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ÜNİVERSİTEMİZDEN GURUR VERİCİ SONUÇLAR
“Scimago Institutions Rankings (Scimago Kurumlar 

Sıralaması) tarafından gerçekleştirilen 2022 Dünya 

Sıralamalarında Üniversitemiz yine gurur verici sonuçlara 

imza attı. 

Dünyada 522. sıraya yerleşen Üniversitemiz,Türkiye'deki 

üniversiteler arasında 22, devlet üniversiteleri arasında 20. ve 

özellikle genç üniversiteler arasındaysa 2. sırada yer alarak 

yine dikkat çekici bir başarının sahibi oldu. 

Araştırma kategorisinde dünyada 350. ve Türkiye'de 18. olan 

Üniversitemiz; inovasyon kategorisinde dünyada 261, 

Türkiye'de 27, toplumsallaşmada ise dünyada 215, Türkiye'de 

ise 21. sırada yer alma başarısı gösterdi.  

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, ufuk açan bilimsel 

araştırmaları, örnek üniversite-sanayi iş birlikleri, bölgesel 

kalkınma ve ihtisaslaşma konusundaki katma değerli 

çalışmalarıyla Üniversitemiz, uluslararası alanda ses getirmeye 

devam ediyor.

Yaptığı çalışmalarla şehrimize ve bölgemize önemli katkılar sunan 
Üniversitemiz, Orman Fakültemiz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; 
eğitim, danışmanlık, Ar-Ge ve tıbbi aromatik bitkilere ilişkin iş birliği 
protokolü imzaladı.

Rektörlük makamında düzenlenen protokole Üniversitemiz adına Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü adına ise 
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz imza attı. İmza töreninde 
Üniversitemiz Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Orman Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Eroğlu ve Doç. Dr. 
Tarık Gedik,Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları 
da hazır bulundu. 

İmzalanan bu protokolle; Üniversitemiz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 
arasındaki iş birliğini sağlayarak, bölgenin ormancılık alanındaki sorunlarına 
çözümler üretmek, öğrencilerin ve uygulayıcıların ormancılık alanında 
yapılacak olan uygulamalara bilimsel bir bakış açısı getirmek amaçlanıyor.

Ayrıca,Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 
görevleri arasında yer alan; biyolojik çeşitliliğin korunması, popülasyonun 
artırılması, yöresel bazda yaygınlaştırılması ve faydalanılması ile yöresel ve 
ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından öneme sahip; tıbbi ve aromatik 
bitkilerin üniversite düzeyinde ve akademik bazda araştırılması, 
yetiştirilmesi, tanıtılması, üretilmesi ile geliştirme ve uygulama 
faaliyetlerinin bilimsel esaslar çerçevesinde yapılması, üretilecek hizmetlerin 
kaliteli, etkin, verimli ve sürdürülebilir olması, araştırma çalışmaları 
sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak 
gerçekleştirilen iş birliğiyle yapılacak hedefler arasında yer alıyor.

Protokol sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Eskişehir Orman 
Bölge Müdürü İsmail Boz'a, Üniversitemizin çalışmasını yaptığı Düzce İli Toprak 
Haritası'nı ve Düzce İli Tıbbi Bitki Haritası ile Üniversitemiz markalı 
ürünlerinden hediye etti. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ise 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a üretimini yaptıkları bitkisel 
ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti.

Üniversitemiz İle Eskişehir Orman Bölge
Müdürlüğü Arasında 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Üniversitemiz, Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz 
Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın katıldığı toplantı; 
üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmak, 
ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim 
elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla düzenli olarak farklı 
şehirlerde gerçekleştiriliyor.

Karşılıklı bilgi alış verişinin ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıdan sonra katılımcı 
üniversite rektörleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün 
eşliğinde Kocaeli Üniversitesi'nin birimlerini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları 
yerinde inceledi.

Batı Karadeniz Üniversiteler
Birliği Toplantısı Düzenlendi
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Üniversitemiz, Ticaret Bakanlığı ile İstihdam Meleği "İS-
ME" projesine yönelik çevrim içi bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdi.

Toplantıya; Ticaret Bakanlığı'ndan Kobi ve Kümelenme 
Destekleri Daire Başkanı Mustafa İlker Özdem, Kobi ve 
Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Ticaret Uzmanı 
Zeynep Sezen, Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire 
Başkanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı Rumeysa Okumuş 
katılırken, Üniversitemizden Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mehmet Akif Öncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Resul Kara, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç.Dr. Ali Etem Gürel ile Bilgi İzleme ve Raporlama 
Koordinatör Yardımcısı Arş.Gör. Esengül Özdemir Altınışık 
katılım sağladı.

Toplantı, İS-ME projesinin Uluslararası Rekabeti 
Güçlendirme (URGE) projesi ile birlikte ilerlemesi ve 
sağlanabilecek destekler için Ticaret Bakanlığı 
tarafından Üniversitemizden talep edildi. 

