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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
TV 100'de ‘Üniversite Yolunda’ programına konuk oldu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DOĞRU TERCİHTİR

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, TV 100'de canlı olarak yayınlanan “Bengü 
Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına 
konuk oldu. Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, 
Bölümleri, akademik kadrosu, katma değerli 
ihtisaslaşma ve uluslararasılaşma çalışmaları 
gibi birçok konuda önemli açıklamalarda 
bulunan Rektör Çakar;Düzce Üniversitesi'ni 
tercih etmek isteyen öğrenciler için de eğitim 
hayatlarındaki kritik kararlar öncesinde yol 
gösterici bilgiler paylaştı.

Haberin devamı sayfa 2'de

FİLİSTİN ORTADOĞU’DA BARIŞIN ANAHTARIDIR
Düzce ÜniversitesiOrtadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “Filistin Zulmünün Merkezinde İsrail” başlıklı program, uzman konukların katılımıyla 
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Programa; Düzce ValisiCevdet Atay, Düzce 
Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, il protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve basın mensupları 
katıldı. 

Haberin devamı sayfa 2'de

Düzce, TÜBİTAK'ın Ar-Ge 
teşvikleri ve performanslarına 
göre yaptığımı 
değerlendirmede “Ar-Ge 
potansiyeli En Yüksek 20 
İlimiz” arasına girme başarısını 
gösterdi. TÜBİTAK 
kaynaklarından derlenerek 
yapılan açıklamada; Düzce, 
endekste ilk 20 il içerisinde 
yer alma başarısını göstererek, 
Ar-Ge odaklı vizyonunu ve 
potansiyelini bir kez daha 
kanıtlamış oldu. Şehrimiz, 
katma değerli bilimsel 
projelerin, nitelikli iş 
birliklerinin,“Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması” çalışmalarının 
meyvelerini toplamaya devam 
ediyor.

Düzce Ar-Ge

potansiyeli 

en yüksek

ilk 20 il 

içerisinde  Hayırsever Hulusi Yıldırım 
tarafından Düzce Üniversitesi 
Hastanesi Yenidoğan 
Ünitesi'nde kullanılmak üzere 
Tünel Tipi Yoğun Led 
Fototerapi cihazı bağışında 
bulunuldu. 

Fototerapi cihazları, deride 
biriken ve sarılığa yol açan 
bilirubin denilen maddeyi 
parçalayarak idrar yoluyla 
atılmasını sağlıyor. Yerli 
üretim olan 32 bin TL 
değerindeki Tünel Tipi Yoğun 
Led Fototerapi Cihazı, kritik 
seviyede yüksek olan 
yenidoğan sarılığı tedavisinde 
kullanılacak. Düzce 
Üniversitesi Hastanesi 
Yenidoğan Ünitesi'nde 
mevcut12 adet Led ve 
florasan ışınlı fototerapi 
cihazına ek olarak hizmete 
girecek yeni cihaz,  360 
derece etkisi sayesinde yüksek 
yoğunluklu fototerapi 
sağlayacak. Bebeğin vücudu 
etrafında ışığın eşit dağılımı 
da, büyük fototerapi alanı 
sunarak yenidoğan sarılığının 
tedavi süresini kısaltacak.

Tıbbi cihazların, hastalıkların 
teşhis ve tedavisinde tıp 
bilimine önemli katkılar 
sağladığına dikkat çekenDüzce 
Üniversitesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Öner 
Abidin Balbay,  hastaneye 
kazandırılan yeni fototerapi 
cihazının geleceğimiz teminatı 
çocuklarımıza,daha sağlıklı 
bireyler olarak büyümesine 
katkı sunacağına dikkat çekti.  
Sağlığa yapılan her katkının 
insanlığa yapılan bir katkı 
olduğunu dile getiren 
Başhekim Prof. Dr. Balbay, 
cihazı Düzce Üniversitesi 
Hastanesi'ne bağışlayan 
hayırsever Hulusi Yıldırım'a ve 
bu süreçte emeği geçen tüm 
idarecilere teşekkür etti. 

