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ECZACILIK FAKÜLTESİ KURULDU

Düzcemize, Üniversitemize Hayırlı Olsun

Düzce Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi kurulması, 
Resmi Gazete'de yayımlanan 4055 sayılı  “Bazı 
Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması 
ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi 
Hakkında Karar” ile resmileşti (Sayfa 2'de)

Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR

Düzce Üniversitesi Rektörü

12 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 10 Meslek Yüksekokulu, birçok 

araştırma uygulama merkezi ve 30 bini aşkın öğrencisiyle 15. 

kuruluş yıl dönümünü kutlayan Düzce Üniversitesi olarak bu 

anlamlı yılda bünyemize yepyeni bir birim kazandırmanın 

heyecanını yaşıyoruz.

Eczacılık Fakültemizin kuruluşunda; başta Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve Kurul Üyelerimize 

gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Birlikte çalışmaktan 

mutluluk duyduğum Senato Üyelerimize de şükranlarımı 

sunuyorum. Düzcemize ve Üniversitemize hayırlı olsun. 

Türkiye’deki kadın rektörler
YÖK’te bir araya geldiler (Sayfa 2'de)

Düzce Üniversitesi’nde Fındık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu  S2'de

Cezaevinde Kalan Hükümlüler İçin Kitap
Kampanyası Düzenlendi S3'de

Düzce Teknopark’ta Fidanlar Toprakla
Buluştu.  Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar ve Teknopark Heyeti Fidan Dikti

S3'de
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ECZACILIK FAKÜLTESİ KURULDU
2022 tercih kılavuzunda yer alacak

12 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 10 Meslek Yüksekokulu, 
birçok araştırma uygulama merkezi ve 30 bini 
aşkın öğrencisiyle 15. kuruluş yıldönümünü 
kutlayan Düzce Üniversitesi, bu anlamlı yılda 
bünyesine Eczacılık Fakültesi kazandırmanın 
heyecanını yaşıyor. 

Düzce Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi 
kurulması, Resmi Gazete'de yayımlanan 4055 sayılı  
“Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve 
Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının 

Değiştirilmesi Hakkında Karar” ile resmileşti.

Birçok ön lisans, lisans ve lisansüstü program ile 
nitelikli yükseköğretim faaliyetlerini sürdüren Düzce 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'nin kurulmasıyla 
Ülkemiz sağlık alanına ve yürüttüğü ihtisaslaşma 
programındaki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
alanına katma değerli çalışmalarile katkıda 
bulunacak olmanın da heyecan ve gururunu yaşıyor. 

Düzce Üniversitesi Yönetimi de Eczacılık 
Fakültesi'nin kurulmasında başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç'a ve Kurul 
Üyeleri ile Senato Üyelerine teşekkürlerini ileterek, 
Düzce'ye ve Düzce Üniversitesi'ne hayırlı olmasını 
temenni etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nigar Demircan Çakar: “ Doğal/Bitkisel
ilaç gereksinimi ‘eczacılık’ alanında 
önemli yer tutmaya başladı. Amacımız
bitkisel ilaç üretebilecek eczacılar 
yetiştirmek” dedi

YÖK Başkanı Saraç Kadın Rektörlerle Bir Araya Geldi 

Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. 
A. Yekta Saraç 
başkanlığında düzenlenen 
toplantıda Türkiye'de 
görev yapan kadın 
rektörlerimiz yer aldı.

Akademide kadının 
güçlenmesine yönelik bir 
çalışma başlattıklarını 
bildirerek sözlerine 
başlayan YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç, 
kadın akademisyen 
oranlarıyla ilgili yakalanan 

ivmenin devam ettirilmesi, güvenli 
kampüs gibi konularda 
belirleyecekleri kriterlere göre 
üniversiteleri bir sıralamaya tabi 
tutacaklarını ve bu sıralamayı 
kamuoyuna açıklayacaklarını ifade 
etti. 

