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VEDALAŞTI 

2015-2022 döneminde Düzce Üniversitesi Rektörü olarak 
Üniversitemizin; ilkleri gerçekleştirmesinde, dünyanın sayılı 
üniversiteleri arasında yer almasında, öncü bölgesel kalkınma 
üniversitesi olmasında ve daha birçok alanda sayısız başarı 
kazanmasında büyük emekleri olan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar için 
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda anlamlı bir program düzenlendi.
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BU BAŞARI 

HEPİMİZİN

2015-2022 döneminde Düzce Üniversitesi Rektörü 
olarak Üniversitemizin; ilkleri gerçekleştirmesinde, 

dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almasında, 
öncü bölgesel kalkınma üniversitesi olmasında ve daha 
birçok alanda sayısız başarı kazanmasında büyük 
emekleri olan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar için 
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda anlamlı bir program 
düzenlendi.

Yoğun ilginin olduğu programa; 2015-2022 Dönemi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kurucu 
Rektörümüz Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Gölyaka 
Belediye Başkanı Yakup Demircan, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Genel 
Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş, protokol üyeleri, akademik 
ve idari birim yöneticilerimiz, personellerimiz, basın 
mensupları ve öğrencilerimiz katıldı. 

Program, öğrencilerimizi temsilen Faruk Cansız'ın 
konuşmasıyla başladı. Hem öğrenci, hem Kariyer 
Merkezi'nde çalışan kısmi zamanlı öğrenci, hem de 
topluluk üyesi penceresinden duygu ve düşüncelerini dile 
getiren Faruk Cansız, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı; 
öğrencilerle çok yakından ilgilenen, her zaman 
ulaşılabilen, sorunlarına çözüm bulan, personellerine 
değer veren, Üniversitemize ve Düzce'ye kelimelere 
sığmayacak katkılar sunan bir yönetici olarak tanımladı.

“Üniversitemiz Mensubu Olmaktan Gurur Duyulan Bir 
Kurum Haline Geldi”

Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar ile 13 yıl yol arkadaşlığı yaptığını 
belirterek konuşmasına başladı. O'nun liderliğinde, gönül 
birliğiyle Üniversitemizin, mensubu olmaktan gurur 
duyulan bir kurum haline geldiğini söyleyen Ateş, tüm 
çalışma arkadaşları adına Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a 
teşekkür etti.

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin 
Balbay, bir hekim ve yönetici gözüyle Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar liderliğinde Üniversitemiz Hastanesi'nde 

büyük işler başardıklarını dile getirdi. 22 yıldır Düzce'de 
görev yaptığını söyleyen Prof. Dr. Balbay, kendisiyle sevgi 
ve saygı dolu süreçler geçirdiklerini belirterek sevginin 
aşamayacağı engelin olmadığına vurgu yaptı.

Düzce Üniversitesi Senatosu Üyeleri adına konuşan 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Koç, insanın duygularıyla yaşadığını ve insana yapılacak 
en büyük işlevsel yardımın onu kendisine sevdirmek 
şeklinde açıkladı. Üniversitemizin değer ürettiğini ve en 
büyük değerin de insan olmaktan geçtiğini dillendiren 
Prof. Dr. Mustafa Koç, bu yolda büyük emekleri olan Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkürlerini iletti.

Hikmet ve Lider Odaklı Yönetici

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar'ı; hikmet ve lider odaklı, samimi, 
yumuşak huylu, ahde vefa anlayışı sınırsız, farklılıkları 
zenginlik olarak gören, takım ruhu yüksek bir yönetici 
olarak nitelendirdi. Uzun yıllardır beraber çalıştıkları 
dönemde kendisinden çok şey öğrendiğini söyleyen Prof. 
Dr. Mehmet Akif Öncü, Üniversitemizin zirveye giden 
başarı yolunda en büyük paylardan birinin de Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar'a ait olduğunu dile getirdi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin ise Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar ile yaşadığı anıları konuklarla paylaşarak, 
7 yıl Rektör Yardımcılığı süresince yoğun çalışma süreci 
içinde O'ndan en çok; toleransı, anlayışı, sabretmeyi, 
öfkelenmemeyi, yeni fikirler üretmeyi öğrendiğini belirtti.

Duygusal Zekâsıyla Güçlü Liderlik 

Konuşmasını video konferans yoluyla gerçekleştiren 
Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç ise, Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar'ı tanımanın, kendisi için müstesna bir 
fırsat olduğunu söyledi. Son derece verimli bir çalışma 
süreci geçirdiklerine işaret eden Prof. Dr. Genç, Prof. Dr. 
Çakar'ın akademik zekasının yanında, duygusal zekasıyla 
da liderlik yaptığı vurgusunda bulunarak bu detayların 
Güçlü Kadınlar kitabında yer aldığını katılımcılarla 
paylaştı. 
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Empati, engellere rağmen sorun çözme, uzlaşmacı olma, 
yeni deneyimlere açık olma gibi yüksek vasıflara sahip 
olan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a Üniversitemize 
sağladığı büyük emekler için teşekkür etti.