Toplantıda; 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'ni Ticaret Bakanlığı İhracat Daire Başkanlığı 
olarak desteklediklerini belirten Bakanlık yetkilileri, 
Eğiticilerin Eğitimi ile ilgili eğitim verebileceklerini, 
gerekirse öğrencilerin de dahil olabileceklerini dile 
getirdiler. Projenin sektörün kalkınması için çok faydalı 
olduğunu ifade eden Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu 
konuda öncü olduğu ve projeyi hayata geçirdiği için 
Üniversitemize teşekkür ederek takdirlerini ilettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Ülke TV'de yayınlanan “Başkanlar 

Konuşuyor” programına konuk olarak, 
Üniversitemizin çalışmalarını ve yeniliklerini 

anlattı.

Moderatörlüğünü Eda Özdemir'in yaptığı programda 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, Üniversitemizin değer üretme misyonunun, 
akademik çalışmalardan, bölgesel kalkınma 
programlarına kadar yapılan çalışmalarla 
desteklendiğini ifade etti. 3 Fakülte ve 3 bin 
öğrenciyle kurulan Üniversitemizin bugün 30 bin 
öğrenci ve 14 fakülteye ulaştığını belirten 
Rektörümüz Çakar, Üniversitemizin gerek yut içi 
gerekse de yurt dışı sıralamalardaki yeriyle 
başarısını ispatlayan bir üniversite olduğunu 
vurguladı.

“Amacımız Merdiven Altı Uygulamalara Son 
Vermek”

Bölgesel Kalkınma Üniversitesi olarak seçilen ilk 5 
üniversite içerisinde yer aldığımıza dikkat çeken 
Prof. Dr. Çakar, ihtisas alanları olarak sağlık ve 
çevre alanlarını seçtiğimizi sözlerine ekledi. 
Üniversitemizin Sağlık konusunda Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp alanında katma değerli çalışmalar 
yürüttüğünü söyleyen Çakar, Türkiye'nin en büyük 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne(GTT) 
sahip olduklarını dile getirdi. GTT alanının bir 
sağlık sektörü olduğunu, dolayısıyla sağlık alanında 
sağlıkçıların olması gerektiğini vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
“İnsanların hayatlarına, vücut sağlığına etki edecek 
bir alanda, işi bilen sağlık çalışanlarının olmasını 
önemsiyoruz. Bizim bu alanı seçmemizin asıl 
nedeni insanlar tarafından ihtiyaç duyulan bu 
hizmeti güvenilir hale getirmek ve merdiven altı 
üretimi bitirmektir. Sağlık Bakanlığı politikaları 
doğrultusunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
(GETAT) Uygulamaları Daire Başkanlığı izni ile 
kurulan GETAT Merkezinin amacı, toplumun 
geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler talebini 

yetkili ve uzman kişilerce 
karşılarken aynı zamanda sektördeki 
bu boşluğu doldurmaktır. Bu 
merkezimizde Sağlık Bakanlığı'nın 
onayladığı; Kupa Uygulaması, Sülük 
Uygulaması, Akupunktur, Hipnoz, 
Larva Uygulaması, Ozon 
Uygulaması, Mezoterapi, Apiterapi 
gibi hizmetler sunuluyor.” dedi.

“Markalarımızın Ham Maddesini 
Bölge Üreticilerimiz Sağlıyor”

Üniversitemizin koordinasyonunda 
bölge çiftçilerini, tıbbi ve aromatik 
bitki yetiştiriciliği, tıbbi mantar 

üretimi ve arıcılık faaliyetleriyle sürecin içine 
katarak hammaddeden ürüne uzanan bir değer 
zinciri oluşturduklarını dile getiren Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, Üniversitemizin tescilli 
markalarıyla sağlık destek ürünleri ve kozmetik 
ürünlerini kendi üretim tesisinde üreten 
bölgesel tek merkeze dönüştüğünün altını çizdi. 
Üniversitemizin ülkemizde ilk kez kendi adına 
tescilli markalarını bölgesel girişimciye 
lisanslayarak satış, pazarlama, dağıtım ve 
üretim haklarını yaygınlaştırdığına da sözlerine 
ekledi.

“İS-ME ile İstihdama Katkı Sağlıyoruz”

Üniversitemizin staj ve iş yeri eğitimi modeline 
ek olarak öğrenci-sanayi firması eşlemesi 
temelli bir sistematik proje olan İstihdam 
Meleği'ni(İS-ME) hayata geçirdiğini belirten 
Rektörümüz Çakar; teorik eğitimle birlikte, 
firmalarla ortak müfredat belirleme, firma 
oryantasyonu, sanayicilerin eğitim vermesi gibi 
birçok faydalı modüle sahip bu proje ile 
öğrencilerin diploma ile birlikte firma yeterlilik 
belgesiyle mezun olacağı bilgisini paylaştı. Prof. 
Dr. Çakar, stratejik eşleşme modeliyle nitelikli 
istihdam oluşturacak proje kapsamında; 13 
farklı programda, 12 firma ve 250 öğrenciyle bu 
projeye başladıklarını söyledi.

