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MEZUNİYET COŞKUSU 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezun olmanın gururunu yaşadılar

RADYO-TELEVİZYON UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU 

Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girdi 
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2Düzce Üniversitesi Haber Bülteni 

Nitelikli tıp eğitimiyle alanında uzman hekimler 
yetiştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,  2020-2021 
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Düzce Üniversitesi 
Stadyumu'nda düzenlenen programa; Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İdris Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif 
Öncü, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Öner Abidin Balbay, öğretim üyeleri ile mezun olan 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
2020-2021 Akademik Yılı Dönem Birincisi Dr. Nazmiye 
Çağla Badur, çocukluğundan beri hayalini kurduğu, 
uzun,yorucu, meşakkatli 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitim 
hayatının sonuna geldiğini belirterek maddi manevi 
destekleriniher zaman hissettikleri ailelere teşekkür 
etti. Hastanenin her biriminde görev aldıklarını ve 
Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde verilen sağlık 
hizmetinin önemli bir yapı taşı haline geldiklerini 
söyleyen Badur,pandemi sürecinde eğitim hayatlarının 
en zor yılını geçirdiklerini belirterek, bu süreçte aile 
hayatından uzak kalan ve bu uğurda canlarını feda 
eden tüm sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle 
andığını sözlerine ekledi. Hekimliğin kutsallığını ve 
gururunu 132 dönem arkadaşıyla ömür boyu 
taşıyacaklarını dile getiren Dr. Nazmiye Çağla 
Badur,sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması 
temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, 
20. dönem mezuniyet töreninde sevinci ve hüznü bir 
arada yaşadıklarını belirterek, ektikleri fidanların ağaç 
olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Covid-19 sürecinde her şeye koşan 
öğrencilerinhekimliklerini ispat ettiğini söyleyen Prof. 
Dr. İdris Şahin, onları hizmet için Anadolu'ya 
gönderecekleri için de ayrıca gurur duyduklarının 
altını çizdi.

Öğrencileri bilgi ve erdemle donattıklarını, anlamlı 
yaşamanın bir hekimde olması gereken özelliklerin 
başında geldiğini dillendiren Prof. Dr. Şahin, 
ailelerin çocuklarını uzmanlık sürecinde de 
cesaretlendirmelerinin ve arkalarında durmalarının 
önemli olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın en eski 
ve en onurlu mesleğine adım attınız, kendinizle 
gurur duyabilirsiniz.” sözleriyle konuşmasını 
noktaladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen 
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, çok zorlu bir salgın sürecinin 
sonrasında böyle anlamlı günde bir arada olmaktan 
duyduğu mutluluğu ve heyecanı belirterek 
sözlerine başladı.

Öğrencilerin çok önemli eğitim ve deneyim elde 
etmelerinin ardından meslek yaşamlarının ilk 
gününe uğurladıklarını ifade eden Rektör Çakar, 
topluma hizmet anlamında riskli ve zor bir dönemi 
geride bırakan mezunların, bu tecrübeyle yıllar 
sonra rakiplerine kıyasla özgüveni daha fazla 
hissedeceklerine dikkat çekti. Öğrenciler için en 
iyisini yapmaya gayret ettiklerini, geleceğe 
hazırlamak için tüm önlemleri almaya çalıştıklarını 
dile getiren Prof. Dr. Çakar, mezunlarınDüzce 
Üniversitesi'nin girişimci, dinamik ruhunu ve değer 
üretme vizyonunu mesleklerine yansıtacaklarına 

inançlarının tam olduğunu da sözlerine ekledi. 

Mezun hekimlerin mesleklerini yürütürken insan 
sevgisi ve adaletin en büyük rehberleri olmasını 
temenni eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, sağlıkçılara uygulanan 
şiddeti kınadığını belirterek ve salgın sürecinde 
hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan 
rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından,  Rektör Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar tarafından mezuniyet 
belgesi ve plaketi takdim edilen dönem birincisi 
Dr. Nazmiye Çağla Badur, mezuniyet kütüğüne 
isimliğini çakarak bu anı tarihe not düştü. 
Sonrasında dönem ikincisi Dr. Ümit Furkan Somun 
ve dönem üçüncüsü Dr. İpek Özcan'a mezuniyet 
belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Acil Tıp 
Anabilim Dalı stajında 2021 Yılının En Başarılı 
İntörnüolarak Acil Tıp Derneği tarafından plaket 
verilmeye layık görülen Dr. İdris Bulgan da büyük 
bir mutluluk yaşadı.

Mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle devam 
eden programda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken eşliğinde 
Hipokrat Yemini eden mezunlar, büyük bir coşku ve 
heyecanla keplerini fırlatarak mezun olmanın ve 
hekimlik mesleğine adım atmanın gururunu yaşadı.

DÜ TIP FAKÜLTESİ

2020-2021 AKADEMİK

MEZUNİYET TÖRENİ

destek olma, uygulama ve eğitim alt yapısını 
geliştirme gibi faaliyetler de yürütecek.

Düzce Üniversitesi'nin Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümü ve ilgili 
bölümlerle iş birliği yapacak olan Merkez, bölüm 
öğrencilerine uygulama imkânları sağlama, 
öğrencileri radyo, televizyon programı, belgesel, kısa 
film ve benzeri projeler üretmeye teşvik etme gibi 
çalışmaları da gerçekleştirecek.

Ulusal ve uluslararası boyutta resmî ve özel 
kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle 
iş birliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, 
etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim 
programları da organize edecek olan Düzce 
Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, iletişim alanında gerçekleştireceği katma 
değerli çalışmalarla sektöre önemli katkılarda 
bulunacak.

Medya ve iletişim alanında başarılı çalışmalara imza 
atan Düzce Üniversitesi bünyesinde, kitle iletişim 
araçlarıve iletişim teknolojisi konusunda, bilimsel 
araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında 
bulunmak amacıyla Radyo-Televizyon Uygulama ve 
Araştırma Merkezi kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yönetmelik kapsamında Merkezin amaçları arasında,  
kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve 
reklama yönelik çekim/müzik/seslendirme ve benzeri 
tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt ve 
yayın işleri yapma; yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla 
iş birliğinde bulunma, ortak projeler üretme; Düzce 
Üniversitesi stüdyolarında hazırlanan programların 
yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yayımlanmasını 
sağlama gibi önemli çalışma alanları bulunuyor.

Merkez; alanla ilgili araştırma ve uygulama yapacak 
öğretim elemanı ve öğrencilere; televizyon ve radyo 
programlarının hazırlanması, stüdyo, araç-gereç ve 
teknik donanım ile alt yapı oluşturulması konusunda 

R A D Y O - T E L E V İ Z Y O N U Y G U L A M A V E
A R A Ş T I R M A M E R K E Z İ K U R U L D U 

Dünyanın en saygın değerlendirme 
kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın 
yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki 
en iyi üniversitelerin sıralandığı 2021 Genç 
Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda (Young 
University Rankings 2021) Düzce Üniversitesi, 
yine dünyada ve Ülkemizde dikkat çekici 
başarılara imza attı. Türkiye'den 31 üniversitenin 
girebildiği sıralamada Düzce Üniversitesi, Ülkemiz 
devlet üniversiteleri arasında üçüncü, Türkiye 
üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer alma 
başarısı gösterdi. Dünyada ise Düzce Üniversitesi; 
Ülkemizden Atılım Üniversitesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile 
birlikte 351-400 arasında kendine yer bularak 
istikrarlı yükselişini sürdürdü. 

Düzce Üniversitesi, 2020 yılından itibaren, genel 
Dünya Sıralamaları (THE World Rankings), 
Yükselen Ekonomiler (THE Emerging Economies) 
Sıralaması ve Etki Sıralaması'nda (THE Impact 
Rankings) sürekli üst sıralarda yer alma başarısı 
gösteriyor.

 DÜNYA  SIRALAMASINDA
 ÜÇÜNCÜLÜK BAŞARISI 
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar CNN’e bir hafta içinde 2 kez konuk oldu

CNN’DE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONUŞULDU 
Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 
CNN’de yayınlanan ‘Tercih Zamanı’ ve 
‘Çalışan Türkiye’  programlarına  katılarak 
Düzce Üniversitesi’ni anlattı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, CNNTÜRK'te Serra 
Taşkıran'ın hazırlayıp sunduğu “Tercih 
Zamanı” programına konuk oldu.

Program Sunucusu Serra Taşkıran'ın 
sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Üniversitemizin bu yıl, 
kuruluşunun 15. yılını kutladığını ve bu 
yılın Üniversitemiz adına gurur verici bir 
yıl olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi'nin bir ihtisas 
Üniversitesi olduğunun altını çizen 
Rektörümüz, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 
(YÖK) 2016 yılında başlattığı 
“Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” 
programına dahil olduğunu söyledi. Düzce 
Üniversitesi'nin; sağlık alanında 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre 
alanında ise Tarımsal Atıkların Geri 
Kazanımı konularında uzmanlaşmayı 
seçtiğini izleyicilerle paylaştı.