Toplantıda kadın rektörlerden bütün 
bu süreçleri kendi aralarında 
oluşturdukları bir mekanizma ile 
başlatarak nihai raporlandırmayı 
tamamlamaları ve bu konuda 
kendilerinden yönlendirme 
beklememelerini istediklerini 
söyleyen Prof. Dr. Saraç, “Karar 
mekanizmalarımıza da bu raporu 
yansıtacağımız konusunda sözümüzü 
ifade ettik. Akademideki kadının 
güçlendirilmesi, kampüslerdeki kız 
öğrencilerimizin daha güvenli 
ortamlarda daha huzurlu bir şekilde 
eğitim öğretimlerini 
sürdürebilmelerine ilişkin kriterler, 

yine kadın rektörlerimiz 
tarafından belirlenecek’ 
dedi. 

Toplantıda Anadolu Ajansı 
Muhabirinin sorularını 
yanıtlayan Rektör Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, 
Yükseköğretimdeki kadın 
istatistiklerine yansıyan 
çalışmalardan dolayı YÖK 
Başkanı Saraç'a teşekkür etti.

Günümüzde yapılan 
eleştirileri dile getiren Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, 
“Son yıllarda maalesef çözüm 
üretmeden, öneri 
getirmeden eleştirmek bir 
alışkanlık haline geldi. Oysa 
ki ülkemizde kadın alanında 
rakamlara da yansıyan 
çalışmalar yapılıyor. Bu 
çerçevede 10 vakıf, 8 devlet 
üniversitesinde olmak üzere 
Türkiye'de 18 kadın rektör 
görev yapıyor. Yükseköğretim 
alanındaki kadın 
akademisyen sayısı da Avrupa 
ortalamalarının da çok 
üstünde.” diye konuştu.

Akademide kadının 
güçlenmesine yönelik 
yeni politika için 
çalışma yapılacak. 
Kadın rektörlerle bir 
araya gelen YÖK 
Başkanı Yekta Saraç 
bu konuda ortaya 
konacak kriterlerin 
yine kadın rektörler 
tarafından 
belirleneceğini söyledi

Düzce Üniversitesi’nde Fındık
Uygulama ve Araştırma

Merkezi Kuruldu 

Düzce Üniversitesi, bölgenin en 
önemli tarım ürünlerinin 
başında gelen fındık üretimi ile 
ilgili sorunları ve çözüm 
yöntemlerini araştırarak 
öneriler sunmak, fındığın üretim 
olanaklarını artırarak doğal 
florasını canlı tutmak amacıyla 
Fındık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi'nin kuruluşunu 
gerçekleştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 
kuruluşu resmileşen Düzce 
Üniversitesi Fındık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi;  fındık 
bitkisi ile ilgili Ülkemizde ve 
yurt dışında yapılan bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri, 
araştırmaları, değişimleri, 
yenilikleri takip etmeyi, yeni 
çoğaltma tekniklerini 
uygulamalı olarak yörede fındık 
üretimi ile uğraşan kişi, kurum 
ve kuruluşlarla paylaşmayı, 
bölgede ihtiyaç duyulan anaç-
kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını 
karşılamaya destek olmayı,  
paydaşlarla iş birliği içerisinde 
fındık üretiminin bilimsel 
yöntemlere ve 
piyasanın kalite 
kriterlerine 
uygun şekilde 
yapılmasını 
sağlamayı 
amaçlıyor.