REKTÖRÜMÜZ ÜLKE TV’DE
ÜNİVERSİTEMİZİ ANLATTI

Üniversitemiz Ticaret 

Bakanlığı ile İstihdam

Meleği Proje Bilgilendirme

Toplantısı Gerçekleştirdi
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Düzce Meslek Yüksekokulu "Arıcılıkta 
Disiplinler Arası İş Birliği Örnekleri: Akademik 

Bilgi ve Sektörel Girişimcilik Örneği" başlıklı 
panele ev sahipliği yaptı.

Panelin davetli konuşmacısı Achillea Natural Genel 
Müdürü İlker Ural, girişimcilik, arı ürünleri sektörü 
ve disiplinler arası çalışmanın önemine vurgu 
yaptığı konuşmasında; görev aldığı firmanın 
faaliyetleri, arı ürünleri sektörünün ülkemiz 
ve dünyadaki pazar payı, arıcılıkta 
üniversite-sanayi iş birlikleri gibi birçok 
konuda değerlendirmelerde bulundu.

Panelin bir diğer konuşmacısı Üniversitemiz 
Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi 
(DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu 
ise DAGEM ve yürüttükleri faaliyetler 
hakkında kısa bilgilendirmede bulundu. 
DAGEM'in Üniversitemizin ilk markalı 
üretimini gerçekleştirdiğini belirten Doç. Dr. 
Meral Kekeçoğlu,  Türkiye'nin İlk Arı Çocuk 
Projesi, Türkiye'nin İlk Arıcılık ve Arı 
Ürünleri AR-GE Proje Pazarı, Sokmayan Arı 
Projesi ve Ülkemizin İlk “Arı Zehri Çalıştayı 
ve Sertifikalı Üretim Kursu gibi ilkleri de 

katılımcılarla paylaştı. Bölgesel Kalkınma 
Üniversitesi olarak Çevre ve Sağlık Alanlarında 
İhtisaslaşma Programı kapsamında 
gerçekleştirilen katma değerli çalışmalardan da 
söz eden Kekeçoğlu, bölgemiz ve ülkemizde 
gösterilen çaba, istikrar ve elde dilen sonuçlar 
hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“ Arıcılıkta Disiplinler Arası İş Birliği

Örnekleri” Paneli Gerçekleştirildi 

Farkındalık oluşturmak adına 
önemli bir çalışma olan 2. 
Geleneksel Resim Yarışması 
hakkında açıklamada bulunan 
DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu, “Bal arıları; bal, polen, 
bal mumu, propolis, arı sütü, 
apilarnil, perga ve arı zehri gibi 
gıda ve sağlık amacıyla tüketilen 
ürünlerin yanı sıra bitkilerin 
tozlaşması, meyve sebzelerin 
üretimi ve ekosistemin 
sürdürülebilirliği için son derece 
önemli bir böcektir. Ancak ne 
yazıkki insanlar özellikle de yeni 
nesil gençler ekosistem için bu 
kadar büyük öneme sahip olan bal 
arılarının farkına varamamaktadır.   
Sürdürülebilir tarım, ormanlar, 
bitkisel üretim ve biyolojik döngü 
için büyük önem taşıyan bal arıları 
konusunda farkındalık yaratmak 
için 20 Mayıs Dünya Arı Günü 
olarak ilan edilmiştir.” ifadelerini 
kullandı.

‘Arı Varsa Hayat Vardır’
2. Geleneksel Resim Yarışması Düzenlendi

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi (DAGEM), Gölyaka'da düzenlediği 

Temel Arıcılık ve Arı Ürünleri Üretimi, Anaarı Yetiştiriciliği 
eğitimlerini başarıyla tamamlayan Havva ve Semih Koç 
çifti, KOÇARİ- KOÇ Arıcılık adı altında kendi marka ve 
firmalarına ait işyerinin açılışını yaptı.

Önceliği her zaman arıcılık alanındaki bilimsel birikimini 
yerel ve bölgesel ölçekte halkın sosyoekonomik 
kalkınmasında yararlı bir modele dönüştürmek ve bu 
doğrultuda ulusal ve uluslararası ölçekte kalkınmaya katkı 
sağlamak olan DAGEM, açılışta kursiyerlerini yalnız 
bırakmayarak, desteğinin her zaman devam edeceğini 
gösterdi.

Açılışa; Gölyaka İlçe Belediye Başkanı Yakup Demircan, 
DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Dr. Öğr. Gör. Emine 
Sönmez, Düzce Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal 
Üretim Bölümü Arıcılık Programı Öğr. Gör. Merve Kambur 
Acar, Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı ve Uzman Biyolog Songül Bir 
katıldı. 

Gölyaka İlçe Belediye Başkanı Yakup Demircan,yapmış 
olduğu açılış konuşmasında KOÇARİ Arıcılık'ın Gölyaka'ya 
ve genç girişimcilere hayırlı olması ve sektörde karlı bir 
gelişim göstermesi temennisinde bulundu.

