarılı girişimciler ve öğrenciler 
katıldı. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği 
Müzik Korosu Konseri ile başlayan 
program, açılış ve protokol konuşmalarıyla 
devam etti. Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 
Üniversitemiz ile birlikte; Anadolu 
Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
Karabük Üniversitesi, Kastamonu 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
paydaş üniversite olarak katıldı.

Fuarda, ülkemiz üniversitelerinin 
rektörleri, öğretim üyeleri, Üniversitemiz 
öğretim üyeleri, başarılı sporcular, kamu 
kurumlarının temsilcileri, firma genel 
müdürlerinin davetli konuşmacı olarak 
katıldığı çok sayıda etkinlik 

gerçekleştirildi. Fuar kapsamında öğrencilerle bir araya gelen 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, mesleki eğitime ilk defa 
yeni ve farklı bir bakış açısı getiren, öğrencilerimizin henüz 
öğrencilik aşamasındayken, hedef firmalar ile birebir eşleşerek 
istihdamını sağlamayı ve sektörlerin nitelikli personel ihtiyacını 
karşılamayı amaçlayan İstihdam Meleği Projesi hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. 10 farklı bileşenden oluşan ve dünyada örneği 
bulunmayan proje hakkında bilgiler paylaşan Rektörümüz, 250 
öğrenci ile projeyi başlattıklarını ve öğrencilerin diplomaları ile 
birlikte firma yetkinliklerini de kazanarak mezun olacaklarını dile 
getirdi. Fuarda, Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı da Bölgesel Kalkınma 
Üniversitesi ilan edilme başarısı gösteren Üniversitemizin, sağlık ve 
çevre alanlarındaki katma değerli ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi.

Fuarda Düzce Teknopark Standı Açıldı
Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda paydaş üniversite olarak yerini alan Üniversitemiz, 
ziyaretçilere kurumumuz ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. 
Üniversitemiz; genel tanıtım standının yanı sıra  standıve öğrenci Düzce Teknopark
topluluklarımızın temsil edildiği stantlar ile etkili bir tanıtım gerçekleştirdi.

Tanıtım standımızı ziyaret eden 
öğrencilere; Fakültelerimiz, 
Yüksekokullarımız, Meslek 
Yüksekokullarımız, lisans ve ön 
lisans programlarımız hakkında 
detaylı bilgiler anlatıldı. Times 
Higher Education Dünya Üniversite 
Sıralaması 2022'de Mühendislik 
kategorisinde, ülkemiz devlet 
üniversiteleri arasında 1. sırada 
yer alan Üniversitemizin, sanayi 
gelirinde ise dünyada 90. sıraya 
yerleşerek ve aynı kategoride 
dünyada ilk 100 üniversite arasına 
girme başarısı da katılımcılarla 
paylaşıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, TV Net'te 
canlı olarak yayınlanan “Kampüs Yolunda” programına 
katılarak Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetleri, 
bölgesel kalkınma çalışmaları, başarıları ve daha birçok 
konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Program sunucusu Esra Esen Atayeter'in sorularını 
cevaplayan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,  
Üniversitemizin değer üretme misyonunun, toplumsal iş 
birliği için yapılan çalışmalara atıfta bulunmak amacıyla 
oluşturulduğunu ifade etti. 3 Fakülte ve 3 bin öğrenciyle 
kurulan Üniversitemizin, bugün 30 bin öğrenci ve 14 
fakülteye ulaştığını belirten Rektörümüz, Düzce 
Üniversitesi'nin sıralamalardaki yeriyle başarılarını 
ispatlayan bir üniversite olduğunu vurguladı. 

Üniversitemizin staj ve iş yeri eğitimi modeline ek olarak 
öğrenci-sanayi firması eşlemesi temelli bir sistematik 
proje olan İstihdam Meleği'ni hayata geçirdiğini belirten 
Rektörümüz; teorik eğitimle birlikte, firmalarla ortak 
müfredat belirleme, firma oryantasyonu, sanayicilerin 
eğitim vermesi gibi birçok faydalı modüle sahip bu proje 
ile öğrencilerimizin diploma ile birlikte firma yeterlilik 
belgesiyle mezun olacağı bilgisini paylaştı. Rektörümüz, 
stratejik eşleşme modeliyle nitelikli istihdam 
oluşturacak proje kapsamında 13 farklı programda, 12 
firma ve 250 öğrenciyle başlayan bu süreç sonunda bin 
öğrenciye kadar ulaşacaklarını ifade etti. 