Düzenleyeceği 
bilimsel eğitim 
programları ile 
teknik personel, 

öğrenci ve çiftçi gibi alana ilgi 
duyan kesimlere de destek 
olmayı hedefleyen Düzce 
Üniversitesi Fındık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi; dünyada ve 
Türkiye'deki fındık bitkisinin 
yetiştiriciliği, ıslahı, 
çoğaltılması, zararlılarla 
mücadele, bakım ve diğer 
kültürel işlemlerle ilgili hizmet 
vermek, fındık alanında çalışan 
araştırmacıların çalışmalarında 
kurumsal koordinasyonu 
sağlamak, fındığın sadece 
meyvesiyle değil, iç ve dış 
kabuğu ile değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak, 
Üniversitenin ön lisans, lisans, 
lisansüstü ve birleştirilmiş 
öğretim programlarında yer alan 
ilgili ders ve uygulamalara 
materyal ve çalışma alanı 
sağlamak, Ülkemizde ve 
dünyada bahçe kültüründe 
kullanılan ve kullanım 
potansiyeli bulunan farklı fındık 
çeşitlerinin teminini ve 
üretimini sağlamak gibi birçok 
önemli görevler yürütecek. 
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CEZAEVİNDE KALAN HÜKÜMLÜLER
İÇİN KİTAP KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı ile 
Kültür Turizm Bakanlığı ortaklığında 
düzenlenen, ceza ve tutukevlerinde kalan 
hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra 
hayata adapte olması ve rehabilite edilerek 
suçtan uzaklaşmaları amacıyla “Ceza İnfaz 
Kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı 
kampanyası” düzenlendi. Düzce'de 
kampanyanın başlangıcı ise adliye binasında 
düzenlenen tören ile başladı. Kampanyaya 
Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çara, 
Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 
Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay 
Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü 

Mehmet Ali Akkaplan, kurum müdürleri ve Adliye personeli 
katıldı.

Törende konuşan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 
“Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların 
kitap okuma alışkanlığı edinmesi ise çok daha gerekli ve acil bir 
ihtiyaçtır. Bu nedenle infaz kurumunda barındırılan hükümlü ve 
tutuklulara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve bunun 
devam ettirilmesi için her ceza infaz kurumunda kütüphane 
oluşturularak, tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sunulmuştur. 
Düzce Vali Cevdet Atay ise konuşmasında, “Bu kadar yararlı bir 
kampanyanın hayata geçirilmesinden dolayı emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı hükümlülerimizin hayata 
yeniden kazandırılması için önemsiyoruz” dedi. Konuşmaların 
ardından toplantıya katılanlar yanlarında getirdikleri kitapları 
Adliye Binasında bulunan kitap bağış kutularına bıraktılar.

Bölgenin en önemli Ar-Ge, inovasyon ve 
girişimcilik merkezlerinden olan Düzce 
Teknopark, gelecek nesillere daha yaşanılabilir 
bir doğa ve çevre bırakmak amacıyla fidan dikimi 
etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris 
Şahin, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan 
Sadi Ateş, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. 

Dr. Özkan Şahin, Düzce Teknopark firmaları, 
öğretim elemanları ve Teknopark ekibi katıldı.

Teknopark alanında gerçekleştirilen etkinlikte 
fidanlar toprakla buluşturularak önemli bir sosyal 
sorumluluk projesine imza atıldı. Geleceğe bir 
nefes olmak adına toplumsal farkındalık 
oluşturan etkinlik ile Ülkemizde ağaç ve orman 
sevgisini geliştirme, toplumun bütün kesimlerinin 
çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlama ve 
çevre konusunda bilinç oluşturma amaçlandı.

Düzce Teknopark’ta Fidanlar Toprakla Buluştu

Akçakoca'nın yüz yıla yakın geçmişi ile tarihi 
simgelerinden biri olan Orhan Gazi İlkokulu'nun 
mimari özellikleri, Düzce 
Üniversitesiakademisyenleri tarafından ayrıntılı 
olarak incelendi ve çalışmaları Sanat Tarihi 
Dergisi'nde yayınlandı.

Düzce ÜniversitesiKaynaşlı Meslek Yüksekokulu 
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü'nden Öğr. 
Gör. Elif Sahtiyancı ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi 
Nuray Benli Yıldız tarafından hazırlanan “Erken 
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Yapılarına 
Akçakoca'dan Bir Örnek: Orhan Gazi İlkokulu” 
başlıklı çalışmada, dönemin mimari özellikleri 
paralelinde incelenen yapının Düzce ve 
Akçakoca'nın Erken Cumhuriyet dönemi mimarlık 
üretimine ışık tutması ve daha sonra yapılacak 
çalışmalara örnek teşkil etmesi amaçlandı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren 
araştırmacılar, “Akçakoca Orhan Gazi İlkokulu, 
Mukbil Kemal Taş tarafından üretilen tip projenin 
taşrada tekrar edilmiş bir örneğidir. Simetrik 
kurguya sahip olan yapıda giriş orta eksen 
üzerinden alınmaktadır. Geniş saçaklı ahşap 
payandalı çatısı köşelerde ve giriş aksında çıkma 
yapan, bodrum üzeri iki kattan oluşan yapı 
Birinci Ulusal Mimarlık Döneminin özelliklerini 
yansıtmaktadır. Orhan Gazi İlkokulu'nda eğitim-
öğretim faaliyetleri 1929 yılından 2015 yılına 
kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Yapı; 
yüzyıla yakın kullanım süresi içerisinde birtakım 
onarım çalışmalarına maruz kalmış olmasına 
karşın özgün mimari kimliği zarar görmemiştir.” 
ifadelerini kullandı.