Üniversite

hastanesine

cihaz bağışında

bulundu

TOBB 76. ve

77. genel 

kurulu yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin (TOBB) 76. Ve 77. 
Genel Kurulu Birlik Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
başkanlığında 365 oda ve 
borsanın Çevrimiçi Genel 
Kurul Sistemine bağlanması ile 
gerçekleştirildi. Tüm 
Türkiye'deki TOBB 
Delegelerinin katılımlarıyla 
gerçekleşen Genel Kurul'a TSO 
Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Meclis Üyeleri 
ve TOBB Delegeleri Ertan 
Taşlı, Erdoğan Bıyık, Hasan 
Arslan, Hikmet Mutlu ve Genel 
Sekreter Vekili Zeynep Cebeci 
katılım sağladı. Covid-19 
tedbirleri nedeniyle çevrim içi 
gerçekleşen Genel Kurul, 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 
açılış konuşmaları, TOBB 2019 
ve 2020 faaliyetleri gösterimi, 
Yönetim Kurulu ve Komisyon 
raporlarının sunularak 
oylanması ile devam ederken, 
dilek ve önerilen gündem 
maddelerinin görüşülmesi ile 
tamamlandı.
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, TV 100'de canlı olarak yayınlanan “Bengü 
Kantekin ile Üniversite Yolunda” programına konuk 
oldu. Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Bölümleri, 
akademik kadrosu, katma değerli ihtisaslaşma ve 
uluslararasılaşma çalışmaları gibi birçok konuda 
önemli açıklamalarda bulunan Rektör Çakar;Düzce 
Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen öğrenciler için 
de eğitim hayatlarındaki kritik kararlar öncesinde 
yol gösterici bilgiler paylaştı.

2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi'nin; 3 
Fakülte ve 3 bin öğrenciden, 12 Fakülte, 10 Meslek 
Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 30 bin öğrenciye uzanan 
bir başarı öyküne sahip olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, Hastanesi, Teknoparkı, 
Üretim Merkezi, girişimcilik programları ve kampüs 
imkanlarıyla yeni öğrencileri beklediklerini sözlerine 
ekledi. 

2016 yılında YÖK ve dönemin Kalkınma 
Bakanlığı'nın başlattığı “Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşmaProgramı”ndaDüzce Üniversitesi'nin ilk 
5 üniversite arasında yer alma başarısı 
gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, 
ihtisaslaşma konusunu temel misyonları olarak 
gördüklerinin altını çizdi. Çevre alanında 
“Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı”, 
sağlık alanında ise “Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp” (GTT)konusunda katma değerli çalışmalar 
yürüttüklerini belirten Çakar, Türkiye'nin en 
büyük GTT Merkezi'ne sahip olduklarını ve 
Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği ruhsatlı tüm 
GTT uygulamalarını uzman hekimler eşliğinde 
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bölge çiftçilerinin yetiştirdiği tıbbi bitki, 
mantar ve arıcılık ürünlerinden Düzce 

Üniversitesi'nin; tıbbi bitki ve aromatik, kozmetik ve 
sağlık destek ürünleri gibi birçok alanda kendi 
adıyla ve kendi markasıyla ürünler ürettiğini ifade 
eden Rektör Çakar, kendi markasını lisanslayan tek 
Üniversite olduklarının da altını çizdi. 

Salgın sürecinde değişimi yönetebilmenin çok 
önemli olduğuna işaret eden Düzce Üniversitesi 
Rektörü, Uzaktan Eğitim Merkezi'ni güzel bir 
noktaya getirdiklerini ve bu süreçte eğitimlerin 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. 

Lisans programlarının yanı sıra 70'e yakın lisans üstü 
programa da sahip olduklarını dillendiren Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 
Aşçılık gibi birçok yeni programın da öğrencilerini 
beklediğini dile getirdi. 