“Biz İki Kadın Akademisyen Burada Düzce 
Üniversitesi'nde Bir Tarih Yazdık”

Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, 
mutluluk ve gurur ile hüznü bir arada yaşadıklarını 
belirterek sözlerine başladı. Düzce'nin iki kadın rektörün 
birlikte ve birbiri ardına görev yaptığı tek il olduğuna 
dikkat çeken Prof. Dr. Şerifoğlu, “Muhtemelen bu açıdan 
dünyada da tektir. Biz iki kadın akademisyen burada Düzce 
Üniversitesi'nde bir tarih yazdık. Düzce Üniversitesi, 2007 
yılında Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemek felsefeyle kuruldu. Sadece 15 yıl 
içinde eşi benzeri zor bulunacak bir hızla ve büyük bir 
vizyonla gelişti. Türkiye'de ve dünyada ilkleri hayata 
geçirdi.” şeklinde konuştu. 

“Düzce'ye Övünülecek ve Uluslararası Rekabet Gücünü 
Artıracak Markalar Kazandırdı”

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın kendisinden sonra 
kurumun gelişme hızını ivmelendirdiğini söyleyen 
Şerifoğlu, “Düzce'ye övünülecek ve uluslararası rekabet 
gücünü artıracak markalar kazandırdı. Ne mutlu O'na ve 
ne mutlu kurucu olarak bana. Halef selef rektörler olarak 
ikimiz de görevimizi aşkla, fedakarlıklarla, adanmışlıklarla 
yaptık; ortaya büyük bir eser çıkarttık. Akademisyen 
arkadaşlarım, idari ekiplerimiz ve Düzceli hemşerilerim siz 
de bu büyük eserin farkında olun, emanete sahip çıkın.” 
sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

 “Düzce'de Bir Değer Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar” adlı 
kısa film gösterimiyle devam eden programda, 
Üniversitemizin her kademesindeki üstün hizmet anlayışı 
ve özverili çalışmalarıyla çok önemli başarılara imza atan 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşmalarını yapmak 
üzere kürsüye davet edildi. 

“Birlikte Değer Üretme Fırsatıyla Gönüllere Girme Şansı 
Yakaladım, Bu Sebeple Müteşekkirim”

12 yıllık liderlik yolculuğu boyunca olduğu gibi, bugün de 
kendisini yalnız bırakmayanlara gönülden teşekkür ederek 
sözlerine başlayan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bir 
Düzce evladı olarak çok sevdiğim, yeşiline mavisine, 
havasına güneşine, taşına toprağına gönül verdiğim güzel 
memleketim Düzce'nin, genç, dinamik, girişimci ve 
yenilikçi üniversitesine iki kez şahsımı rektör olarak layık 
gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 
büyük bir vefa duygusu ile şükranlarımı arz ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanan ilk kadın 
rektör olarak henüz 38 yaşında geldiğim bu görevle, 
akademik çalışma alanım olan stratejik yönetim alanında, 
kitaplarda yazmayan çokça deneyim edinme, gençlere, 
yaşlılara, kadınlara, çocuklara, çiftçilere, sanayicilere, 
STK'lara dokunma, birlikte çalışma ve birlikte değer 
üretme fırsatıyla gönüllere girme şansı yakaladım, bu 
sebeple müteşekkirim.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Salgın Koşullarına 
Rağmen Büyük Atılım

Rektörlük görevini devraldığı günden itibaren, büyük bir 
gayret ve özveri ile Üniversitemizin başarı çıtasını daha da 
yukarılara çıkarmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden 
Prof. Dr. Çakar, “Görev yaptığım süre boyunca, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ve salgın koşullarına rağmen; 

Üniversitemizin öğrenci sayısını 
20.000'den 30.000'e, yabancı öğrenci 
sayısını 100'den 2200'e, öğretim üyesi 
sayısını 400'den 700'e, toplam personel 
sayısını 2200'den 2800'e, genel bütçesini 
150 milyondan 500 milyona, döner 
sermaye bütçesini 65 milyondan 250 
milyona çıkardık. Ayrıca, proje sayımız üç 
katına, patent ve faydalı model sayımız on 
katına, toplam kapalı alanımız iki katına, iş 
birlikleri ve protokol sayımız da yedi katına 
çıktı.” şeklinde konuştu. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri 
Fakültesi'ni dönüştürdüklerini, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile 
Ormancılık Meslek Yüksekokulu'nu 
kurduklarını belirten Çakar, 20'ye yakın ön 
lisans ve lisans bölümün ilk kez öğrenci 
aldıklarını, 50'ye yakın yüksek lisans ve 

doktora programı açtıklarını, 30'dan fazla araştırma 
merkezi kurduklarını, Ar-Ge için harcanan bütçe oranını 
%80, öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın 
sayısını ise %50 artırdıklarını sözlerine ekledi. 