Türk Edebiyatının Unutulmaz İsmi Rıfat 
Ilgaz da Burada Görev Yaptı

Aynı aileden birkaç kuşağın bu okuldan mezun 
olması ve Rıfat Ilgaz gibi Türk edebiyat tarihinin 
önemli bir isminin okulda görev yapmış olması, 
Orhan Gazi İlkokulu'nun kentlinin hafızasında 
önemli bir yere sahip olmasını sağladı. Erken 
Cumhuriyet döneminin mimari karakterini 
yansıtan Orhan Gazi İlkokulu'nun özgün işlevi 
terkedilmeden korunması ve yaşatılmasının 
Akçakoca ile Düzce'nin mimari ve toplumsal 
belleği açısından büyük önem arz ediyor.

Rıfat Ilgaz’ın görev yaptığı
ilkokulun mimari tarihine

not düştüler
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 
mezun olan Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te devam eden 2021 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda 51 kiloda altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 51 kiloda ringe çıkan Düzce Üniversitesi'nden mezun 
Fenerbahçe Spor Kulübü Milli Sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşılaştığı 
İngiliz rakibi Charley-SianDavison'a şans tanımadı.

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda  69 kiloda mücadele 
eden bir diğer başarılı Milli Sporcu BusenazSürmeneli'de finalde Alman rakibi 

ALTIN MADALYA KAZANDI:  GURURLANDIRDI 

NadineApetz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcularımız Buse 
Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli altın madalya alırken, Batuhan Çiftçi ve Esra Yıldız 
bronz madalya alma başarısı göstererek olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etme 
hakkı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak ülkemize ve bize bu 
gururu yaşatan milli sporcularımızı tebrik ediyor, 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 
başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği'nin iş 
birlikteliğinde,pandemi önlemleri kapsamında Bahçeşehir Spor Kompleksi 
Düzce Spor Salonu'nda düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası, 
çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Seyir zevki yüksek geçen turnuvada; 8 kurum ve 24 sporcu ter döktü. 
Turnuva sonunda; Düzce Barosu birinci, Düzce Üniversitesi 2. olurken Kadir 
Hafriyat ise üçüncü olma başarısını gösterdi.

Dereceye giren sporcu ve takımlar, ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa 
Yazıcı'nınelinden aldı.

Düzce Üniversitesi Masa
Tenisi’nde 2. Oldu

Tokyo Olimpiyatlarında 
Ülkemizi Temsil Edecek

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi 
Milli Sporcumuz Nuray Levent 2021 
Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi 
temsil edecek.

Uluslararası Halter Federasyonunun 
Olimpik Sıralama Listesine göre, Tokyo 
2021 Olimpiyat Oyunları'na katılıma 
hakkı kazanan 64 kilo Milli Halterci 

Nuray Levent, Düzce Üniversitesi 
öğrencisi olmasının yanında Düzceli 
olması da şehrimize ayrı bir değer 
kazandırdı. Düzce Üniversitesi öğrencisi 
Nuray Levent ile birlikte 61 kiloda Ferdi 
Hardal ve 67 kiloda Muhammed Furkan 
Özbek'te ülkemizi halter alanında 2021 
Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek. 
Üniversite tarafından yapılan açıklamada 
sporculara başarı dileklerinde bulunuldu. 