2010 yılında kurulan Düzce Teknopark'ın da 
bilişimden teknolojiye, kimyadan GTT'ye kadar 
farklı sektörde birçok firmayı akademisyenlerle bir 
araya getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Çakar, 
Teknopark vasıtası ile gençlere ve çocuklara da 
girişimcilik, yeni iş fikirleri, Ar-Ge gibi konularda 
önemli katkılar sunduklarını sözlerine ekledi. 

Kampüs imkanlarına da değinen Çakar; yarı olimpik 
yüzme havuzu, tenis kortları, halı sahası, 3.000 
kişilik stadyumu, yapımı devam eden ve bir 
üniversitede yer alan en büyük ve tek olarak 
Botanik Bahçesi ile öğrencilerin kampüsün tüm 
güzelliklerinden faydalanacağı değerlendirmesinde 
bulundu. 

Son olarak üniversite tercihlerinde bulunacak 
adaylara tavsiyelerde de bulunan Düzce Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite 
eğitiminin yanında öğrencilerin rekabet avantajı 
oluşturabilmesi için farklı alanlarda kendilerini 
geliştirmelerini, yabancı dil, teknoloji bilgilerini 
artırmalarını ve sertifika programlarına 
katılmalarını da önemle tavsiye etti.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DOĞRU TERCİHTİR

Program, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü 
Cihangir İşbilir ve Kanal 7 Dış Haberler Müdürü Taha 
Dağlı'nın video konferansı ile başladı. Filistin 
meselesinin sadece Filistin ve İsrail'i ilgilendiren bir 
sorun olmadığını belirten Cihangir İşbilir, bu sorunun 

Ortadoğu barışının kilidi ve anahtarı, küresel barışın düğüm 
noktası olduğunu vurguladı. Uluslararası sistemin adaletli bir 
çözüm ve yaptırım uygulamadığı için mevcut sorunun daha da 
kronikleştiğine dikkat çeken İşbilir, bu durumun İsrail'i 
cesaretlendirdiğini ifade etti.

Taha Dağlı ise sözlerine tüm Müslümanları ilgilendiren bir konuya 
dikkat çektiği için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek başladı. 
Mescid-i Aksa'yaRamazan ayında başlatılan saldırılar ile İsrail 
Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette güçlenmeyi amaçladığına 
işaret eden Taha Dağlı, bu saldırılara iki milyar Müslümanın değil, 

sadece Filistinlilerin reaksiyon gösterdiğini ve İsrail'de 
paniğe yol açtığını belirterek Filistinlilerin direncinin 
ciddi bir ivme kazandığını sözlerine ekledi. 

Video konferans bölümünün ardından 
moderatörlüğünüDüzce Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş'ın üstlendiği 
panele geçildi. Panelin ilk konuşmacısı Düzce 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Karagöz, “Hz. Peygamberin Yahudilerle İlişkisi ve 
Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Bildirilen Nitelikleri” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yahudiliği Hz. 
Musa'nın tebliğ ettiği hak dinden uzaklaşan ve 
temelinde ırkçılık bulunan bir din olarak nitelendiren 
Prof. Dr. İsmail Karagöz, Yahudilerin kendilerini Allah'ın 
seçilmiş milleti olduklarına ve Allah ile aralarında özel 
bir ahit yapıldığına inandıklarını ifade etti. Yahudilere 
göre Arz-ı Mevut'un, büyük İsrail devletinin Nil'den 
Fırat'a bütün Mezopotamya sahip olmak istedikleri 
topraklar olduğunu dile getiren Karagöz, sunumuna 
Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin bildirilen nitelikleriile 