“Desteğimiz Her Aşamada Devam Edecek”

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise yaptığı 
konuşmasında; “Arıcılık mesleğinin sektördeki değişim ve 
gelişim yönünü analiz edebilen, bilimsel yöntemlere 
dayalı doğru arıcılık teknikleri, ürün üretebilme bilgi ve 
becerisine sahip gençlere ihtiyacı var. Bu ihtiyacın 
giderilmesi DAGEM tarafından yöre arıcılarına ve 
girişimcilerine eğitimler verilmiş, girişimcilik ve 
markalaşma yolunda destekler sağlanmıştır. Düzce 
Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma odağında arıcılık 
alanında gerçekleştirilen iş birlikleri, eğitimler, teknik ve 
danışmanlık desteği sayesinde bölgesel kalkınma odaklı 
misyonumuzu yerine getirmenin haklı gururunu 
yaşamaktayız. Sağlık ve Çevre alanında ihtisaslaşma 
misyonu taşıyan Üniversitemiz ve Üniversitemizin arıcılık 
alanında faaliyet gösteren birimi DAGEM'in bölgesel 
kalkınma yolunda yerel üreticiler ile yeni ve daha güçlü iş 
birliklerine imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yöre halkı ve arıcılar ile iş birliğinin eğitim süreciyle 
sınırlı kalmadığını vurgulayan Doç. Dr. Kekeçoğlu, genç 
girişimcilere destek ve teşvik olmak programlarının 
bulunduğunu belirtti. 

DAGEM Kursiyeri

Girişimciliğe

Adım Attı 
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STARTAPFinTech 2022 Etkinliği Gerçekleştirilecek

Üniversitemiz, Düzce Teknopark iş birliği ve İdeal Data, 
Startup Burada, İnfo Yatırım sponsorluğunda 14-15-16 Mayıs 
2022 tarihlerinde Düzce Teknoparkta gerçekleştirilecek olan 
STARTAPFinTech 2022, fikirden-şirkete uzanan bir serüven için 
sizleri bekliyor. 

48 saatlik uykusuz maratona katılarak AlgoritmikTrade, Yapay 
Zeka, Kitle Fonlama, Blockchain, Ödeme Sistemleri, Portföy 
ve Risk Yönetimi, Büyük Veri İşleme, Analiz ve Dağıtımı vb. 
gibi konuları ile FinTech alanında teknoloji geliştirmek; Düzce 
Teknopark Kapsül Kuluçka Merkezi'nde yer alma şansına sahip 
olmak istiyorsan hemen başvur, büyük ödülleri kazanma fırsatı 
yakala! 

STARTAPFinTech 2022 yaş, sınıf, bölüm sınırlamasının 
olmadığı, hayalindeki fikri hayata geçirmek için 
çalışabileceğin, fikrin yoksa da seçilen fikirlerden birine "hep 
destek tam destek" olmak için takıma katılıp çalışabileceğin, 
ücretsiz bir etkinliktir. 

2016 ve 2021 yıllarında Üniversitemiz iş birliği ile düzenlenen 
ve 1000'den fazla girişimcinin başvuru yaptığı İş Fikri 
Yarışmalarında birbirinden farklı 200'den fazla fikir ortaya 
çıktı. Fikir sunumlarının oylandığı etkinliklerde, oylama 
sonucunda katılımcılar tarafından en çok oy alan fikirler ve 
diğer katılımcıların destekleriyle oluşturulan takımlar 48 saat 
boyunca çalışma yaparak mentörlerce desteklenmiş, yoğun bir 
çalışma temposunun ardından şirketleşmenin temelini atmaya 
başladılar.

STARTAPFinTech 2022 etkinliği ile katılımcılar, oluşturdukları 
ekipleriyle birlikte hafta sonu boyunca içlerindeki girişimciyi 
ortaya çıkarıp fikirlerini hayata geçirirken diğer girişimci 
adaylarıyla da tanışma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca etkinlik 
boyunca uzmanlardan birebir mentorlük alma imkanına sahip 
olacaklar. Etkinlik sonunda katılımcılar sadece yerel çapta 
değil, global çapta bir startup ailesinin parçası haline 
gelecekler.

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü başlayacak olan etkinlik, 
katılımcıların fikirlerini sunması ve ardından seçilen fikirler 
doğrultusunda takımların oluşturulmasıyla devam edecek. 48 
saat boyunca takımlar, alanında uzman eğitmenlerce verilecek 
kısa eğitimler mentorlerin destekleriyle çalışmalarını yürütüp 
fikirlerini bir iş modeline çevirecek ve olgunlaştıracaklar. 
Takımlar etkinlik sonrasında jüri önünde sunumlarını 
yapacaklar. Dereceye giren takımlar belirlenecek. Etkinlik, 
katılım ve dereceye girenlere başarı sertifikalarının 
verilmesiyle son bulacak. 
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STARTAPFinTech 2022 etkinliği ile katılımcılar, 

oluşturdukları ekipleriyle birlikte hafta sonu 

boyunca içlerindeki girişimciyi ortaya çıkarıp 

fikirlerini hayata geçirirken diğer girişimci 

adaylarıyla da tanışma fırsatı yakalayacaklar. 