Düzce Üniversitesi Ülkemizin Gurur Duyacağı Bir Bilim 
Yuvası Haline Geldi

Üniversitemizi yalnızca sayısal verileri ile değil özellikle 
akademik başarıları, uluslararası sıralamalardaki konumu 
ve milli şuur içerisinde yetişen öğrencilerinin farklı 
platformlardaki temsili ile de Ülkemizin gurur duyacağı bir 
bilim yuvası haline getirdiklerine işaret eden Prof. Dr. 
Çakar, “Üniversitemiz, 2021 yılı içerisinde yükseköğretim 
alanında genel kabul gören en önemli sıralama 
endekslerinden biri olan “Times Higher Education (THE) 
Uluslararası Üniversiteler Sıralaması”nda ilk 1000-1200 
içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Sanayi geliri 
kategorisinde dünyada 90., mühendislik sıralamasında 
devlet üniversiteleri içerisinde de Ülkemizde 1.  sırada yer 
aldı. Henüz geçen hafta açıklanan THE 2022 Asya Ülkeleri 
Dünya Sıralaması'nda geçen yıldan bu yana 150 sıra 
birden yükseldi ve 300-350 arasında yer alma başarısına 
sahip oldu.” diyerek açıklamalarına devam etti.

“Şehrimiz ve Üniversitemiz Arasındaki Sınırları 
Kaldırmak Üzere Birçok Uygulamayı Hayata Geçirdik”

Rektörlük görevi süresince tamamlanan altyapı ve fiziksel 
yatırımlar ile Üniversitemizin her hücresine 
dokunduklarına, sağlık alanında da standart ve rutin 
hizmetlerin ötesinde bölgemiz için özellikli hizmetleri 
hayata geçirdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, 
“Kuruluşundan bugüne açık, şeffaf, hesap verebilir bir 
üniversite olarak anılan Üniversitemizde, özellikle açıklık 
prensibine vurgu yaparak şehrimiz ve Üniversitemiz 
arasındaki sınırları kaldırmak üzere pek çok uygulamayı 
hayata geçirdik. Açık Kapı, Açık Kampüs, Açık Ders, Açık 
Kürsü, Açık Fikir, Açık Mutfak, Açık Zihin ile kapılarımızı 
herkese açtık, Temiz Kampüs ile çevre bilinci kazandık, 
Logo Günü ile kurumsallaştık, Radyo Düet ile bilgilendik.” 
diye konuştu.

“Düzce İli Toprak Haritası'nı ve Düzce İli Tıbbi Bitki 
Haritası'nı Oluşturduk”

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılında hayata 
geçirilen “Üniversitelerin Misyon Farklılaşması Programı” 
kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak üzere 
“sağlık ve çevre” alanlarında ihtisas üniversitesi olarak 
seçilme başarısı gösterdiklerini ifade eden Çakar, çevre 
alanında tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı, sağlık 
alanında ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda 
uzmanlaşmayı seçtiklerini söyledi. Üniversitemiz çatısı 
altında Ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Merkezi'ni kurduklarını, bölgesel kalkınmada lokomotif rol 
üstlenmek üzere alana yönelik bütüncül bir yaklaşım 
geliştirerek, bölgemizde tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştirilmesine de öncülük ettiklerini dile getiren Prof. Dr. 
Çakar; safran, sahlep, adaçayı, melissa, biberiye vb. farklı 
bitkilerin sözleşmeli çiftçilerimiz ile üretilmesini 
sağladıklarını belirtti. Bölgemizden alınan 30.000 toprak 
numunesinin analiz edilmesi ile de Düzce İli Toprak 
Haritası'nı ve Düzce İli Tıbbi Bitki Haritası'nı oluşturarak 
bölgeye önemli bir hizmet daha sunduklarını sözlerine 
ekledi. 

Üniversite Odaklı Bölgesel Kalkınmaya Dair Çok Önemli 
Bir Çalışma Modeli Ortaya Çıktı

Bölge halkı tarafından yetiştirilen tıbbi bitki, arı ürünleri ve 
tıbbi mantarın hammaddeden ürüne dönüşmesinde Ar-
Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini de yürüten Üniversitemizde, 
değer zincirinin halkalarını tamamlamak üzere gıda 
takviyeleri, doğal kozmetik ürünler, bitkisel yağlar, 
ekstreler, çaylar, arı ürünleri gibi ürünlerin üretimini de 
yerleşke içerisinde kurulan üretim tesisinde üretmeye 
başladıklarını dillendiren Prof. Dr. Çakar, “Tüm bu süreç 
2020 yılında, Üniversitemizin kendi adına tescillediği 
DUlife, Herbynia, Melenis ve ApideVera adındaki dört 
markayı, bölgemizden 55 girişimcinin ortaklaşa kurduğu 
'Form Life' firmasına lisanslaması ile taçlandı. Böylece 
Ülkemizde ilk defa bir Üniversite ve bir sanayi kuruluşu 
arasında marka lisans anlaşması imzalandı ve bu lisans 
anlaşması sayesinde, hammaddesini bölgemiz çiftçisinin 
yetiştirdiği ürünlerin; Üniversitemiz markaları ve 
Üniversitemiz denetimi ile bağımsız bir sanayi firması 
tarafından üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımı 
sağlandı, Ülkemizde bir ilk gerçekleşti, Üniversite odaklı 
bölgesel kalkınmaya dair çok önemli bir çalışma modeli 
ortaya çıktı.” değerlendirmesinde bulundu. 