devam etti. Bugün İsrail'in Filistin'e zulmünün ilahi cezaya maruz 
kalacağı anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. İsmail Karagöz, 
panelde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Zafer Akbaş, “Ortadoğu 
Jeopolitiğinde Güvenlik Söylemi ile Güvensizlik İnşa Edici 
Aktör Olarak İsrail ve Bölgesel İstikrarsızlık” başlıklı 
sunumunu katılımcılarla paylaştı. İsrail'in güvenlik anlayışını 
“üstün olma” fikri üzerine bina ettiğini söyleyen Prof. Dr. 
Zafer Akbaş, bu anlayışın bir uzantısı olarak da bölgesel 
yayılmacı politika izlediğini dile getirdi. İsrail devletinin işgal 
ve zulüm politikasını adeta istikrarlı hale getirdiğini ifade 
eden Prof. Dr. Akbaş, bu bağlamda İsrail'in Filistin'i açık bir 
hapishaneye dönüştürdüğünün altını çizdi.

Panelin bir diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Akçakoca 
Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil 
Bozkurt “Siyonistlerin Osmanlı Döneminde Filistin 
Politikası” başlıklı konuşmasında, Yahudilerle başarılı bir 
mücadelenin bilimsel çalışmalardan geçtiğine vurgu yaptı. 
Siyonizm'i, dinsel fenomenlerden beslenen, kendi 
dışındakilerini köleler olarak gören bir emperyalist Yahudi 
ırkçılığı olarak tanımlayan Doç. Dr. Celil Bozkurt, İsrail'in; 
homojen bir Yahudi devleti olma, uydu devletlerden oluşan 
güvenlik duvarı ve siyasi ilişkiler kurabileceği devletler 
oluşturmak üzere üç kademeli planı olduğunu katılımcılarla 
paylaştı. 

Panelin son konuşmacısıDüzce Üniversitesi Ortadoğu ve 
Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ise “Filistinlilere Yönelik 
İsrail Şiddeti”  konulu bir sunum gerçekleştirdi. 100 yıl 
boyunca dünyada birçok önemli değişim yaşandığını ifade 
eden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, değişmeyen birkaç 
olgudan birinin de İsrail'in uyguladığı şiddet olduğunu 
sözlerine ekledi. İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar ve 
işgallerden dikkat çekici örnekler veren Çelik, işgal edilen 
yerlerde yasa dışı yeni yerleşim yerleri kurulduğunu ve 
şiddetin sürekli hale geldiğini söyleyerek konuşmasını 
noktaladı.

Filistin meselesi
Ortadoğu barışının
kilidi ve anahtarıdır
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Düzce Üniversitesi ve Batman Üniversitesi'nin iş birliğinde 
düzenlenen “Doğu Akdeniz'de Ekonomik ve Politik 
Gelişmeler; Mavi Vatan ve Kıbrıs” online çalıştayında 21. 
yüzyılda değişen enerji ihtiyaçlarıyla birlikte önem kazanan 
Doğu Akdeniz, bilim insanları ve bürokratlar tarafından 
değerlendirildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öncülüğünde yürütülen çalıştayda; Milletvekili Cemil 
Yaman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Düzce 
Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ayfer Gedikli ile birlikte Doğu Akdeniz'le ilgili 

çalışmalar yapmış bir birinden önemli isimler bilgi ve 
deneyimlerini paylaştı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Düzce 
ÜniversitesiAkçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ayfer Gedikli, Türkiye'nin haklı olduğu birçok 
alanda haklarını arama ve mevcut durumunu daha iyi hala 
getirerek, Türkiye'nin hakkı olan MaviVatan'daki enerji ve 
doğal kaynaklar üzerindeki haklarını, bilimsel gerçeklik 
süreci ile açıklayabileceğini ifade etti. 