Üniversitemizin şehirle bütünleşme felsefesi ışığında; 
Açık Kapı, Açık Ders, Açık Kampüs, Temiz Kampüs, Açık 
Mutfak, Açık Kürsü gibi uygulamaları hayata 
geçirdiklerini söyleyen Rektörümüz, açıklık 
perspektifinin ulaşılabilir, erişilebilir ve hesap 
verebilirliği de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Üniversitemizin son yenilikçi çalışması olan Biyo-Psiko 
Sosyal Analiz Mobil Uygulamasından (MODUM) da söz 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
öğrencilerimizin ruh halini ve iyilik durumlarını daha da 
güçlendirmek için iletişim ağı kurduklarını ve mobil 
uygulama şeklinde öğrencilerimize hizmet sunduklarını 
dile getirdi.

Rektörümüz TV Net’te
‘Kampüs Yolunda’
Programına Canlı

Yayın Konuğu
Olarak Katıldı 

Üniversitemiz Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ekonomi Topluluğu 
iş birliğiyle düzenlenen “Akademide Başarılı Kadın Yönetici Olmak” başlıklı 
konferansta, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Bey 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerimizle bir araya geldi

LİDERİN CİNSİYETİ OLMAZ

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Üniversitemiz Akçakoca Bey 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer 
Gedikli, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Zafer Akbaş, Akçakoca Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Hüsrev Çelik ile öğretim üyelerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Üniversitemiz Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli, 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı 
ağırladıkları için büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek programın 
düzenlenmesinde emekleri olan 
Ekonomi Topluluğu öğrencilerine 
teşekkür etti. Kadın-erkek iş gücü 
oranında kadınların dezavantajlı bir 
konumda olduğuna işaret eden Prof. 
Dr. Ayfer Gedikli, Üniversitemizde bu 
durumun olumlu olarak ayrıştığını 
söyledi. Üniversitemizin kuruluşundan 
bugüne büyük ilerleme kaydettiğini 
dile getiren Prof. Dr. Gedikli, 
Rektörümüzün değerli tecrübelerini 
öğrencilerimizle paylaşacağını belirtti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, Üniversitemizle 
ilgili kısa bilgiler aktardıktan sonra 

yöneticilik ve liderlik konusunda önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Yönetici 
kavramının idari pozisyonu ve meşru yetkiyi 
ifade ettiğini dile getiren Rektörümüz, liderin 
ise toplumsal kavram olduğunu ve kitleyi 
yöneten ve yönlendiren kişi olarak 
tanımlandığını sözlerine ekledi. Yöneticinin 
meşru yetkiyi, liderinse karizmasını kullandığını 
belirten Rektörümüz, toplumda en büyük 
sorunların, meşru yetkiyle, karizmatik yetkiye 
sahip kişilerin farklı olmasından kaynaklandığını 
ifade etti. 

Yöneticinin astları, liderinse takipçileri 
olduğuna dikkat çeken Rektörümüz; akıl, bilgi, 
vicdan ve deneyimin liderin en önemli 
özellikleri olduğunu vurguladı. Liderin cinsiyeti 
olmadığının altını çizen Rektörümüz, hakların, 
fırsatların ve koşulların eşitliğinin önemine 
değinerek, liyakat tabanlı yaklaşımlarda 
cinsiyet sorunları yaşanmadığı tespitinde 
bulundu. 

Dünyada ve ülkemizde kadınlarla ilgili yapılan 
araştırmalardan da söz eden Rektörümüz, kadın 
liderliğinin 7 sırrını ise; Bilgi/İletişim, Risk 
Alabilme, Özgüven, Vizyon/Yenilikçilik, Vicdan, 
Güven Oluşturma ve Hukuka Bağlılık 
başlıklarında açıkladı. 

Soru-cevap bölümüyle devam eden program,  
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a 
hediye takdimiyle sona erdi.
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BİR HUKUKUMUZ VAR 

Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve 
moderatörlüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 

Demircan Çakar'ın üstlendiği “Bir Hukukumuz Var!” 
temalı Yaşam Semineri başlıklı program, 
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Avukat 
Afet Gülen Büberci'nin davetli konuşmacı olarak 
katıldığı programda kadın hakları konusu 
konuşuldu. Kadın hakları konusunda büyük bir 
mücadelenin sonucunda önemli bir yol alındığını 
söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, farkında olunmayan hakların ve bunların 
günlük yaşama yansımalarının, iki değerli konuk 
tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Programın ilk konuşmacısı Av. Afet Gülen Büberci, 
1791 yılında ilk kadın ve yurttaşlık belgesinin 
imzalandığını ve dünyadaki kadın hakları 
meselesinin eşit işe eşit ücret talebiyle başladığını 
dile getirdi. Sadece Türkiye'de 
değil, dünyada da 200 yıldır 
kadınların birey olarak sesini 
duyurmaya çalıştığına işaret eden 
Büberci, Anayasa'da belirtildiği 
üzere aile refahının, kadın erkek 
eşitliği ile sağlanabileceğine dikkat 
çekti. Kadınların eşit haklara sahip 
olabilmesi için temsil güçlerinin 
artması gerektiği 
değerlendirmesinde bulunan davetli 
konuşmacı, bu mücadelenin kadın 
erkek birlikte kazanılmasının önemi 
üzerinde durdu. 