İstihdam Meleği Projesi ile Mesleki Eğitime Yeni ve Farklı 
Bir Model

Bölgesel kalkınma alanında yürüttüğü çalışmalara ek 
olarak Üniversitemizde bu yıl, Ülkemizde çeşitli 
sektörlerde yer alan işgücü ihtiyacının, gençlerimizin 
gelecek kaygılarının ve devletimizin istihdam politikalarına 
katkı sağlanması gerekliliğinin de bilincinde olarak; 
“İstihdam Meleği (İS-ME)” adını verdikleri “Güdümlü 
İstihdam Projesini” uygulamaya geçirdiklerinin altını çizen 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitemize mesleki 
eğitime yalnıza iş yeri eğitimi ve/veya staj kapsamında 
değil, bire bir Öğrenci-Firma eşleşmesi bakış açısıyla 
bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir model hayata 
geçirmenin gururunu yaşadıklarını dillendirdi. 

Bu nitelikli projelere ve girişimcilik çabalarına ek olarak, 
Düzce Teknopark tarafından yürütülen iş fikri yarışmaları, 
girişimcilik maratonları, profesyonel mentorluk, kuluçka 
merkezi, yenilik kampları vb. faaliyetlerle yenilikçi fikirleri 
ticari değere dönüştürdüklerini de ifade etti. 

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Ne mutlu ki bu başarılarla 
Üniversitemiz, sadece 'Üskübü' adıyla Hastaneden ibaret 
zannedilirken, 35.000 kişilik dev bir aile olarak eğitim, 
sanat, kültür, edebiyat, teknoloji, spor, tarım ve 
mühendisliğin bölgesel üssü haline geldi. Tüm bu 
sıraladığım başarıları elbette tek başıma sahiplenemem. 
Çünkü biz hiçbir zaman ben olmadık, her zaman daima 
öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle, idari 
personelimizle, koordinatörlerimizle,  senatomuzla ve 
Düzce ile biz olduk. Bu başarı hepimizin. Bu başarı Düzce 
Üniversitesi'nin, Düzce Üniversitesi de Düzcelinin. Bu 
başarıya tümüyle ipi göğüsleyerek de olsa, sadece bir 
yerinden dokunarak da olsa vesile olan, sadece hayır dua 
ederek dahi başarılarımızı mümkün kılan tüm gönül 
dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerini çözüm 
ortağımız olarak tanımladığım çiftçilerimize, 
sanayicilerimize, STK temsilcilerimize ve yerel basın 
mensuplarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Birlikte çok 
önemli kararlara imza attığımız mevcut ve geçmiş Senato 
Üyelerimize, artık bir aile gibi hissettiğim ve kardeşlik 
hukukunu yaşattığımız Rektör Yardımcılarıma ve Genel 
Sekreterimize ve bu hikayenin başlangıç noktası olan 
Kurucu Rektörümüze özellikle teşekkür ediyorum. Bu 
tören Üniversitemizde veda töreni olarak kurgulansa da, 
Düzcemizin bağrına bastığı bir evladı olarak, memleketime 
hizmete devam edeceğim, Allah'ın izni ile hiçbir zaman 
ödün vermediğim ahde vefa duygumla bu hikayeyi de 
mutlu sonla bitireceğim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasının sonrasında Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar'a, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Funda Sivrikaya 
Şerifoğlu, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin ve 
Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü tarafından Üstün Hizmet 
Belgesi takdim edildi.

Programda, Fuaye alanında duygularını paylaşmak isteyen 
konukları için Anı Kutusu da oluşturuldu. Cumhuriyet 
Konferans Salonu'ndaki programın ardından Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, konuklar ve öğrencilerimizle bir 
araya gelerek vedalaştı.

ÜNİVERSİTEMİZ ÜLKEMİZİN GURUR DUYACAĞI BİR BİLİM YUVASI HALİNE GELDİ 
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AKÇAKOCA GASTRONOMİ FESTİVALİ

LEZZET ŞÖLENİNE SAHNE OLDU

Üniversitemiz Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu Aşçılık 
Programı iş birliğiyle düzenlenen “Akçakoca 
Gastronomi Festivali”  gerçekleştirilen birçok etkinlik, 
panel ve workshop uygulamalarıyla lezzet şölenine 
sahne oldu.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu'nda düzenlenen ikinci ve son gün 
programına; Düzce Valisi Cevdet Atay, Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı 
Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet 
Okan Yanmaz, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Akif Öncü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, protokol üyeleri, davetli 
konuklar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gastronomi Mutfağı Son Derece Modern 
Ekipmanlara Sahip 

Program, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
bölümüne ait son derece modern ekipmanlarla 
donatılan, Üniversitemizin önemli yatırımları arasında 
bulunan ve yiyecek içecek sektörüne girişimci, nitelikli 
ve donanımlı insan gücü yetiştirilmesine büyük katkı 
sağlayacak olan Gastronomi Mutfağı'nın açılışı ile 
başladı. Açılış kurdelesi; Düzce Valisi Cevdet Atay, 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve 
protokol üyeleri tarafından törenle kesildi.