Çalıştayın açılış konuşmasında duygu ve düşüncelerini 
anlatan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Mavi Vatan kavramının Türkiye için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, milli bir mesele olduğunun 

altını çizdi. Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle güçlü 
olması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, ülkemizin, içinde bulunduğu coğrafyadaki 
haklarını daha net bir şekilde ortaya koyması, tüm 
gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından etkin bir şekilde 
anlaşılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Mavi Vatan 
kavramı ülkemiz için sadece sınırların belirlenmesi 
meselesi olmadığını dile getiren Rektör, ülkemizin sahip 
olduğu hakların, ekonomik özgürlüğü ve enerji politikası 
için önemini ifade etti. Ülkemizin savunma alanında 
başlattığı millileşme, milli teknoloji hamlesi ve Ar-Ge 
konularında ortaya koyduğu çalışmaların önemine değinen 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, düzenlenen bu çalıştayın da 
vatandaşlarımızın farkındalığını artıracağını söyledi. 
Çalıştaya katılıp duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşan tüm 
katılımcılara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, çalıştayın herkes için yararlı olması temennisi ile 
konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra açılış 
panelinde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Dış 
İşleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Denizlerimizdeki 
gelişmelerin milli gündemimiz de çok ön sıralarda yer aldığı 
bir dönemde düzenlemiş olduğunuz bu önemli ve anlamlı 
etkinlik için sizlere teşekkür ediyorum. Düzce Üniversitemiz 
hem bölgesinde hem de küresel meselelerde gösterdiği 
duyarlılık ve hassasiyetle, son dönemde çalışmalarını 
yakından takip ettiğimiz bir üniversite. Ayrıca Düzce 
Üniversitesi, dış politikada da bu çalışmalarından istifade 
ettiğimiz önemli akademik bir değer katıyor. Öncelikle 
bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. 
Üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Akçakoca 
ismini taşıması çok anlamlı, bu vesile ile Ertuğrul Gazi, 
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin silah arkadaşı olan Akçakoca 
Bey'i buradan bütün ecdadımızı saygıyla, rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve 
ülkemizin tutumunu ele alan akademik etkinlikler az önce 
de söylediğim gibi bizlerin çalışmalarına çok güçlü bir 
destek oluyor.” ifadelerini kullandı.

MAVİ VATAN VE KIBRIS

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
düzenlenen 'engelsiz üniversiteler' konulu panele 
katıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından engelsiz 
üniversiteler konulu panel düzenlendi. Panele YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta katıldı. 
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar'ın da online olarak katıldığı panelde, 
engelliler için yapılan çalışmalar görüşüldü. Konu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Demircan 
Çakar, "Yükseköğretim Kurulu liderliğinde engelsiz 
erişim ve engelsiz eğitim anlayışını benimseyerek, 
başta öğrencilerimiz olmak üzere üniversitemizi 
tüm engelli bireyler için erişilebilir hale getirmek 
için çabalıyor, engelleri ortadan kaldırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Engelsiz üniversiteler
t o p l a n t ı s ı y a p ı l d ı

Kendini tanı, amacını belirle ve potansiyelini keşfet

potansiyelinin farkında olarak bu sayılanları 
süzgecinden geçirmesinin ne kadar önemli 
olduğu konusuna vurgu yaptı.

Belirlenen amaç doğrultusunda hareket ederken 
yapabileceğinize inanmayan, düşeceğinize 
inanan ve gerçekleştirmek istediğiniz hedefleri 
baltalamaya çalışan kişilerin her zaman 
olacağının altını çizen Tuba Karagöz Sever, 
belirlenen amaç doğrultusunda başarısız olunsa 
dahi, hiçbir zaman denemekten vazgeçilmemesi 
gerektiğini söyledi. Kişinin iç motivasyonunu 
kendisinin sağladığını, herzaman kendinize ve 
yapabileceklerinize inanmanız gerektiğini 
söyleyen misafir konuşmacı, sadece size 
gerçekten inanan kişilerden aldığınız geri 
bildirimleri dikkate almanız gerektiğiönemine 
değindi.