Ayrıca etkinlik boyunca uzmanlardan birebir 

mentorlük alma imkanına sahip olacaklar. 

Etkinlik sonunda katılımcılar sadece yerel 

çapta değil, global çapta bir startup ailesinin 

parçası haline gelecekler.

,
Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

25.000 TL

15.000 TL

10.000 TL

BAŞVURU İÇİN: www.startapfintech.com
BİLGİ İÇİN: girisimcilik@duzceteknopark.com.tr
Santral: 0380 542 15 00 | Cep Tel: 0555 149 00 81

Üniversitemiz Orman Fakültesi, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi'yle 
“Sosyal ve Bilimsel Alanlarda Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü” 
imzaladı.

Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, iş 
birliği protokolünü Üniversitemiz adına Orman Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Haldun Müderrisoğlu, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi adına ise 
Okul Müdürü Mehmet Dişçi imzaladı.

Protokol, Orman Fakültesi ile Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi 
arasında sosyal ve bilimsel alanlardaki iş birliği ve düzenlenecek 
eğitim faaliyetleriyle ilgili esas ve yükümlülükleri kapsıyor. Protokol ile 
Orman Fakültesi; Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin ihtiyaç 
duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, 
öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının 
zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden 
geliştirilmesi, eğitim öğretim desteği sağlanması konularında uygun 
görülen şartlarda uzmanlık desteği sağlıyor.

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencilerinin Orman Fakültesi'nin 
akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesine ve birimlerde 

bulunan eğitim olanaklarını kullanılmasına 
imkân tanıyan protokol, Orman Fakültesi 
öğretim üyeleri tarafından Turgut Özal 
Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer ve 
konferanslar verilmesi,  akademik 
başarılarının desteklenmesi gibi olanaklar da 
sağlıyor. Ulusal veya uluslararası kaynaklardan 
finanse edilmek üzere ortak proje önerileri 
hazırlanması, yürütülmesi ve uluslararası 
programlara birlikte proje sunulması 
hususlarında da önemli iş birliği imkanları 
sunuluyor.

Üniversitemiz Orman Fakültesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi’yle

İş Birliği Protokolü İmzaladı
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Üniversite Öğrencileri Sektör Temsilcileri İle Buluşuyor

Değer üretme misyonuyla üniversite-sanayi iş birliği 
faaliyetlerini her düzeyde yoğun bir şekilde sürdüren 
Üniversitemiz; bu faaliyetler kapsamında öğrencilerinin 
yerel sanayi kuruluşlarıyla sıkı ilişkiler içerisinde olmasını 
sağlamakta, bu iş birliğinin önemli neticesi olarak da eğitim 
ve staj imkanlarının hatta mezuniyet sonrası istihdam 
olanaklarının önü açılmaktadır.

Bu iş birliğinin örneklerinden biri de Üniversitemiz 
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gürsel'in girişimleriyle 
gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü Üretim Teknikleri dersi öğrencileri ile 
Makine Mühendisliği Bölümü Erasmus programı kapsamında 
Üniversitemizde bulunan ve Manufacturing Processes 
derslerini alan öğrencilerle birlikte Şafak Makine A.Ş. Düzce 

fabrikası ile Düzce Cam A.Ş. fabrikası ziyaret 
edildi.

Gezi sürecinde Şafak Makina A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Serkan Taşçı ve Kalite Mühendisi Oğuz 
Kağan Sivrikaya ile Düzce Cam A.Ş Üretim 
Mühendisi Gökhan Yol, öğrencilerimizle tek tek 
ilgilenerek bilgilendirmelerde bulundu.

Özellikle Şafak Makina A.Ş. fabrikasında yapılan 
sunumların kısıtlı zamanda olması ve 
öğrencilerimizin yoğun ilgi göstermesi sebebiyle 
Şafak Makina A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serkan 
Taşçı ve Kalite Mühendisi Oğuz Kağan Sivrikaya 
Üniversitemize davet edildi. Üniversitemiz 
Teknoloji ve Bilişim Topluluğu üyesi öğrencilerinin 
de katılımıyla bir seminer ve eğitim programı 
gerçekleştirildi.

Şafak Makina A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serkan Taşçı 
yaptığı sunumda, kariyer planlamadan sanayicilerin 
beklentilerine, üretim yönetimlerinden yalın üretimin 
önemine, teknik ve teorik bilgilerden üretimdeki 
uygulamalara değin birçok konuda önemli bilgiler 
paylaştı. ISO kalite standartları, iş görüşmesinde 
dikkat edilmesi gereken hususlar, sanayicilerin bakış 
açısı, gerçek iş yaşamında karşılaşılacak konular gibi 
başlıklarda oldukça verimli bir buluşma ve 
bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Program 
sonunda Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Gürsel ve öğrencilerimiz, göstermiş 
olduğu ilgi, değerli sunumları ve emekleri için Şafak 
Makina A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serkan Taşçı'ya 
teşekkürlerini ilettiler.