Evliliğin bir akit olduğunu ve bu 
akitin sonuçlarının iyi bilinmesi 
gerektiğini belirten Av. Afet Gülen 
Büberci, evliliklerde kadınların 

kendi soyadlarını kullanımı ve 
boşanma sonrası soyadı 
kullanımı konularında önemli 
bilgiler paylaştı. Kadın erkek 
arasındaki eşitsizlik sonucu 
şiddetin oluştuğunu dillendiren 
Büberci, hukuksal açısından 
kadın hakları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği konularında 
önemli değerlendirmelerde 
bulundu.

Açelya Akkoyun ise kadın erkek 
eşitliği konusunda insana 
odaklanılması gerektiğine vurgu 
yaparak duyguların, bakış 

açılarının cinsiyetinin olmadığını ifade etti. 
Şiddeti sadece kadın üzerine konumlandırmanın 
da yanlış olacağının altını çizen Akkoyun, 
hukuksal alanda eşitliğin önemini dile getirdi. 

Kadını sadece anne ve şefkat kutsallığına 
indirgemenin, kadınların bu dünya için 
verecekleri faydaları yok etmek anlamına 
geldiğini söyleyen başarılı oyuncu ve sunucu, 
“Her ilişkide birey olun. Benimle bizim arasındaki 
iletişim dilini bulmak zorundasınız.” diyerek 
kadın olsun, erkek olsun herkesin kıymetli 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde 
devam eden program, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar tarafından davetli konuşmacılar 
Açelya Akkoyun ile Av. Afet Gülen Büberci'ye 
plaket takdimiyle sona erdi.

Üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme 

Uygulama Araştırma Merkezi, Akçakoca Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Gastronomi 

Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Değişim 

Programlarını Birlikte Öğrenelim-ERASMUS ve MEVLANA” 

başlıklı program; Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nde görev 

yapan Öğr. Gör. Beyza Şahin ve Öğr. Gör. M. Kağan 

Güney'in katılımıyla gerçekleştirilen Programa; 

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 

Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Emrah Öztürk, Öğr. 

Gör. Ali Bolat, Gastronomi Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. 

Üyesi Ramazan Kaya ile bölüm öğretim elemanları ve 

öğrencilerimiz katılım gösterdi. 

Programın ilk sunumunu gerçekleştiren Öğr. Gör. Beyza 

Şahin, Avrupa ülkeleri arasında bir değişim programı 

olan Erasmus'a, kimlerin katılabildiği, programa başvuru 

şartlarının neler olduğu ve hangi dönemlerde başvuru 

yapıldığı konusunda detaylı bilgiler aktardı. Ayrıca 

Şahin; Erasmus ve staj hareketliliğinin sosyal etkileşimi 

arttırma, farklı kültürler, farklı sosyal ortamlar 

tanıyarak, akademik ve mesleki beceri kazandırabilme 

gibi amaçları da bulunduğunu dile getirdi. 

Programın diğer konuşmacısı Öğr. Gör. M. Kağan Güney 

ise, Mevlana değişim programı hakkında faydalı bilgiler 

paylaştı, Bu programa katılan öğrencilerin, dünyayı 

daha iyi tanıma ve anlama imkânına sahip olacağını 

ifade eden Güney; bu kişilerin değişime açık, 

donanımlı, kendine güvenen, rekabet duygusu güçlü, 

küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip, 

uluslararası alanda kendini ifade etmede çok yönlü, 

analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip 

olabileceklerini sözlerine ekledi.

“Değişim Programlarını Birlikte Öğrenelim-ERASMUS ve 

MEVLANA” başlıklı program, katılımcıların sorularının 

cevaplanmasının ardından sona erdi.

Erasmus ve 

Mevlana Değişim

 Programları Anlatıldı
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Univera Markalı Ürünlerimizin İlk Kez
Genel Satışının Yapılacağı

MAĞAZAMIZ
TÖRENLE AÇILDI

Bölgesel Kalkınma Üniversitesi olarak; sağlık ve çevre 

alanlarında katma değerli çalışmalarını başarı 

hikayesine dönüştüren Üniversitemiz, ihtisaslaşma 

süreci kapsamında ürettiği ürünlerin yer aldığı ürün satış 

mağazasının açılışını törenle gerçekleştirdi.

Açılış törenine; Düzce Valisi Cevdet Atay, Rektörümüz 

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız 

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

Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş, Eczacılık Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Çevre ve Sağlık 

Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur 

Hasırcı, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

Süleyman Korkmaz, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve 

Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral 

Kekeçoğlu, davetli konuklar ve Üniversitemiz 

personelleri katıldı.