Düzce üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun 
İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Genç 
Kızılay Topluluğu'nun birlikte düzenlediği  
“İçimdeki Potansiyel ve Kariyerim” başlıklı 
etkinlik, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Düzce 
Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Sekreterlik 
Birimi Başkanı Büşra Yüce moderatörlüğündeki 
programda; Profesyonel Koç, Mentor, Kişisel 
Gelişim&Yönetim Danışmanı, İnsan Kaynakları 
Danışmanı Tuba Karagöz Sever, katılımcılara 
kişinin içerisindeki potansiyelibelirlerken neler 
yapılması gerektiği konusunu ayrıntılı bir şekilde 
anlattı. Tuba Karagöz Sever, bu süreçte öncelikle 
kişinin kendini iyi tanımasını, yetkinliklerini ve 
güçlü yanlarını belirlemesini, gelişim alanlarının 
neler olduğunun çokça farkında olmasını, 
amacını belirlemesini ve son olarak kişinin kendi 

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun 
İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Genç 
Kızılay Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Etkili 
İletişim ve Beden Dili” başlıklı program çevrim 
içi olarak gerçekleştirildi.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama 
Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Zeynep Kömür 
moderatörlüğündeki programda Düzce 
Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, 
“Etkili İletişim ve Beden Dili” konusunda bilgi ve 
deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda insanların günlük 
yaşamlarının yüzde 70'ini iletişimle geçirdiklerini 
belirten Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, etkili 
iletişimin sadece konuşma yeteneği değil, 
karşısındaki insanı dinleyip gözlemleme, 
konuşma ve vücut dilini anlayabilme yeteneği 
olduğunu ifade etti. Bu yetiyi kazanabilmek için 
önce kişiliğimizin farkına varmamamız 
gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Etkili iletişim için önemli bilgiler aktaran Prof. 
Dr. Ertürk, “Konuştuğunuz kişiye saygılı ve 
görüşmeye konsantre olun. Konuşan kişinin 
sözünü bölmeye ya da cümlesini tamamlamaya 
çalışmayın. Karşınızdaki kişinin söylediğini tam 
olarak anladığınızdan emin olun. Ona isim takma 
yoluna gitmeyin. Konuşmanızın özellikle başında 
ve sonunda pozitif olmaya çalışın.” ifadelerini 
kullandı.

Araştırmalara göre mesajın ulaşma oranında, 
yüz yüze iletişimde kelimelerin yüzde 10, ses 
tonunun yüzde 30, beden dilinin ise yüzde 60 
önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kazım 
Özkan Ertürk, sunumunun son bölümünde etkin 
dinleme ilgili faydalı bilgiler paylaşarak sözlerini 
sonlandırdı.

Etkili iletişim
ve beden dili
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 15-25 Mayıs Gençlik Haftası Programı ve 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; 81 il ve 
KKTC'den gelen temsilci gençler ile milli sporcular arasında, şehrimizi temsilen Düzce 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Ceylan Işık 
yer aldı.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Ceylan Işık, CumhurbaşkanıRecep Tayip Erdoğan ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TRT Spor 
Yıldız kanalının açılışında gençler adına konuşmacı seçildi. Gençlerin sesi olan Ceylan 
Işık, program esnasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a Türk Bayrağı takdim 
etme gururunu yaşadı. 

Program sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan Düzce Üniversitesi Öğrencisi Ceylan 
Işık, “Hediyeleşme sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile kelam etme fırsatı buldum. Benim 
için çok güzel bir tecrübe oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız konuşmasında 
'sevgili Ceylan'ın da dediği gibi' bir cümle kurduğu için de gururlandım.” diyerek 
yaşadığı heyecanını dile getirdi.