“Akademik Bilgiyi Sahada Uygulayan Bir 
Üniversiteyiz”

Düzce Üniversitesi'nin seçilmiş bir ihtisas 
Üniversitesi olduğunun altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, “Biz özellikle ezbere dayalı 
bilgilerden çok, sahaya yayılan, 
Üniversitedeki akademik bilgiyi insanların 
faydasına sunulması için çalışan bir 
Üniversiteyiz. 'Değer Üreten Üniversite' 
sloganı ile çıktığımız bu yolda, üretilen 
akademik bilgilerin, sürdürülebilir bir 
yaşam için bölgemizin ve ülkemizin 
kalkınması amacıyla kişilerin faydasına 
sunan bir Üniversiteyiz.” dedi.

“Tıbbi Bitkilerden İlaç Üreten Eczacılar 
Yetiştirecek”

Yeni açılan Eczacılık Fakültesi hakkında da 
bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Eczacılık Fakültesi'ne 
öğrenci alımının bu yıl olmazsa da, 
önümüzdeki yıl alınabileceği bilgisini 
paylaştı. Eczacılık Fakültesi'nin amacının 
her yere eczaneler açan eczacılar 
yetiştirmek olmadığını vurgulayan 
Demircan Çakar, bitkisel ilaç üretimine 
odaklanan, bitkisel ilaç Ar-Ge 
çalışmalarına katkı sağlayacak eczacılar 
yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

Çalışmaların sonuna yaklaşıldığı 
Üniversitemiz Botanik Bahçesi hakkında 
bilgiler veren Rektör Demircan Çakar, “Bu 
proje Üniversiteye ve bölgeye önemli 

katkılar sunacak. Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp alanında kullanacağımız 
bitkilerin deneme ekimlerini yapma 
imkanı da sunacak. Yani hem bilimsel 
çalışma alanımız, hem de öğrencilerimizin 
sosyal faaliyetler yapabileceği bir alan 
olacak.” ifadelerine yer verdi.

“Toprak Analizinden Alım Garantisine 
Kadar Destek Veriyoruz”

Düzce Üniversitesi'nin bölge çiftçileriyle 
yaptığı çalışmalara da değinen Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, “Üniversitemiz, 23 
farklı tıbbi bitkiyi 30'dan fazla sözleşmeli 
çiftçimizle üretiyoruz ve alıcılarla 
buluşturuyoruz. Bir nevi alım garantisi 
veriyoruz. Toprak analizinden başlayıp, 
alım garantisine kadar destek oluyoruz. 
Düzce Üniversitesi'nin kendi adına 
oluşturduğu lisanslı markaları var. 
Üretilen bu ürünlerin ham maddesini yine 
bölgemizden ve bölge çiftçimizden 
sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Uluslararası Öğrencilerin de İlgisini 
Çekecek”

Tercih döneminin yaklaştığı bu dönemde 
öğrenci kontenjanları hakkında da 
izleyicileri bilgilendiren Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Üniversitemize 2021-
2022 akademik yılında 6 bin kontenjan 
ayrıldığını söyledi. Akçakoca Bey Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve Mühendislik 
Fakültesi'nde %100 İngilizce eğitim veren 
bölümler olduğu bilgisini paylaşan Çakar, 
açılan İngilizce bölümlerin uluslararası 
öğrencilerin de dikkatini çekeceğini ve 
Düzce Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu 
öğrenci sayısını artıracağını dile getirdi.

Ön lisans programlarında Türkiye'de ilk 
defa Düzce Üniversitesi bünyesinde açılan 
Sosyal Güvenlik Programı, Nüfus ve 
Vatandaşlık Programı gibi öğrenciler 
tarafından çok tercih edilen programlar 
olduğunu söyleyen Rektör, Meslek 
Yüksekokullarımızın ilçelere dağılımında, 
ilçelerdeki dinamikleri göz önünde 
bulundurduklarını dile getirdi.