Açılış töreninin ardından Akçakoca Gastronomi 
Festivali'nin ikinci gün programına geçildi. Programın 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz 
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kazım 
Özkan Ertürk, uzun zamandır hayata geçirmek için 
çalıştıkları Akçakoca Gastronomi Festivali'nin gurur ve 
keyif verici olduğunu belirterek emek veren kişi ve 
kurumlara teşekkür etti.

Çoğu Üniversitede Böyle Uygulama Mutfağı Mevcut 
Değil

Programda konuşan Üniversitemiz Akçakoca Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Muammer Mesci, konukların gastronomiyle ilgili çok 
değerli bilgiler paylaştıklarını ifade ederek sadece 
yemeğin değil, ürün üretiminden saklama koşullarına, 
sunumdan yeni trendlere kadar birçok konunun 
konuşulduğunu sözlerine ekledi. Çoğu üniversitede 
açılışını yaptıkları mutfağın olmadığına işaret eden 
Prof. Dr. Mesci, kendilerine destek olan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak 
üzere herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasının sonrasında moderatörlüğünü 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın üstlendiği “Gastronomide Yeni Trendler” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde; 
ünlü oyuncu, sunucu ve TV programcısı Açelya Akkoyun, Gaziantep MSM Genel Koordinatörü/Executive Chef Doğa Çitçi, 
Öztiryakiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ve BONNA Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan bilgi ve 
tecrübelerini paylaştı. 
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Üniversitemiz öncülüğünde

ANTİK DÖNEME AİT
BİR KOMEDYA OYUNU
SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Sahne Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan,Antik 
Dönem'in ünlü tiyatro yazarı Aristofanes'in“Kuşlar” 

adlı tiyatro oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce 
Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla Prusias Ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluştu.

Seyircinin oldukça yoğun ilgi gösterdiği tiyatro 
gösterimine; Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mert 
Gümüşay, 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, akademik ve idari birim 
yöneticilerimiz, Düzce halkı ve öğrencilerimiz katıldı.

Tarihinde bir krallık, üç imparatorluk, bir cumhuriyet 
görmüş Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu'nda, 
Üniversitemiz Sahne Sanatları Bölümü'nden Dr. Öğr. 
Üyesi Süleyman İnceefe yönetmenliğinde, 2000 yıl 
sonra bir komedya türünün gösterimi ile Üniversitemiz 
tarafından bir ilke imza atıldı. Oyunun yönetmen 
yardımcılığını Orçun İlhan, koreografisini Musa Kap, 
kostüm, maske ve başlık tasarımını Türkan Uçar ve 
Evren Selçuk, ışık tasarımını Hüseyin Tokyol, müzik 
bestelerini Oktay Köseoğlu, dramaturjisini Pınar 
İnceefe, Mahmut Çaymaz, Metehan Karaoğlu, afiş 
tasarımını T. Altan Doyran, kostüm realizasyonunu ZEZE 
Kostüm ve müzik düzenlemelerini Presto Müzik 
gerçekleştirdi. 

Tiyatro oyununun 
sahnelenmesini olanaklı hale 
getiren kazı emekçilerine; 
tüm arkeologlara ve 
Konuralp Müze Müdürlüğü'ne 
teşekkür edildi.

Büyük bir emekle hazırlanan 
tiyatro oyununda, Sahne 
Sanatları Bölümü 
öğrencilerimiz Kuşlar adlı 
tarihi oyunu başarıyla 
sergileyerek sanatsal 
yeteneklerini konuşturdu. 
Profesyonel kostüm, mask, 
müzik ve ışık tasarımıyla 
görsel ve işitsel bir şölen 
sunan fantastik komedya 
türündeki oyun, pagan 
kültürün ve onun egemen 
olduğu toplumsal yapının bir 
ütopya çerçevesinde 

eğlenceli bir eleştirisini tiyatro dilinde sahneye 
taşıdı. 

Düzce halkının sanata verdiği önemi fazlasıyla 
gösterdiği ve akın akın tiyatro alanına aktığı oyun, 
yüzyıllar 
sonrasında 
yeniden 
yankılanan sesin 
paydaşı 
olmalarıyla 
seyircisini de özel 
kıldı. Oyun 
ekibinin 
profesyonelce ve 
özveriyle 
hazırladığı tiyatro 
oyunu ile tarihe 
not düşüldü 
veasırlar öncesiyle 
günümüz arasında 
bir bağ kuruldu. 

Oyun sonrası 
sahneye davet 
edilen Yönetmen 
Dr. Öğr. Üyesi 
Süleyman İnceefe, 
binlerce yıl önce 

yazılan oyunu bu tarihi alanda birlikte izleme 
fırsatı elde ettiklerini belirterek, Kuşlar adlı 
oyunun planlanma aşamasından bugüne 
kendilerine destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar başta olmak üzere, Üniversitemiz 
yetkililerine ve oyun ekibine teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, 
Üniversitemizin paydaş kurum ve kuruluşların iş 
birliğiyle Konuralp Antik Kenti kazı çalışmalarına 
destek verdiğini ifade etti. 2013 yılında 
Üniversitemizce başlatılan kazı çalışmalarının çok 
hızlı ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Genç, 
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile çalışmalara 
destek olan tüm kesimlere teşekkür etti. Kazıdan 
sonra Üniversitemiz Tiyatro Bölümü öğrencileri 
tarafından Kuşlar oyununun başarıyla 
sahnelenmesinin kendilerini gururlandırdığına 
işaret eden Prof. Dr. Genç, sanatsal faaliyetlerin 
önemine değindi.