Düzce Üniversitesi öğrencisi 19 Mayıs’ta gençlerin sesi oldu

GURUR TABLOSU

İ G A u ç a n f i k i r l e r
yarışmasında ilk 10'da

Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi 
Aydan Seda Güleç, İGA Uçan Fikirler 
Yarışması'nda ilk 10'a girerek önemli bir 
başarı elde etti. Aydan Seda Güleç, “İyi Bir 
Gelecek İçin Fikirlerini Paylaş” temalı 
yarışmada kazandığı proje başarısıyla ilgili 
duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yetenek Kapısı platformunda Uçan Fikirler 
Proje Yarışması ilanını gördüklerini belirten 
Aydan Seda Güleç, “Öncelikle bir proje 
üretebilmemiz için hedef problemler 
belirledik. Bu doğrultuda da yarışma 
bilgileri kapsamındaki konulardan birini 
projemizin temeline oturttuk. Projemiz, 
'Müşteri Memnuniyeti ve Sadakat 
Programları Projeleri' kapsamında yer 
alacaktı. Akabinde projenin amacına 
odaklanıp çeşitli çözüm yolları üretmeye 
başladık ve hemen hemen projenin 
çerçevesini belirlemiş olduk.” şeklinde 
konuştu.

Projenin Amaçları

Projedeki amaçlarını; havalimanlarında çok 
fazla boş vakti olan bireylere, özel olarak 
tasarlanmış, içerisinde kitap, dergi, gazete, 
eğitim, bluetooth ve medya gibi içerikleri 
barındıran tamamen ücretsiz kiosk hizmeti 
sunmak şeklinde açıklayan Düzce 
Üniversitesi öğrencisi, bu kiosklar sayesinde 
yolcuların, yalnızca biletlerindeki barkodu 
ya da karekodu okutarak ücretsiz bir 
şekilde e-kitap, e-dergi ve daha birçok 
içeriğe konforlu, verimli bir şekilde erişim 
sağlayabileceklerini ifade etti. 

Havalimanlarında mecburi bekleme 
sürelerinin kaçınılmaz olduğunu belirten 
Güleç, “Bu gibi durumlarda da telefonu 
kapanan, mobil veri problemi yaşayan ya 
da okunması gereken yazılı-görsel içeriğini 
dijital ortamdan tercih eden yolcular için, 
ücretli salon hizmetlerinden 
faydalanmasına gerek kalmadan tamamen 
pratik ve kolay bir hizmet sunulacaktır. 
Bilgi kiosklarından farkı ise özel tasarım 
mobilyasının olmasıdır. Bu sayede yolcular 
minimum alanda yorulmadan vakitlerini 
değerlendirme şansı elde edeceklerdir.” 
ifadelerini kullandı. Kiosklarla en çok 
karşılaşılan mekanlardan birinin de 
havalimanları olduğunu dile getiren Aydan 
Seda Güleç, “Fakat bunlar daha çok 
navigasyon, reklam, check-in işlemleri ve 
diğer kurumlardaki gibi çeşitli alanlara 
hizmet veren teknolojik araçlar. 
Araştırmalarımız sonucunda da somut bir 
örnek olarak bilgi kiosklarına örnek teşkil 
eden Eskişehir Belediye Kurtuluş 
Müzesi'ndeki kioskları vermek mümkün. 
Hem oturmaya ayrılan mobilyası, hem de 
bizim için ayrıcalık temsil eden yapısıyla 
ilham verenler arasında yer almayı başardı” 
dedi. Projenin 7'den 77'ye tüm yolcuları 
hiçbir ayrım gözetmeksizin kapsadığını 
söyleyen Güleç, “Dezavantajlı bireyler de 
göz önünde bulundurulacaktır. Kioskların 
sayısı da havalimanı kapasitesine göre 
belirlenecektir. Çok daha fazla detayı da 
proje öneri formumuzda belirttik. 
Projemizi, proje uygulamaya geçirildiğinde 
karşılaşılabilecek güçlükler ve çözüm 
önerileri şeklinde detaylandırdık’ dedi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nün hayata geçirdiği 
“Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde 
Sosyal Bilimler Panelleri” 
kapsamında “Sürdürülebilir 
Gastronomi ve Dijital Gelecek”  
konusu ele alındı.

Çevrim içi olarak düzenlenen 
etkinlikte Düzce Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım 
Yıldırım, Beykoz Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Suavi 
Ahıpaşaoğlu, Cumhuriyet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Meral Yılmaz ve Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Hüseyin 
Altınel bilgi ve deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı.