Üniversitemiz ürünleri satış mağazasında, Univera 

markalı ürünler ile Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri 

Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ürettiği 

malç, kompost ve tıbbi mantar ürünleri ilk kez satışa 

sunulacak. Ayrıca Üniversitemizin ülkemizde bir ilki 

gerçekleştirerek bölge girişimcilerinin kurduğu anonim 

şirkete lisansladığı ürünler ile DAGEM ürünleri de 

Üniversitemiz Hastanesi önündeki satış ofisinde daha önce tüketicilerle buluşmuştu.

Bölge çiftçisinin ürettiği tıbbi ve aromatik bitki, tıbbi mantar ve arı ürünlerini nihai ürüne dönüştüren ve 

ürün yelpazesine sürekli yenilerini ekleyen Üniversitemiz, bilimsel yöntemlerle üretilen ürünleri satış 

mağazasındavatandaşlarla buluşturacak.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 
hayata geçirilen “Sesin Benim Dünyam” Sesli 
Kitap Kütüphanesi'nin açılışı Düzce 
Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Programa; Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris 
Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Düzce Teknopark Genel Müdürü 
Doç. Dr. Özkan Şahin, Düzce Teknopark Genel 
Kurul Üyeleri, davetli konuklar, sanayiciler, 
öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Programın açılışında konuşan Üniversite Medya 
Derneği Başkanı Atakan Şeniz, Boğaziçi 
Üniversitesi'nde öğrenciyken başlattıkları 
projenin bugün geldiği noktadan dolayı büyük 
mutluluk yaşadığını ifade etti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak 
üzere Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. 
Özkan Şahin ve projeye destek olanlara 
teşekkür eden Atakan Şeniz, proje hakkında 
bilgiler verdi. Cumhurbaşkanlığı Yılın Sosyal 
Sorumluluk Gönüllülük Projeleri ödül törenine 
final daveti aldıklarını söyleyen Atakan Şeniz, 
Üniversitemizin de desteğiyle projenin 
sürdürülebilir olmasını temenni ettiklerini dile 
getirdi.

Programda konuşan Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mehmet Akif Öncü, projeye desteklerinden 
dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl 
Müdürlüğü'ne, Üniversitemiz Kariyer 
Topluluğuna teşekkür etti. Düzce Teknopark'ta 
böyle anlamlı bir alan oluşturdukları için Doç. 
Dr. Özkan Şahin'e de teşekkür eden Prof. Dr. 

Mehmet Akif Öncü, farklı sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmek dileğiyle sözlerini sonlandırdı. Açılış 
konuşmalarının ardından eğitimde fırsat eşitliği mottosuyla hayata geçirilen “Sesin Benim Dünyam” Sesli Kitap 
Kütüphanesi stüdyo açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra stüdyo ile ilgili ziyaretçiler bilgilendirildi.

Sesli Kitap Kütüphanesi

SESİN BENİM DÜNYAM

“Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle, görme 

engelli bireyleri kitaplarla buluşturmak 

amacıyla Düzce Teknopark bünyesinde hayata 

geçirilen "Sesli Kütüphane" hayırlı olsun. Bu 

kapsamda ben de Paola Peretti'nin "Kiraz Ağacı" 

kitabını seslendirerek, Sesin Benim Dünyam 

projesine ufak da olsa katkıda bulunmaya 

çalıştım. Sizler de gönüllü okuyuculuk yapmak 

için http://www.sesinbenimdunyam.com/ 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
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AKÇAKOCA’DA GİRİŞİMCİLİK KAMPI

Üniversitemiz Kariyer Topluluğu (DÜKAT) tarafından; Düzce 
Teknopark, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve Kapsül Kuluçka 
Merkezi, TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu, Atasayar 
Teknoloji ve Serbay Akademi destekleri ile düzenlenen 
Girişimcilik Kampı, Akçakoca Orman İşletmeleri Müdürlüğü 
Misafirhanesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitemizin farklı bölümlerinden öğrencilerin, alanında 
yetkin eğitmenlerle bir araya geldiği programa; Düzce Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkanı Yönetim kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Düzce 
Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ahmet Serdar 
Erdem, Üniversitemiz Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, Defne Ilgaz, 
Düzce Genç Girişimciler Kurulu'ndan Levent Bilgin ve Nizamettin 
Pazvant katılım gösterdi.

 “Şans Hazır Olana Güler”
Programın açılışında; iş ahlâkının, kendini keşfetmenin, hedef 
belirlemenin ve bu hedef doğrultusunda azimle çabalayıp 
kendini geliştirmenin önemi vurgulandı. Hedefe ulaşabilmek için 
bir yol haritası oluşturmak ve zamanı doğru kullanmaktan 
bahsedildi. 

Delta Alfa Çorap ile Mülakat Teknikleri Eğitimi 
Delta Alfa Çorap firmasından Merve Aktaş,  mülakat teknikleri 
eğitiminde; üslup, kılık kıyafet, bırakılan izlenim, mülakat 
öncesi firmanın araştırılması ve kendi haklarını bilmenin önemini 

anlattı. CV'nin nasıl hazırlanması gerektiği ve yapılan 
yanlışlardan bahseden Aktaş, üniversite toplulukları 
ve toplulukların faaliyetlerinin de CV'de yer 
almasının önemini vurguladı. 