Düzce Meslek Yüksek Okulu’nda

KOSGEB Destekleri Anlatıldı 

Düzce Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen 
söyleşide, KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin 
öğrencilerimizle bir araya geldi. 

KOSGEB destekleriyle ilgili öğrencilerimizi ve 
personelimizi bilgilendiren Necdet Yaşar Şahin, KOSGEB 
destek türleri hakkında aydınlatıcı bilgiler paylaştı. 
Türkiye ve dünyadan örnekler veren Şahin, Türkiye'de 
KOBİ oranının %99,1 olduğunu ifade ederek, bu nedenle 
işletmelere yapılan yatırımların oldukça önemli olduğuna 
dikkat çekti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide 
öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında girişimci olarak 
yararlanabilecekleri desteklerden de söz ederek bilgi ve 
deneyimleri aktaran Necdet Yaşar Şahin, programın son 
bölümündeyse katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Program, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali 
Etem Gürel'in KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar 
Şahin'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “I. 

Sahne Sanatları Günleri” kapsamında planlanan etkinlikler 

serisinin ikincisinde, “Kariyer Planlama ve Kamu Sektörü” 

başlığı altında iş olanakları değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanı 

Arş. Gör. Dr. Hatice Şaşmaz'ın üstlendiği söyleşi T. C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, İstanbul 

Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Dramaturg Yeşim Gökçe 

ile gerçekleştirildi. 

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen söyleşide Gökçe, kamu 

sektöründe dramaturg olarak göreve başlayana dek 

geçirdiği süreçleri, deneyimlerini ve bu birikimlerin 

mesleki gelişim noktasında sağladığı katkılarını paylaştı. 

Öğrencilerin "kamu sektöründe dramaturg olma" üzerine 

kurulu kariyer planlarında yapması gerekenler hakkında 

bilgiler paylaşan Gökçe, Devlet Tiyatroları çatısında 

dramaturg olarak görev yapan kişinin; görev ve 

sorumlulukları, çalışma disiplinleri üzerine deneyimlerini 

de aktardı. 

Dramaturgunvanıyla kamu kurumu çatısı altında görev 

yapan kişilerin özel sektörün aksine sorumluluk ve yetki 

alanlarının bulunduğunu belirten Yeşim Gökçe,  

değerlendirmelerde nedenselliğin önemine vurgu yaparak, 

"neden olur" ve "neden olamaz" sorularının yanıtlarını ve 

alanında yetkin olmanın önemini dile getirdi. 

Söyleşi sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları da 

yanıtlayan Gökçe, bu buluşma için katılımcılara ve 

Üniversitemiz yetkililerine teşekkürler etti.

Sahne Sanatları Bölümü tarafından gerçekleştirilen bu 

etkinlikler yoluyla öğrenciler eğitim süreçleri ve mezun 

olduktan sonra özel sektör ya da kamu sektörüne ilişkin 

edindikleri bilgilerle önemli kazanımlar sağlamış oluyor.

Kariyer Planlama ve
Kamu Sektörü konuşuldu
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6. Geleneksel PDR Günleri Sona Erdi  

Üniversitemiz PDR Topluluğu 
tarafından düzenlenen 6.Geleneksel 
PDR Günleri alanında uzman 9 
konuşmacı ve gerçekleştirilen 
etkinliklerle son buldu. 

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi 
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 
düzenlenen etkinliğe; Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan 
Genç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Koç, Türk PDR Derneği 
Genel Başkanı Oğuz Özat, PDR 
Günleri etkinliklerine ve 
öğrencilerimize önemli katkılar 
sunan Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, 
davetli konuklar ve öğrencilerimiz 
katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Türk PDR Derneği Genel Başkanı 
Oğuz Özat, PDR öğrencilerinin iş 
olanakları ve yapılması gerekenler 
hakkında bilgiler verdi. Dernek 
olarak öğrencilerin ve çalışanların 
yanında yer aldıklarının altını çizen 
Özat, KPSS alımlarına da değinerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye 
davet edilen Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Koç ise; 
öğrencilerimizi yapmış olduğu 
başarılı çalışmalar için tebrik 
ederek, etkinliğe katkı sağlayan 
konuşmacılara ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Koç'un 
konuşmasından sonra kürsüye davet 
edilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
İlhan Genç, üniversite eğitiminin 
sadece teorik ders olmadığını 
belirterek düzenlenen bu 
etkinliklerin öğrencilerin kişisel 
gelişimine önemli katkılar sunduğunu 
ifade etti. Öğrencilerimiz tarafından 
düzenlene bu etkinlikten dolayı 
duyduğu memnuniyetini dile getiren 
Prof. Dr. Genç, Üniversitemizin 
yaptığı etkinliklerin yanında, 
öğrencilerimizin de kendi 