Panelin açılış konuşmasını yapan 
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer 
Akbaş, pandemi sürecinde 
düzenlenen panellere katkı sunan 
tüm katılımcılara ve konuşmacılara 
teşekkür ederek, programın yararlı 
geçmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen açılış 
konuşmasından sonra panelin ilk 
sunumunu yapan Doç. Dr. Meral 
Yılmaz, gastronominin 
sürdürülebilirliğinden bahsederken 
sadece süslü bir tabağın masaya 
konulmasının düşünülmemesi 
gerektiğini vurguladı. Gastronominin 
üretimden tabağa gelinceye kadar 
geçen işlemlerin düşünülmesi 
gerektiğinin altını çizen Meral 
Yılmaz, sağlıklı ürünlerin tüketilmesi 
için topraktan, tabağa kadar olan 
tüm sürecin belirli bir standartlarda 
olmasına vurgu yaptı.

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu ise 
yaptığı sunumda; gastronomi 
turizminin önemine değinerek, 
tüketicilerin daha çok sağlıklı doğal 
ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. 
Gıda ürünlerinde sürdürülebilir 
kaliteyi sağlamak gerektiğini dile 
getiren Ahıpaşaoğlu, tarım ve 
hayvancılık uygulamalarının sağlıklı 
bir sürdürülebilirlik yakalamak için 
önemli olduğunu ifade etti. 
Hayvanların otlak olarak kullandığı 
meraların, tarım üretimi için 
kiralanmasının yanlış olduğunu 
katılımcılarla paylaşan misafir 

konuşmacı, süt üretimi için besi 
hayvancılığının değil mera 
hayvancılığının yapılmasının daha 
sağlıklı olduğunu söyledi. 
Gastronominin sanatla ilişkili 
olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. 
Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, bu mesleği 
yapacak kişilere; müzik, resim ve 
heykel sanatlarını dikkatte alarak 
çalışmalarına başlamalarını tavsiye 
etti.

Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu'nun 
sunumundan sonra bilgi ve 
deneyimlerini aktaran Öğr. Gör. Dr. 
Hüseyin Altınel, turizmde 
dijitalleşme sürecine değindi. 
Turizmde dijitalleşmenin pandemi 
sürecinden önce 2000'li yılların 
başında başladığını ifade eden Öğr. 
Gör. Dr. Hüseyin Altınel, 
dijitalleşmenin müşterilere yönelik 
hizmetlerdeki kalite oranını 
artırdığını ve kişisel ihtiyaçlara göre 
sunumların hazırlanmaya 
başlandığını dile getirdi. 
Dijitalleşmenin maliyetide 
azalttığını söyleyen Altınel, sektörde 
tercih edilen dijital uygulamalarının 
kuşaklar arası iletişimi de 
güçlendireceğinin altını çizdi.

Panelin moderatörlüğünü ve son 
sunumunu yapan Düzce Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım 
Yıldırım, Endüstri 4.0 ile turizmde 
dijitalleşme ilişkisine değindi. 
Dijitalleşmeyi kısaca, “Her şeyin, 
her şeyle bağlantısı…” şeklinde 
tanımlayan Yıldırım, dijitalleşmenin; 
eğlenceden, sağlığa, turizmden 
eğitime, yemek sektöründen sanayi 
üretimine kadar hayatın her 
alanında olduğunun altını çizdi. 
Dijitale odaklanılması gerektiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım 
Yıldırım, “Bulduğunuz iş fikri size 
değil müşteriye fayda sağlasın. Kötü 
fikirler üretmekten korkmayın, 
çünkü en mükemmel fikirlere en 
aptal ve en işe yaramaz fikirlerden 
yola çıkılarak ulaşılır. Dijitali 
yakından tanıyın. Bununla ilgili 
bolca kaynak okuyun. Hemen şimdi 
bu panel biter bitmez aksiyon alın.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gelecek için dijitalleşmenin
ö n e m i n e v u r g u y a p ı l d ı 