Serbay Akademi ile E-Ticarete Giriş 
Konusunda Öğrenciler Bilgilendirildi
Serbay Akademi'den Ertuğrul Özkan, vermiş olduğu 
e-ticaret eğitiminde; e-ticaret sitesi kurma, marka 
oluşturma, marka ve içerik kontrolü, kalıcı yatırımlar 
yapma ve fiyat politikası gibi çeşitli konularda 
öğrencileri bilgilendirdi.

Workshop Süreci

DÜKAT Kurucu Başkanı ve Düzce Teknopark 
Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü Selçuk 
Cantürk ile katılımcılar, Girişimcilik Maratonu 
etkinliğindeki gibi verimli bir workshop süreci 
geçirdiler. Öğrenciler 4 ekip halinde, 100'e yakın 
ortaya konulan fikri sunup tartıştıktan sonra 
geliştirmeye çalıştılar.

3 günlük kamp süresince öğrenciler; e-ticarete 
giriş, mülakat teknikleri eğitimleri, girişimcilik 
fikirleri ve workshop çalışmaları ile kariyerleri 
adına önemli bir deneyim elde etti. Program 
sonunda eğitimleri çok faydalı bulan katılımcılar, 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bölgesel kalkınma adına birçok projeye imza atan 
Üniversitemiz ile Koç Arıcılık arasında polen üretimi 
danışmanlığı ve fason dolum hizmeti protokolü 
imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen protokole, 
Üniversitemiz adına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris 
Şahin, Koç Arıcılık adına ise Havva Koç imza attı. İmza 
töreninde Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak 
ve Koç Arıcılık çalışanları hazır bulundu.

İmzalanan bu protokolle Üniversitemizin iş 
birliği anlaşması kapsamında imzaladığı sivil 
toplum kuruluşlarının ürettiği ürünlerin katma 
değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi 
noktasından yola çıkarak, Koç Arıcılık arasında, 
polenin üretim safhalarının denetlenmesi, 
kurutulması ve satışa hazır hale getirilmesi 
amaçlanıyor.

Firmalaşma sürecinde de Üniversitemiz Arıcılık 
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nden 
destek gördüklerini ifade eden Havva Koç, 
kendilerine yapılan desteklerden dolayı 
Üniversitemiz yönetimine ve DAGEM Müdürü 
Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu'na teşekkür etti.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN PROTOKOL

Üniversitemiz Gölyaka Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji 
Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(İSU) Genel Müdürlüğü, İleri Biyolojik Arıtma Tesislerine 
ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaret ile öğrencilerimiz arıtma tesislerini 
ve bu tesislerde enerji geri kazanımının nasıl olduğunu 
yerinde inceleme fırsatı buldu. Kurulu gücü 1.3 MW olan ve 
4000 panel bulunan güneş enerjisi ile elektrik üretim 
santralini yerinde görüp hakkında bilgi edinen 
öğrencilerimiz, son olarak İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra 
Namazgah Barajı'ndan elektrik üretmek için 1,70 MW kurulu 
gücünde hidroelektrik santralini ziyaret etti. Hidroelektrik 
santralin çalışma ayrıntılarını öğrenmek için kontrol 
odasında kullanılan yazılımlar üzerinden bu konuda kısa bir 
eğitime katılan öğrencilerimiz,  kendilerine yakın 
ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Arıtma Tesisleri İncelendi 
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DÜGETAM 

İlk Uluslararası

Seminerini

Gerçekleştirdi

Üniversitemiz, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) ve International 
Journal of Traditionaland Complementary Medicine Research dergisi iş birliği ile Prof. Dr. Ertuğrul Kaya 
moderatörlüğünde ilk uluslararası seminer düzenlendi.  

DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya açılış konuşmasında Merkez kapsamında gerçekleştirdikleri 
faaliyetleri ile uluslararası platformda yer edinmeyi hedefleyen derginin diğer amaçlarından bahsetti. 
Hindistan'dan ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Kavita Chandak “Anne Yokluğu Sendromunda Homeopatik 
Yaklaşım'' başlıklı vaka çalışması ile edindiği bilgi ve deneyimlerini tüm katılımcılar ile paylaştı.  Sunumda 
Homeopatinin psikiyatrik bazı rahatsızlıklardaki rolü hakkında farkındalık edinildi. Farklı ülkelerden 
katılımcılar, kendi homeopatikremedilerini önererek farklı yaklaşımları hatırlattılar. 