“Bölgemize ve Ülkemize 
Kazandırdıklarımız”

Düzce Üniversitesi'nin bölgemize ve 
ülkemize kazandırdığı ilkleri hakkında da 
kısa bilgiler veren Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, “Biz; yeni, genç ve 
dinamik bir Üniversiteyiz. Bende 
gerçekten öğrenciye kıymet veren bir 
rektör olduğumu düşünüyorum. 

Öğrencilerimizin talepleri, şikayetleri, 
önerileri benim için çok, çok önemli. 
Onun için 'Açık Kapı' uygulamasıyla bu 
vizyonu yansıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
'Açık Kapı' rektörün ulaşılmaz kimliğini 
ortadan kaldırıyor. İsteyen herkes, her 
ayın ilk pazartesi günü gelip benimle 
görüşebiliyor. Bölgemiz içinde 'Açık 
Kampüs' uygulaması düzenliyoruz. Bu 
uygulamayla da bölgemizde isteyen 
herkes kampüsümüze gelip istediği ya 
da merak ettiği konular hakkında 
bilgiyi alabiliyor. 'Açık Ders' 
uygulamasıyla da, yine isteyen herkes 
katılıp akademisyenlerimizin bilgi ve 
deneyimlerinden faydalanabiliyor. 
'Açık Mutfak' ise öğrencilerimizin 
yemeklerin nasıl ve ne koşullarda 
yapıldığını gösteren bir uygulama.” 
şeklinde konuştu.

“Öğrencimizi Sürprizler Bekliyor”

Öğrencilerin 20 ay kampüsten uzak 
kaldığının altını çizen Rektör, 4 Ekim 
2021 tarihinde başlayacak olan 

akademik takvimden itibaren 
öğrencilerimize sürpriz yenilikler 
hazırlandığının altını çizdi. 
Yerleşkemizin öğrencilerimizin hayatını 
kolaylaştıracak, engelli öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak, öğrenci dostu 
bir yerleşke olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Üniversitemizin; gerek  halı sahası, 
gerek tenis kortları ve sosyal alanlarıyla 
öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek, yaşayan bir kampüs 
olduğunun altını çizdi. 

Tercih yapacak öğrencilere başarılar 
dileyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle 
kavuşmak için sabırsızlandığını dile 
getirerek açıklamalarını sonlandırdı.
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, 
Türkiye'ye ve Düzce Üniversitesi'ne gurur veren 
bir başarıya imza attı. 

Akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına katkılar 
sunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci,  
başarılarını Avrupa Nöroloji Akademisi'ndeki yeni 
göreviyle taçlandırdı. Prof. Dr. Değirmenci, çatısı 
altında uluslararası birçok Nöroloji Derneği 
barındıran Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN-
European Academy of Neurology)  e-Learning 
Bilimsel, Eğitim Platformu'nun EditöryalKurulu'na 
Türkiye'den kabul edilen bilim insanı oldu.

Avrupa Nöroloji Akademisi e-Learning Genel Yayın 
Yönetmeni Prof. Dr. Barbara Tettenborn 
tarafından gönderilen davet mektubunda; Prof. 
Dr. Değirmenci'nin eğitim, bilimsel ve akademik 
çalışmalarını içeren başvuru belgelerinden çok 
etkilendikleri ifade edilerek,  Avrupa ve tüm 
dünyada nöroloji eğitimi alan asistan, öğrenci, 
uzman ve akademisyenlerin bilimsel ve akademik 
eğitimini daha ileriye taşımak, yeni ve güncel 
eğitim programları oluşturmak veglobale ulaşmak 
adına Avrupa Nöroloji Akademisi bünyesinde yer 
alan bu kurulda Prof.Dr. Yıldız Değirmenci ile 

Öğretim üyesinden 
b ü y ü k g u r u r 

Yenilikçi uygulamalarda öncü yükseköğretim 
kurumu olan Düzce Üniversitesi, Logo Günü ile 
farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Kurumsal iletişim alanında adından söz ettiren 
uygulamaları hayata geçiren Düzce 
Üniversitesi, yaz aylarında da Logo Günü'ne hız 
kesmeden devam ediyor. Tüm yerleşkelerde ve 
birimlerde Düzce Üniversitesi'ne ait logolu 
kıyafetleri giyen ve yine logolu ürünleri 
kullanan mensuplar, kurum kimliği ve kurum 
aidiyeti konusunda örnek davranış sergiliyor.

Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen 
etkinlikte üniversite mensupları,“Biz Düzce 
Üniversiteliyiz.” mesajı vererek anlamlı 
birliktelik örneği gösteriyor.