Program, oyun ekibine teşekkür belgelerinin 
takdim edilmesiyle sona erdi.
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VALİ ATAY DOĞA YÜRÜŞÜNE KATILDI 

Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayelerinde, 
Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Gümüşova 
Kaymakamlığı ve Gümüşova Belediyesi Başkanlığı iş birliğinde “Doğa 
Yürüyüşü” etkinliği düzenlendi.

Gümüşova İlçesi Yeşilyayla-Dereköy arasında düzenlen doğa 
yürüyüşüne; Düzce Valimiz Cevdet Atay, Gümüşova Kaymakamı 
Selçuk Yosunkaya, Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Akif Öncü, Gümüşova Meslek 
Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Sıtkı Akıncıoğlu, kamu ve özel 
kurum temsilcileri, Üniversitemiz mensupları ve doğaseverler 
katılım sağladı. Yaklaşık 500 kişinin katılım gösterdiği “Doğa 
Yürüyüşü” etkinliği ile doğaseverler, Gümüşova'nın doğal 
güzelliklerini yerinde görerek, düzenlenen kültürel etkinliklerle 
neşeli bir gün geçirdiler.

Çeşitli ikramların da yapıldığı 
etkinlik sonunda kısa bir konuşma 
yapan Gümüşova Belediye Başkanı 
Muharrem Tozan, Üniversite 
öğrencileriyle bir arada 
bulunmaktan dolayı duyduğu 
memnuniyetini dile getirerek, 
düzenlenen kültürel etkinliklerin 
önemine değindi. Pandemi 
nedeniyle herkesin bu tür 
etkinliklerden uzak kaldığını ve 
birlikte olmayı özlediklerini ifade 
eden Tozan, Türkiye'nin dört bir 
yanından Düzce'ye gelen 
öğrencilerin taleplerini 
önemsediğini dile getirdi. 
Etkinliğe katılım sağlayan herkese 
teşekkür eden Muharrem Tozan, 
başka etkinliklerde birlikte olma 
temennisi ile konuşmasını 
sonlandırdı.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu 
Müdürümüz Doç. Dr. Sıtkı 
Akıncıoğlu ise, Üniversitemizin 
yaptığı etkinliklere sağladığı 
katkılardan dolayı Gümüşova 
Belediyesi Başkanı Muharrem 
Tozan'a teşekkür ederek, 
öğrencilerimizle ve diğer 
katılımcılarla güzel bir etkinlik 
gerçekleştirmenin memnuniyetini 
dile getirdi.

Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. 
Meral Kekeçoğlu, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi 
İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) tarafından 
düzenlenen "Gıdanın Geleceği Ellerimizde" 
başlıklı zirveye konuşmacı olarak katıldı.  

Ankara'da düzenlenen zirveye; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eski bakanlardan 
Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 
TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ŞEKER-İŞ 
Sendikası Başkanı İsa Gök, FAO Türkiye Temsilcisi 
Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, ünlü tarihçi Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı 
Diyetisyen Dilara Koçak ile birçok üst düzey 
bürokrat, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. 

Programda “Bal Arılarının Sürdürülebilir Gıda 
Güvencesi İçin Ekosistemdeki Rolü”nü anlatan 
DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, bal 
arılarının sürdürülebilir tarım ile ormanların ve 
ekosistemin sürdürülebilirliğindeki önemine 
vurgu yaptı. Değişen çevre şartları nedeniyle 
arıların da tehlike altında olduğuna dikkat çeken 
Kekeçoğlu, son günlerdeki mevsimsel 
değişiklikler ve küresel ısınma nedeniyle nektar 
ve polen kaynaklarının azaldığı, bu nedenle 
önemli düzeyde arı kayıplarının yaşandığını dile 
getirdi. 

Geçen yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle 
meydana gelen arı ölümlerinin ardından bu yıl da 
mevsim şartları, nektar ve polen kaynaklarının 
yetersizliği nedeniyle arı ölümlerinin devam 

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu katıldı

GIDANIN GELECEĞİ ELLERİMİZDE 
ettiğini söyleyen Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, 
“Arı ölümlerini önlemek anlamında, arı 
tozlaşmasına bağlı olan bitkisel üretimin 
sürdürebilirliğini sağlamak çevre 
farkındalığı ile mümkündür.” şeklinde 
konuştu.

Yaklaşan 20 Mayıs Dünya Arı Günü için 
“Türkiye Arı Elçilerini Arıyor” projesini 
başlattıklarını belirten Kekeçoğlu, 
"Yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile 
çevre okuryazarlığı ve çevre farkındalığı 
oluşturmamız gerekmektedir. Bunu da 
birlikte başarabiliriz.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.