Yüzden fazla katılımcının ilgi gösterdiği etkinlikte İrlanda, Katar, Nijerya,Almanya,Malta,ABD ve Hindistan 
gibi ülkelerden de katılımcılar yer aldı. Etkinlik dili İngilizce olan seminerde Üniversitemiz Hakime Erciyes 
Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan görevlendirilen Öğr.  Gör.  Zeynep Övdür Uğurlu ve Öğr. Gör.  Dr. Zekeriya 
Hamamcı tarafından simultane çeviri gerçekleştirildi. Katılımcılarla interaktif gerçekleştirilen sunum soru 
cevap kısmından sonra başarıyla tamamlandı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Hastanemiz Başhekimliği 
tarafından “14 Mart Tıp Bayramı” çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. 

Kutlama programı çerçevesinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
İlhan Genç ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel 
Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş,Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Bora Büken ve Prof. Dr. 
Muhammet Ali Kayıkçı hastanemizi ziyaret ederek tüm 
sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. 

Sağlık çalışanlarımızla bir araya gelen Rektörümüze 
Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 
Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Prof. Dr. 
Ali Nihat Annakkaya, Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, 
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Davran, Hastane Başmüdürü 
Fatma Eravcı ve Hasta Müdür ve müdür yardımcıları eşlik 
etti. 

14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı Tıp Fakültesi 
Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. 
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve 
önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. 

“Bu Meslek Başını Çevirip Hiçbir Şey Olmamış Gibi 
Davranabilecek Bir Meslek Değil”

Açılış konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen 
Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin 
Balbay, Tıp Bayramı'nın tarihçesi ve önemine değindi. 
İşgal döneminde işgal kuvvetlerine karşı tıbbiyelerin 
tutum ve rollerini duygulanarak hatırladıklarını belirten 
Prof. Dr. Balbay, “Son iki yıldır hem hekimlerin, hem de 
tüm sağlık çalışanlarının ruh hali dünyayı işgal eden 
pandemi ile aynıdır. Kolay değil gerçekten bu yoğunlukla 
başa çıkmak.” diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy'un “ Adam 
aldırma da geç git diyemem aldırırım” dizelerine atıfta 
bulunan Başhekim Prof. Dr. Balbay, bu mesleğin başını 
çevirip hiçbir şey olmamış gibi davranabilecek bir meslek 
olmadığının altını çizdi.  Başhekim Prof. Dr. Balbay, 

14 Mart Tıp

Bayramı Kutlandı

hekimlerin ve tüm sağlık çalışanların huzur içerisinde vatandaşlarımıza hizmet edeceği nice bayramlar 
kutlaması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı. 

 “Sizler Çok Önemlisiniz”

Sağlık sisteminin erişebilirliği noktasında günümüzde büyük yol kat edildiğine dikkat çeken Rektörümüz Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar,  Üniversitemizin hekimlerine ve geleceğin hekim adaylarına her zaman 
mesleklerini en iyi şekilde tesis edecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.  Başta hekimler 
olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir mesleği icra 
ettiklerini dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Hekimlik mesleği sistemin içerisinden 
çıkarıldığı anda yaşamın ortadan kaldığı bir alan. Bu nedenle sizler çok önemlisiniz. Ülkemizde ve dünyada 
tüm insanlara şifa dağıtarak mesleğin tüm inceliklerini hissedin ve yaşayın.” diyerek 14 Mart Tıp Bayramını 
kutladı.  Konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2022 yılında Tıp Fakültesi'nden 
ayrılacak olan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Orhan ve Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Polat'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek plaket takdim etti. 

Ankara Valiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılıkla mücadelede “Ben 
Olsaydım…” temalı çalıştay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Alkol Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı, Uyuşturucu Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı, Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Mücadelenin Sosyal, 
Eğitim ve Çevre Yönü, Mücadelenin 
Emniyet ve Adli Yönü, Mücadelede 
İletişim ve Medyanın Önemi, Kurumlar 
Arası Koordinasyonun Önemi” olmak 
üzere bağımlılıkla mücadele 10 masada 
10 konu içeriği tartışıldı. 

Mücadelenin Sosyal, Eğitim ve Çevre 
Yönü, Üniversitemiz Bağımlılıkla 
Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(DÜBAM) Müdürü Öğr. Gör. Dilek 
Demirezen koordinatörlüğünde konuşuldu 
ve raporlandı.

Çalıştayın önemli özelliklerinden biri de 
çok farklı iş ve mesleklerin, bağımlıların 
ve bağımlı yakınlarının da konuyu tartışmasıydı. Çalıştayın, tüm Türkiye'de 81 ilde aynı şekilde düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

Bağımlılıkla

Mücadele

Çalıştayı

Gerçekleştirildi 
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RADYO DÜET

Üstün Yetenekli
Çocuklar Konuşuldu

Aileden çocuğa, sağlıktan eğitime hayatın bin bir rengini içinde 
barındıran ve moderatörlüğünü Üniversitemiz İletişim ve Tanıtım 
Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in üstlendiği 
Hayatın Renkleri programında bu hafta “Üstün Yetenekli Bir 
Çocuğa Sahip Olmak”konusu konuşuldu.