Logo günü
farkındalık günü 

Öğretim Üyelerimiz Kongreye Burslu Katılım Hakkı Kazandı 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Suidiye 
Yorulmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka, Dünya 
Anesteziyoglar Kongresi 2021'e burslu katılım hakkı kazandı. 

Anestezistler ve perioperatif bakım sağlayıcılarının en büyük 
küresel toplantısı olan Dünya Anestezist Kongresi, ilk kez 
düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerdeki bilim insanlarının 
katılımlarını sağlamak amacıyla burs programı düzenledi. 
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Suidiye 

Yorulmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka, burs alarak 
kongreye katılım hakkı kazandı. 

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Dünya Anesteziyologlar 
Dernekleri Federasyonu (WFSA) bursiyeri olarakDünya 
AnesteziyologlarKongresi (WCA)2021 sırasında sanal bir 
burs resepsiyon etkinliğine katılacak. Bir klinik çalışması ve 
bir de deneysel çalışma kongrede sunum yapmak üzere 
kabul edilen Öğretim Üyeleri, kongre sonrası deneyimlerini 
vurgulamak için rapor da dolduracaklar. 

CNN’DE ‘ÇALIŞAN TÜRKİYE’

2016 yılında başlattığı ve üniversitelerin kendi 
alanlarında ihtisaslaşmalarını sağlayan bir kalkınma 
programı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çakar, 
programın üniversiteleri, bulundukları bölgenin 
sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya teşvik 
ettiğini sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nin 
ihtisaslaşma programına başvurduğunu ve seçilme 
başarısı gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, sağlık konusunda çok ihmal edilen 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) alanını ihtisas 
alanı olarak belirlediklerini söyledi. Bu alanı bilimsel 
mecraya çekmeye çalıştıklarını belirten Rektör 
Çakar,  GTT uygulamaları ve tıbbi bitkilerin 
yetiştirilmesiyle çok önemli katma değerli 
çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Bölgenin önemli akredite laboratuvarına sahip 
olduklarını dillendiren Prof. Dr. Çakar, bu 
laboratuvarda hangi bölgede hangi bitkinin 
yetiştirilebileceğine dair Düzce'nin toprak haritasını 
çıkardıklarına dikkat çekerek müthiş bir şema 
oluşturduklarına vurgu yaptı. Bu analizlerle tıbbi 
bitkilerin yetiştirilme koşullarının üreticilere 
aktarıldığını söyleyen Çakar, 4.000 çiftçiye bu 
anlamda destek olduklarını ifade etti. Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
şu ana kadar 15 köyde, 30'a yakın sözleşmeli 
çiftçiyle, bin dönüm arazide, 20'den fazla ürün 
ürettiklerini dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar; katma değerli üretim ve inovasyonla iş 
dünyasında fark oluşturan girişimcilerin başarı 
hikâyelerinin paylaşıldığı Cem Seymen ile Çalışan 
Türkiye programına konuk oldu.

Düzce Üniversitesi'nin çevre ve sağlık alanlarında 
ihtisaslaşma faaliyetleriyle, bölgesel kalkınmadaki 
örnek başarı hikâyesini anlatan Rektör Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, üniversitelerin yeni 
yükseköğretim modelinde sahada çiftçiye, 
sanayiciye, üreticiye her anlamda dokunan işler 
yapması gerektiğini belirterek sözlerine başladı. 
Düzce Üniversitesi'nin ilk kurulduğu yıllardan 
günümüze bu iş birliklerini hayata geçirdiğini 
söyleyen Rektör Çakar, Düzce'nin gerçek sorunlarına 
çözüm üretme bakış açısı getirdiklerine vurgu 
yaptı.

İhtisaslaşma programının, Yükseköğretim Kurulu'nun 
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Kurulduğu günden bu yana endüstriye, 
kamu kuruluşlarına ve bölge halkına 
nitelikli test ve analiz hizmeti veren, 
2021 yılı itibarıyla ürün üretip satmaya 
başlayan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (DÜBİT), 2019 
yılında aldığı TÜRKAK akreditasyonuna 
istinaden yaptığı başvuru sonucu, 2021 
yılı itibarıyla Uluslararası Laboratuvar 
Akreditasyonu Birliği (International 
LaboratoryAccreditaionCooperation – 
ILAC) tarafından da akredite oldu. 
DÜBİT, 2021 yılı itibarıyla TÜRKAK 