Düzce Üniversitesi Haber Bülteni 7
Yıl: 2 Sayı: 17 / Haziran / 2022

Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Kariyer Geliştirme ve Mezun 
İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen STARTAP 
FinTech 2022 iş fikri yarışmasının kapanış programında dereceye 
girenler belli oldu.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Teknopark Genel 
Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, kamu kurumları ve sanayi 
kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, üniversite-sanayi iş birliği alanında öncü 
konumda olduklarını dile getirerek sözlerine başladı. Düzce'de 140 
fabrikada Düzce Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerin 
danışmanlığında 140 ülkeye ihracat gerçekleştirmekten memnun 
olduklarını söyleyen Şahin, dünyada yapay zeka, tarım ve suyun 
önemine vurgu yaptı. 2030 ve 2050 yıllarına kadar dünyada birçok 
mesleğin yok olacağına işaret eden Şahin, dijital dönüşüm konusunda 
gençlerden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Rektör Nigar Demircan Çakar, her yıl özel alanlara dokunan birçok iş 

STARTAP Fin Tech için 12 Takım Yarıştı 

fikri yarışması düzenlediklerini ifade ederek daha 
adil olması açısından bu yıl yarışma temasının 
finans teknolojileri olarak belirlediklerini söyledi. 
Bu tür yarışmaların öğrencilere birçok fırsat 
sunduğunun altını çizen Çakar, tüm takımların 
Kapsül Kuluçka Merkezi tarafından 
destekleneceğinin müjdesini verdi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe sponsor 
ve destek olan kurumlara, eğitmenlere ve kişilere 
plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

90'dan fazla katılım oldu
Düzce'de ve bölgede girişimcilik kültürünün 
yaygınlaşmasını sağlamak, hem girişimcilere hem 
de girişimci adaylarına iş fikrinden ticarileşmeye 
kadar devam eden süreçlerde onlara destek 
olmak amacıyla düzenlenen STARTAP FinTech 
2022'ye 24 iş fikri ve 90'dan fazla katılımcı 
başvurdu.

12 takımın seçildiği yarışmada; girişimci adayları, 
iş fikirlerini geliştirmek için 48 saat boyunca hiç 
uyumadan Düzce Üniversitesi akademisyenleri 
ile bölgedeki kamu kurumları ve sanayi 
kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı eğitmen 
ve mentörlerden destek alarak dereceye girmek 
için kıyasıya yarıştı.

İş fikri takımları, fikirlerini iş modeline çevirerek projelerini 
olgunlaştırdı.

60 bin lira ödül dağıtıldı
Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda; Eternal takımı Instant 
Way projesiyle birinci olarak 25 bin TL ödülün sahibi oldu. 
Unicorn takımı Kriptola projesiyle ikincilik derecesi elde ederken 
15 bin TL ödül kazandı. İki takımın da üçüncülük kazandığı 
yarışmada, Stillfly takımı aynı adlı projesiyle, Arı-2 takımı ise 
Crypto League projesiyle 10'ar bin TL'lik ödüle layık görüldü.

Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan takımlar, iş fikrinden 
ticarileşmeye kadar devam eden süreçlerde hayallerindeki fikri 
hayata geçirme imkanına ulaştı.

MARKA ve TEKNOPARK
İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENDİ 

Genç Girişimcilik

Eğitim Modülü

MARKA #Gençİstihdamı faaliyetleri kapsamında üniversite 
öğrencilerine yönelik #GençGirişimcilik eğitim modülü 
tamamlandı. Eğitimler ile proje yazma ve genç girişimcilik 
konularında farkındalık sağlandı.

Temanın amacı; gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma 
bilincinin oluşturulması, gençlerin geleceğin işlerinin 
gerektirdiği beceriler ile donatılması, gençlerin becerilerine 
uygun işlerde istihdam edilmesi, gençlerin üretim süreçlerine 
aktif katılımının sağlanması olarak belirlendi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri 
Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu  proje konusunda şu bilgileri verdi: 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının istişareleri sonucunda 
2022 ve 2023 yılları teması olarak “Genç İstihdamı” konusu 
belirlenmiştir. Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 
döneminde yürütülecek faaliyetler kapsamında genç 
istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması 
temel amaçtır.” (Genç İstihdamı teması kapsamında hedef 
grup olan genç nüfus 15-34 yaş olarak tanımlanmıştır.)
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MEKAFEST’22 ve Değişim
Üniversitemiz MEKATEK Topluluğu'nun 
3.sünü düzenlediği “MEKAFEST'22” 
etkinliğinde, otomotivden savunma 
sanayisine, yapay zekadan dijitalleşmeye 
kadar birçok alanda sektör temsilcileri 
bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İki gün süresince devam eden programın 
açılışına; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, davetli 
konuşmacılar, öğretim üyelerimiz, 
MEKATEK Topluluğu üyeleri ve 
öğrencilerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Topluluk Danışmanı Doç. 
Dr. Yusuf Altun, MEKATEK Topluluğu'nu 
ülkemize faydalı gençler yetiştirmek 
amacıyla 2014 yılında kurduklarını 
belirterek sözlerine başladı. Her yıl 
TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi teknoloji 
yarışmalarında kazandığı başarılarla 
topluluğun kendini kanıtladığını ifade 
eden Altun, MEKATEK Topluluğu'na katkı 
sunan başta Üniversitemiz Yönetimi 
olmak üzere öğrencilere ve emek 
verenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, güzel bir 
etkinlikte bir arada olduklarını dile 
getirerek, MEKATEK Topluluğu'na Düzce 
Teknopark'ta yeni tahsis ettikleri yerin 
müjdesini verdi. Topluluğun daha büyük 
fiziksel mekanda daha büyük başarılar 
kazanacağına işaret eden Rektörümüz, 
yaşama ve teknolojiye dokunan 
gençlerden çok umutlu olduklarını 
sözlerine ekledi. Bilimin evrimsel 
ilerlemeyle değil, devrimsel sıçramayla 
büyük yol kat ettiğine dikkat çeken 
Rektörümüz, değişimi yönetebilmenin 
önemini vurguladı.