94.5 frekansı üzerinden yayın yapan Radyo Düet'teki programda 
Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in sorularını yanıtlayan 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. 
Dr. Feyzullah Şahin, zeka gelişimini etkileyen etmenler, üstün 
yetenek, üstün zeka, dahi ve özel yetenek gibi çok sayıda 
kavrama açıklık getirdi.

Bir çocuğun üstün yetenekli olduğunun nasıl ve ne zaman 
anlaşıldığıyla ilgili soruya Doç. Dr. Feyzullah Şahin, “Aslında şu 
şekilde açıklayabiliriz. Herhangi bir sınırlama olmasa da genel 
olarak akranlarına göre daha erken yaşta anlaşılır. Özel 
yetenekli çocuklar, küçük yaşlardan itibaren daha az uyurlar ve 
daha enerjiktirler. Dikkat becerileri akranlarına kıyasla daha 
yoğundur.” şeklinde cevap verdi.

Erken yaş döneminde tanı koyulduysa yapılması gereken 
etkinliklerin aile temelli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. 
Şahin, çocuğun hayatının büyük bölümünü ailesiyle geçireceği 
için ailenin süreç içerisinde olmasının çok önemli olduğunu 
söyledi. Okul gibi alanlarda da özel yetenekli çocuklardan 
oluşan,ayrıştırılmış bir eğitim yerine normal öğretim içerisinde 
özel yetenek alanlarının desteklendiği bir ortamda eğitim 
görmelerinin daha faydalı olacağına işaret eden Doç. Dr. 
Feyzullah Şahin,üstün yetenekli çocuklara bilimsel bilgilerin 
aktarılmasının yanında, temel ahlak kurallarının öğretilmesive 
bunların hayatlarına entegre edilmesinin, çocukların doğru 
olmayan davranışlara yönlenmesini önleyebileceği 
değerlendirmesinde bulundu.

Erken dönemlerde çocuğun farklı ilgi alanlardaki ortamlara 
temas edebilmesine olanak sağlanması gerektiğini de dillendiren 
Özel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Şahin,  ailelerin 
bu tür ortamlarda bulunması ve çocukların yeteneklerini ortaya 
çıkarmasının önemi üzerinde durdu.

Hayata geçirdiği birçok uygulamayla, ülkemizin öncü kurumları arasına girmeyi başaran 
Üniversitemiz, Her ay düzenlediği “Logo Günü” ile de mensuplarımızın kurumsal kimliğinin 
korunmasına ve sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Demokratik, şeffaf ve hesap verilebilirlik bir yönetim anlayışıyla Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen; “Açık Kapı”, “Açık Kürsü”, “Açık Mutfak”, “Açık 
Kampüs” ve “Açık Fikir” gibi uygulamaların yanında mensuplarımızın kurumla olan bağını 
güçlendirmek ve birlikte geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirmek amacıyla başlatılan “Logo 
Günü” çalışanların yüzünü gülümsetmeye devam ediyor.

İş yükünü hafifletmek, küresel sorunların stresini azaltmak ve Üniversitemiz personellerinin 
motivasyonunu yükseltmek, kurum aidiyetini artırmak ve ortak bir sinerji oluşturmak amacıyla 
her ayın ilk cuma gününde düzenlenen Logo Günü'nde, tüm yerleşkelerdeki ve birimlerdeki 
mensuplar; Üniversitemize ait logolu kıyafetler giyerek ve logolu ürünler kullanarak kurum 
kimliğine ve kurum aidiyetine katkı sağladı.

Gerçekleştirilen “Logo Günü” Üniversitemiz mensupları arasındaki birlikteliği ve ekip ruhunu 
yansıtarak örnek bir dayanışma duygusu da oluşturuyor.

Logolu Ürünlerimizle Birliktelik Vurgusu

AKÇAKOCA TURİZM ÇALIŞTAYI

Üniversitemiz Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Ticaret ve 
Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 
“Akçakoca Turizm Çalıştayı”nda Akçakoca'nın 
turizmde geleceğine yön verecek konular ele 
alındı.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen programa; Akçakoca 
Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Hüsrev Çelik, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, protokol 
üyeleri, davetli konuklar, öğretim üyelerimiz, 
basın mensupları ve öğrencilerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Üniversitemiz Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Muammer Mesci, çalıştayı Turizm Haftası 
öncesinde gerçekleştirerek çıkacak faydalı 
sonuçların uygulanmasını amaçladıklarını ifade 
etti. Kitle Turizmi, Alternatif Turizm ve 
Destinasyon Yönetimi masalarında 
Akçakoca'nın mevcut turizmi ile sorunların ve 
çözüm önerilerinin dile getirileceğini belirten 
Prof. Dr. Mesci, çalıştayın hayırlı sonuçlar 
getirmesini temenni etti.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu hakkında da kısa bilgiler paylaşan 
Prof. Dr. Muammer Mesci, bütüncül turizm 
verilerinin sunulacağı interaktif ve dinamik 

web tasarımı projesini hayata geçirdiklerini ve 
mobil uygulamasını da gerçekleştireceklerini 
söyledi. Turizmde farkındalık eğitimleri, 
etkinlikler, tamamlanan ve devam eden 
yatırım ve faaliyetlerden de söz eden Prof. Dr. 
Mesci, mayıs ayında ise Gastronomi Festivali 
düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. 