etkinliklerini yapabilmeleri için 
onları her zaman desteklediklerinin 
altını çizdi. Etkinliğin faydalı olması 
temennisinde bulunan Prof. Dr. İlhan 
Genç, katılımcılara ve katkı 
sunanlara teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleşen açılış konuşmalarından 
sonra Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, 
'Masallarda Terapi' konusu ile 
programın ilk sunumunu yaptı.  Prof. 
Dr. Binnur Yeşilyaprak, 

gerçekleştirdiği sunumunun ardından 
her sene öğrencilerimize vermiş 
olduğu Binnur Yeşilyaprak Başarı 
Ödülü'nü Topluluk Başkanı Şevval 
Aydeniz'e verdi.

Binnur Yeşilyaprak Başarı Ödül 
töreninin ardından Prof. Dr. Tuncay 
Ayas “Siber Zorbalık”, Doç. Dr. Eyüp 
Çelik “'Cinsel Terapi” ve Dr. Öğr. 
Üyesi Çiğdem Demir Çelebi ise 
“Türkiye'de Yas ve Ölüm Çalışmaları-
Güncel Gelişmeler” konuları 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitici ve öğretici etkinliklerin de 
düzenlendiği programın 2. gününde; 
Uzman Psk. Dan. M. Burak Otyakmaz 
“Spor ve Performans Psikolojisi”, 
Prof. Dr. Taşkın Yıldırım “Terapötik 
Sürecin Kırılma Anları: İlk 
Karşılaşmadan Vedaya” konu 
başlıklarında sunum yaparken, Dr. 
Pınar Özdemir ise öğrencilerle 
“Kutumdaki Soruyu Bul” oyununu 
oynayarak, kazanan 5 öğrenciye 
hediye verdi.

Gerçekleştirilen sunumlar arasında 
düzenlenen etkinliklerle 
katılımcıların ilgisinin canlı 
tutulduğu programda, bu sene ilk 
kez düzenlenen 'Mikrofon Bende'  
etkinliğinde Rüveyda Sıla Taşdemir 
kendine özgü bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

Program Arş. Gör. Emine Tunç'un 
“'Yakın İlişkiler ve Aldatma” başlıklı 
sunumu ile devam etti. Birbirinden 
değerli konuşmacıların yer aldığı 

programda, Doç. Dr. Durmuş Ümmet 
“'Terapötik Kartlar” başlıklı 
sunumunu cevrim içi olarak 
gerçekleştirdi.

Üniversitemiz öğrencilerinin 
düzenlemiş olduğu etkinliğe Gençlik 
ve Spor Bakanlığı'nın da destek 
vermesiyle Kafkas yöresine ait halk 
oyunları sergilendi. İki gün süren 
etkinlik Üniversitemiz Sanat Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği 
Bölümü öğrencisi Çağlar Özgündüz ve 
ekibinin sahne almasıyla son buldu.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve Özel Eğitim 

Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Otizm 

Farkındalık Paneli” Cumhuriyet Konferans 

Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. 

Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar, otizmin kişi 

için bir engel olmadığını ve eğitim ile 

aşılabileceğinden söz ederek otizmle ilgili 

farkındalık oluşturulmasının önemi üzerinde 

durdu. 

Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencisi Yusuf 

Narman'ın yazmış olduğu otizm konulu şiirini 

okumasıyla devam eden etkinlikte, 

moderatörlüğünü Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. 

Feyzullah Şahin'in üstlendiği panele geçildi. 

Panelin ilk konuşmacısı olan Üniversitemiz 

Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf 

Akemoğlu, otizmin ne olduğu, nasıl farkına 

varıldığı hakkında bilgiler paylaşarak kısa 

tarihçesinden bahsetti. Programın bir diğer 

konuşmacısı Düzce Hacı Hidayet Türkseven 

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha 

Aydoğdu, otizm tanısı konulan bireylerin 

eğitim olanaklarından ve okullarının bu 

bireyler için erişebilir olduğundan söz etti. 

Konuyla ilgili yürüttükleri çalışmalardan da 

bahseden Talha Aydoğdu, Düzce'nin bu 

konuda pilot il olduğuna dikkat çekti. 

Programın son konuşmacısı Üniversitemiz 

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Mehmet Nurullah Kurutkan ise otizm teşhisi 

koyulmuş bireylerin yaşantıları, küçük 

yaşlarda nasıl fark edileceği ve ailelerin bu 

konudaki tecrübeleriyle ilgili bilgi ve 

deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Panele; Üniversitemizin Düzce İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü ile imzaladığı “Özel Çocuk Özel 

Aile Üniversitesi” iş birliği protokolü 

kapsamında, Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil 

Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı 

Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama 

Okulu öğrencileri de katıldı. 

Soru-cevap bölümüyle devam eden panel, 

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Öğr. Gör. Yağmur Başaran'ın 

eşliğinde Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin 

sergilediği oyun ve müzik gösterisiyle sona 

erdi.