Programa çevrim içi olarak katılan 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 
MEKAFEST'22 ile öğrencilerimizle 
buluşmanın memnuniyet verici olduğunu 
söyleyerek MEKATEK Topluluğu'nu ziyaret 
etmek istediğini dile getirdi. “Bilim ve 
Teknoloji Temelli Kariyer Planlaması” 
başlıklı sunumunu öğrencilerimizle 
paylaşan Prof. Dr. Hasan Mandal, 
dünyadaki küresel riskler ile teknolojik 
ana eğilimlerden bahsederek disiplinler 
arası çalışmanın önemi üzerinde durdu. 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) arasında bilimsel alanda ortak çalışmalar 
ile düzenlenecek eğitim faaliyetlerinikapsayan protokol 
imzalandı.

Üniversitemiz Rektörlük binası Genel Sekreterlik Toplantı 
Salonu'nda gerçekleştirilen protokole; Üniversitemiz adına 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, MARKA 
adına ise T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu imza attı. Protokolde 
Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. SevcanÖztemiz ve 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) İl Koordinatörü 
Kerim Ekrem de hazır bulundu.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gören 
gençlerin girişimciliği bir kariyer fırsatı olarak 
değerlendirmelerini sağlamak amacı ile oluşturulan 
protokolle; yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlayacak 
profesyonel destek hizmetlerinin sunulmasına fırsat 
sağlanıyor. Tarımsal girişimciliğin artırılması ve tarıma 
yönelik devlet destekleri konusunda farkındalık 
oluşturulması konusunu da içeren protokol, tarafların iş 
birliği ile düzenlenecek beş günlük “Tarımsal Girişimcilik 
Eğitimi” programına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Üniversitemiz ile 

MARKA Arasında 

Bir Protokole Daha

İmza Atıldı 

Firmaların, Uzmanların ve Öğrencilerin 

Buluştuğu YAKA’22 Etkinliği Yapıldı

Üniversitemiz Kariyer Topluluğu'nun düzenlediği 

7. “Yaşam ve Kariyer Panayırı” etkinlikleri 

kapsamında alanında uzman ve başarılı isimler 

bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet 

Konferans Salonu'nda başlayan ve 2 gün süresince 

devam eden etkinliğe Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. İlhan Genç, Kariyer Topluluğu Danışmanı Doç. 

Dr. Akif Keten,  davetli konuklar, öğretim 

elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Etkinliğin 2. günü Düzce Teknopark Genel Müdürü 

Doç. Dr. Özkan Şahin'in konuşması ile başladı. 

Şahin konuşmasında “Teknoparkın amacı, içinde 

bulunduğu bölgeye Ar-Ge çalışmalarını 

aşılamaktır. Sanayi ve üniversite arasındaki 

eşleştirmeyi ve etkileşimini bu modül sayesinde 

başarabiliyoruz.” dedi.

Etkinliğin devamında sunumunu gerçekleştiren 

Yönetim Danışmanı Hüseyin Selvi, “Sınırları 

zorlayan bir tür olmamızın, yaradılış hikayemizde 

yazması elbette tesadüf değil. Aslında hayatın her 

alanında sınırları zorluyoruz. Kendi koyduğumuz 

sınırları bile sonuna kadar zorlamalıyız. Başarının 

sırrı budur.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Selvi'nin sunumundan sonra sahneye 

davet edilen Technofis kurucusu İhsan Serdar 

Demirbilek, ilham verici konuşmasında şansa 

değil, olasılıkları yönetmeye inandığını ve 

başarının tek şartının alın teri olduğunu söyledi.

Sanatçı akademisyen Fatma Defne Ilgaz ise 

yaptığı sunumda; öğrencilere işlerini en iyi 

şekilde yaptıkları sürece, fırsatların onları 

mutlaka bulacağını söyledi.

Günün ve etkinliğin son konuşmasını 

gerçekleştiren Mustafa Öktem, çağın gerekliliği 

olarak hem görseli iyi tutmanın, hem de kişinin 

kendisini iyi tutmanın öneminden 

bahsetti.Katılımın yoğun olduğu YAKA'22 
etkinliği; stantlar, konferanslar, mülakat 
simülasyonları ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu 
geçti.
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