Programda konuşan Akçakoca Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ise 
Akçakoca'da en değerli alanın turizm olduğunu 
söyleyerek, Akçakoca turizminin 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ve yaşanan iki selden dolayı 
olumsuz etkilendiğine işaret etti. Akçakoca'nın 
avantajları ve dezavantajlarını belirleyerek 
ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını 
dillendiren Mehmet Nazım Pazvant, 
Akçakoca'da turizminde bir rota çizerek, 
tanıtımları geliştirerek iyi sonuçlara ulaşmak 
istediklerini dile getirdi.
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ERİŞKİN ACİL SERVİS ALANI YENİDEN DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Hastanesi Erişkin Acil Servis sarı alanının fiziki yapısını yeniden 
düzenleyerek hizmet kapasitesini arttırdı.

Üniversitemiz Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nin fiziksel yapısı;  güvenlik, 
izlenebilirlik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak 
yenilendi. Bu kapsamda erişkin acil serviste acil bakıma gereksinimi olan ancak, 
hayati tehlikesi bulunmayan hastaların ilk müdahalesinin yapıldığı 'Sarı Triyaj Alanı' 
genişletildi. Mevcut fiziki alanı daha verimli şekilde kullanmak ve hizmet 
kapasitesini arttırmak amacıyla Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan 
Sultanoğlu, Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Boğan, Doç. Dr. 
Mehmet Cihat Demir ve Öğretim Görevlisi Salih Karakoyun'un önerileri ve çabaları 
doğrultusunda bekleme ve personel dinlenme alanlarında düzenlemeler yapıldı. Bu 
çerçevede erişkin acil servis içerisinde 140metrekare alanda hizmet verilen sarı 

alanın  fiziki alanı,240metrekare alana çıkarıldı. Yenileme çalışmalarının ardından 
acil servis sarı triyaj alanında hasta gözlem alanı büyürken, sedye sayısı da dokuzdan 
on yediye yükseltildi. 

Gözlem alanı sağlık çalışanının hastaları izleyebileceği şekilde planlanırken, hasta 
mahremiyeti konusunda korunaklı yapıya kavuşturuldu. Yine ilaç hazırlama ve depo 
alanları da daha fonksiyonlu ve modern hale getirildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hastanemizi ziyaret ederek yeniden 
düzenlenen Erişkin Acil Servisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Hastanemiz 
Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'dan çalışmalar hakkında bilgi alan 
Rektörümüz,  Erişkin Acil Servisi'nde tedavi gören hastalara da geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 

AÇIK KAPI İLE 

VERİMLİLİĞİ ARTIRIYORUZ

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 Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar tarafından başlatılan “Açık Kapı” uygulaması, her ayın ilk 
pazartesi günü Üniversitemizde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. 
Mehmet Akif Öncü tarafından gerçekleştirilen “Açık Kapı” uygulamasında 
ziyaretçiler; çözülmesini istediği problem, gerçekleştirmek istedikleri kendi 
fikir ve önerilerini Üniversitemiz Rektör Yardımcılarına iletme fırsatı 
buldular.

Şeffaf, katılımcı ve yenilikçi ilkeleriyle yoluna devam eden Üniversitemiz, 
açıklık kültürü ile hayata geçirdiği; “Açık Kapı”, “Açık Kampüs”, “Açık 
Mutfak” ve “Açık Fikir” gibi bir çok uygulamayla mensuplarımızı yönetime 
dahil edip, personelimizin kurum aidiyetini güçlendirerek, verimliliği 
artırıyor.

GÖLYAKA MYO’DA

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 

Üniversitemiz Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından, Gölyaka Orman 

İşletme Müdürlüğü, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, Gölyaka Emniyet 

Amirliği iş birliğiyle Yüksekokulumuz kampüsünde fidan dikimi etkinliği 

gerçekleştirildi.

Gölyaka Meslek Yüksekokulu kampüsü bahçesinde ve çevresinde; 
personellerimiz, öğrencilerimiz, ilgili kurumların temsilcileri fidanları 
toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldular. Ülkemizde ağaç ve orman 
sevgisini geliştirmeyi amaç edinen etkinlikle çevre konusunda toplumsal 
farkındalık oluşturulmasına da katkı sağlandı.