Otizm Farkındalık
Paneli Gerçekleştirildi
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Üniversitemiz Mensupları  İftar

Programında Bir Araya Geldi 

Üniversitemiz mensupları,mübarek Ramazan ayı 

münasebetiyle Rektörlüğümüzce düzenlenen iftar 

programında bir araya geldi. 

İftar programı öncesinde, Üniversitemiz Sanat Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından 

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda “Türk Tasavvuf 

Musikisi Konseri” gerçekleştirildi. 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, 

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. SevcanÖztemiz, akademik 

ve idari personellerimiz ile öğrencilerimiz 

katıldı. 

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri sonrasında 

mensuplarımız ve davetli konuklar, 

Karavana'da düzenlenen iftar programında 

bir araya geldi. İftar programına Düzce 

Milletvekili Fahri Çakır, Rektörümüz Prof. 

Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Tuncay Şahin, protokol üyeleri, davetli 

konuklar, akademik ve idari 

personellerimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 

Çakar, salgın sürecinin ardından uzun bir süre sonra 

yeniden bir araya geldiklerini ifade ederek 

memnuniyetini dile getirdi. Üniversitemizdeki huzur 

ortamı ve duygusal aidiyetin önemine vurgu yapan 

Rektörümüz, Ramazan Bayramı'na kavuşma dilekleriyle 

sözlerini sonlandırdı.

İftar programı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, 

dayanışma ve paylaşma kültürümüzün artmasına, 

manevi duyguların paylaşılmasına vesile oldu.

Eskişehir'den Üniversitemiz Hastanesi Genel 

Cerrahi Kliniği'ne başvuran anne ve oğlu, aynı 

anda obezite ameliyatı olarak sağlıklı bir 

yaşama adım attı.

Diyet ve spor ile sonuç alamayan 51 yaşındaki 

Reyhan Koca ile 27 yaşındaki oğlu Burak Koca, 

hayal ettikleri ideal kiloya kavuşmak için 

Eskişehir'den Üniversitemiz Hastanesi'ne geldi. 

Hastanede yapılan tetkiklerde ameliyata uygun 

bulunan anne ve oğlu, Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt 

Pehlivan tarafından aynı gün operasyona alındı. 

Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumları 

iyi olan anne ve oğlu taburcu edildi. 

Yıllardır fazla kiloları ile mücadele eden Reyhan 

Koca (51), “Kilo vermek için yıllardır 

uğraşıyorum. En sonunda ameliyat olmaya karar 

verdik. Mevlüt Hoca'yı tavsiye ettiler, biz de 

oğlumla Eskişehir'den geldik. Ameliyatım çok iyi 

geçti, kilo da vermeye başladım. Herkese 

tavsiye ederim.” dedi. 

“İl Dışından Hasta Talepleri Görmekteyiz”

Operasyonu gerçekleştiren Üniversitemiz 

Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, 

“Hastalarımızın ameliyatları gayet iyi geçti, 

taburcu etmeye karar verdik. Bugüne kadar 

farklı zamanlarda aile boyu ameliyat olan 

hastalarımız oldu ama aynı gün ilk kez bir anne 

ve oğlu ameliyat ettik. Hastalarımız Düzce ili 

dışından geldiler. Biz Düzce Üniversitesi 

Hastanesi'nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Başkanlığı olarak uzun yıllardır metabolik 

cerrahi ameliyatlarını yapıyor olmamız ve şuana 

kadar sorunsuz seyreden bir seriye sahip 

olmamız nedeniyle il dışından hasta talepleri 

görmekteyiz. Tabi ki bu bölgemiz adına 

sevindirici bir durum. Bu anne ve oğlu da 

Eskişehir ilimizden tedavilerini olmak üzere bizi 

tercih etti. Hem Anabilim Dalı Başkanı olarak 

hem de Başhekimlik'teki idari görevim 

dolayısıyla bizim açımızdan olumlu bir durum. 

Hastanemiz pek çok branştan çevre illerden 

hasta alabilmektedir. Bunlardan birisi de obezite 

ve metabolik cerrahi. Şimdiye kadar sorunsuz 

devam eden bu serimizi gelecekte aynı başarıda 

sürdürmeyi hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu. 

Obezite ameliyatı ile sağlığına kavuşan 

hastalarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten 

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 

Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı ve 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Mevlüt Pehlivan ve ekibini tebrik ederek 

başarılarının devamını diledi.  Başhekim Prof. 

Dr. Balbay, bu hastalarda olduğu gibi obezite 

cerrahisi, ileri düzey endoskopik işlemler ve üst 

düzey cerrahi işlemler açısından bölgesinden ve 

birçok uzak ilden hastaların Düzce Üniversitesi 

Hastanesi'ni tercih ettiklerini de sözlerine 

ekledi. 

Anne ve Oğlu Aynı Gün
Üniversitemiz Hastanesinde
Obezite Ameliyatı Oldu