tarafından akredite olduğu testlere 
ilişkin verdiği test-analiz raporlarında, 
TÜRKAK logosuna ek olarak ILAC 
logosunu da kullanabilecek.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, laboratuvarların ve 
kurumların tarafsızlıklarından ve 
yeterliliklerinden emin olmak için 
belirli faaliyetleri yürütmek üzere 
kabul edilmiş standartlara göre 
bağımsız olarak 
değerlendirilmesidir.Ulusal ve 
uluslararası standartların uygulanması 
yoluyla, hükümet, tedarikçiler ve 

tüketiciler kalibrasyon ve test 
sonuçlarına, denetim raporlarına ve 
verilen sertifikalara güvenebilir. 
Akredite bir uygunluk değerlendirme 
kuruluşu (laboratuvar) tarafından 
verilen rapor; doğruluk, güvenilirlik ve 
ilgili standarda uygunluk açısından 
prestij barındırır.

ILAC Nedir?

ILAC, ISO / IEC 17011 uyarınca faaliyet 
gösteren ve kalibrasyon laboratuvarları 
(ISO / IEC 17025 kullanılarak), deney 
laboratuvarları (ISO / IEC 17025 
kullanılarak), tıbbi test laboratuvarları 
(ISO 15189 kullanılarak) ve muayene 
kuruluşları (ISO / IEC 17020'yi 
kullanarak) dahil olmak üzere uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının 
akreditasyonunu yürüten kuruluşlarının 
oluşturduğu uluslararası bir 
organizasyondur.ILAC, laboratuvar 
akreditasyonu pratiklerinin, parça 
testinin ve kalibrasyon olanaklarının 
geliştirildiği dünyanın ilk uluslararası 
forumudur. Birçok laboratuvar 
akreditasyon yapısının birleşmesinden 
oluşur.

ILAC Logosu DÜBİT,Düzce Üniversitesi 
ve Bölgeİçin Ne Değer Üretecek?

Hali hazırda üç parametreden TÜRKAK 
akreditasyonuna sahip olan ve Şubat 
2021 itibarıyla kapsam genişletme 
başvurusu yaparak daha fazla 
parametreden akredite olmak için 
denetim sürecinde olan DÜBİT, akredite 

olduğu testlere ilişkin olarak 
müşterisine teslim ettiği test-analiz 
raporlarında ILAC logosunu da 
kullanabilecek. ILAC logosu, DÜBİT 
tarafından, akredite parametrelere 
ilişkin yapılan analizlere sadece ulusal 
değil, uluslararası tanınırlık da sağlıyor. 
Kapsam genişletme sürecinin de 
başarıyla sonuçlanmasının ardından 
DÜBİT'in toprak analizlerine ek olarak; 
oyuncak, inşaat, plastik ve otomotiv 
gibi birçok sektöre yönelik olarak 
yaptığı analizler ve bu analizlere ilişkin 
raporlar da uluslararası niteliğe haiz 
olacak. Anılan sektörlerde özellikle 
ihracat yapan sanayiciler, ürünlerine 
ilişkin DÜBİT'te yaptırdıkları analizlerle 
ihracat kapasitelerini artırıp, önemli 
bir kısmını yurtdışında yaptırdıkları 
analizleri yerli imkanlarla yaptırarak 
test-analiz maliyetlerini önemli oranda 
azaltacaklar.

Bölgenin lider test-analiz ve üretim 
merkezi olan DÜBİT tarafından yapılan 
açıklamada, “Merkezimizin bugünlere 
gelmesinde maddi-manevi katkıları 
olan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na, 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na, 
Düzce Valiliğine, bölge sanayicilerine, 
bölge halkına,özveriyle çalışan 
laboratuvar personeline ve özellikle 
Düzce Üniversitesi yönetimine 
teşekkürü borç bilir.” ifadelerine yer 
verildi.

DÜBİT Bölgenin Uluslararası Akreditasyona 
Sahip İlk ve Tek Laboratuvarı Oldu

Nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimiyle mesleki 
açıdan donanımlı, kültürlü ve Ülkemizin 
gelişmesine katkı sağlayan bireyler yetiştiren 
Düzce Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü kuruldu. 

Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli 
kullanılması ilkesinden hareketle, Düzce 
Üniversitesi Senatosu'nun önerisi ile Resmi 
Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 
gereğince, Düzce Üniversitesi Enstitüleri tek 
çatı altında birleşti. 

Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile lisansüstü eğitim 
faaliyetlerini yürüten Düzce Üniversitesi, bu 
Enstitülerin birleşmesiyle kurulan Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü ile yine nitelikli ve çağın 
gereksinimlerini karşılayan başarılı lisansüstü 
faaliyetlerini sürdürecek.

Düzce Üniversitesi
Enstitüleri tek 
çatı altında birleşti

Düzce Teknopark ve İTÜ Arı Teknokent'in ortak uygulayıcı kuruluşu 
olarak yürüttüğü 1512 BİGG – Bireysel Genç Girişim Hızlandırma 
Programı ile BİGGDÜNYA 2010/1. dönem destek almaya hak 
kazanan girişimleri belli oldu. 

Düzce Teknopark'ın TÜBİTAK'a yönlendirdiği 2 girişimcinin 2'side 
destek almaya hak kazandı. Kazanan 2 ekibe toplamda 400 bin TL 
ve BİGGDÜNYA programının 4. döneminde destek kazanan 8 ekibe 
toplamda 1,6 milyon TL destek sağlanmış oldu. Yapılan 
çalışmaların ve yönlendirmelerin TÜBİTAK gibi önemli 
kuruluşlardan destek alması,BİGGDÜNYA ailesinin %100 başarı oranı 
yakalaması girişimcilerin ve girişimci adayların beğenisini topladı.

Düzce Teknopark'ın, Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere, 
Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma 
değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2020 yılında 
TÜBİTAK 1512 BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazanandı. 
Düzce Teknopark ve İTÜ Arı Teknokent'in ortak uygulayıcı kuruluş 
olarak yürütülen BİGGDÜNYA girişim hızlandırma programının 1. 
Döneminde TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan 
girişimleri belli oldu. Düzce Teknopark, farklı alanlarda teknoloji 
tabanlı yenilikçi fikir geliştiren ekiplere sağladığı Eğitim, 
Mentörlük ve Uzman Ekip destekleri ile 2020/1. Dönem TÜBİTAK 
çağrısında 2. aşamaya yönlendirme yapılan 2 girişimin 2'side destek 
almaya hak kazandı.

Düzce TEKNOPARK - BİGGDÜNYA ailesi olarak %100 başarı oranıyla 
çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Destek almaya hak 
kazanan 2 ekibe, toplam 400 bin TL hibe desteği ile birlikte Düzce 
Teknopark tarafından sağlanacak iş birlikleri de eklenecek. Ayrıca 
2018 yılından itibaren BİGGDÜNYA programının 4. döneminde 
destek kazanan 8 ekibe toplamda 1,6 milyon TL destek sağlanmış 
oldu.

BİGGDÜNYA GİRİŞİMCİLERİNE 

YÜZDE 100 BAŞARI 

ORANIYLA TÜBİTAK’TAN 

400 BİN LİRA DESTEK

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası 
Topluluğu, 2020-2021 akademik yılının 
sonunda 47 ülkeden şehrimize 
gelerek,Düzce Üniversitesi'ndeakademik 
eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir 
araya geldi.

Düzce Uluslararası Öğrenci Derneğinin 
desteği ile düzenlenen "Düzce'de Farklı 
Sesler Aynı Şeyi Söylüyor: Biz Bir'iz" isimli 
proje, pandemi önlemleri kapsamında 
gerçekleştirildi. Düzce 
Üniversitesi'ndeeğitim gören uluslararası 
öğrencilerin bir araya geldiği toplantıda, 
öğrencilerin istek ve talepleri dinlenerek, 
katılımcılara yönelik eğitici ve 
bilgilendirici seminerler düzenlendi. 

Karşılıklı hediyelerin de verildiği 
etkinlikte, uluslararası öğrencilerin yalnız 
olmadıklarına vurgu yapıldı.

Uluslararası
öğrenciler “Biz 
Bir’iz” projesinde
buluştu
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Düzce Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 
hizmet veren Düzce Üniversitesi Anaokulu,2021-
2022 ön kayıtları, 5 Temmuz 2021 tarihinden 
itibaren alınmaya başlandı.

Kontenjan olarak belirlenen 3, 4 ve 5 yaş 
gruplarına yoğun ilginin olduğu Düzce 
Üniversitesi Anaokulu'nda,pandemi şartları 
gereğince sınırlama getirilebileceğini düşünen 
yetkililer, ailelerden ön kayıtlar için geç 
kalmamalarını istedi.

Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda;08.00-13.00 
saatleri arasında okul öncesi eğitimi, 13.00-
17.00 saatleri arasında ise, kulüp etkinlikleri 
(sosyal faaliyetleri) uygulanıyor. Eğitim-öğretim 
programı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 
yapılıyor. Ayrıca öğrencilere; sabah kahvaltısı, 
öğle yemeği ve ikindi atıştırmalık şeklinde 
beslenme hizmeti de veriliyor.

Düzce Üniversitesi Anaokulu; Düzce Milli Eğitim 
İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen deneyimli, 
donanımlı ve güçlü kadrosuyla, öğrencilere 
kaliteli bir eğitim-öğretim sunuyor. Ayrıca, 
gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerle ve Düzce 
Üniversitesi'ninde destekleriyle tam donanımlı 
bir okul öncesi eğitiminin alınmasına olanak 
sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Anaokulu, yeterli sayıda 
deneyimli eğitim kadrosuna sahip olup, yardımcı 
personellerlede destekleniyor. Ayrıca yürütülen 
sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel 
faaliyetlerle de öğrencilerini geleceğe en iyi 
şekilde hazırlıyor. 

Düzce Üniversitesi lojmanları yanında yer alan 
anaokuluna ön kayıtlar şahsen yapılıyor. Ön 
kayıt ve bilgi almak için 0-380-5421017 telefon 
numarasından yetkili kişilere ulaşabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi
Anaokulunda ön
kayıt heyecanı

başladı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü; dünyada ve Ülkemizde 
yaşanan Covid-19 salgınına karşı fedakarca mücadele eden 
sağlık çalışanlarımıza moral olması amacıyla “Açık Hava 
Tiyatro Gösterisi” düzenledi. 

Covid-19 virüsü ile en ön cephede savaşan, bizlerin sağlığı 
için kendi hayatlarını bile tehlikeye atan, salgın süresince; 
çocuklarını, eşlerini, anne, baba ve yakınlarını bile uzun süre 
göremeyen ve sürecin fedakar kahramanları olarak 
gönüllerimizde taht kuran sağlık çalışanlarımızın moral ve 
motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen tiyatro 
gösterisinin ilki, Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı Açık Amfi Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen programa; Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,Düzce 
Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin 
Balbay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (Düzce TSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Genel 
Sekreteri Hasan Sadi Ateş,Düzce Üniversitesi'nde çalışan 
sağlık personelleri ile tıp ve sağlık alanında eğitim 
görenDüzce Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Tiyatro gösterisi öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, özverili bir şekilde programı 
hazırlayan Yönetmen Selçuk Develi adına Selçuk İpek'e 
hediyelerini takdim etti. Çok zor bir süreci geride bırakmayı 
ümit ettiklerini belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
kendilerinin bu süreçte yönetsel boyut anlamında zorluk 
yaşadıklarını fakat sağlık çalışanlarının ise en büyük riskleri 
göze aldığını, ailelerinden uzak kaldıklarını ve bu mesleğin 
ne kadar kutsal olduğunu hissettirdiklerini sözlerine ekledi.

Salgın boyunca psikolojik bir mücadelenin verildiğini 
söyleyen Rektör Çakar, el birliğiyle bugünlere geldiklerini 
ifade ederek süreci gönül birliği ile güvende atlamayı 
başardıklarına işaret etti. Program ile sağlık çalışanlarına 
moral anlamında jest yapmak istediklerini dillendiren Rektör 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, katkılarından dolayı Düzce 
TSOYönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'e teşekkür ederek 
sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın 
ardından, sahne ekibi üyesi Necmettin Görgün tarafından 
sağlık çalışanlarımız için takdim edilen hediyeyi kabul 
edenDüzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner 
Abidin Balbay da birçok üniversiteden önce bu gösterinin 
Düzce Üniversitesi tarafından düzenleniyor olmasından dolayı 
teşekkürlerini iletti. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 
T İ Y A T R O G Ö S T E R İ S İ 

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
tarafından düzenlenen ve MMR 310 
Modern Mimarlık Tarihi dersi dönem sonu 
öğrenci çalışmalarından oluşan “Modern 
Mimarlık Tarihi” sergisi online olarak 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Modern Mimarlık Tarihi dersi; 19. yüzyıl 
sonu ve 20. yüzyıl sürecinde ortaya 
çıkmış mimari akım kuramlarına, üretim 
biçimlerine, dönemin seçkin yapılarına 
ve mimarlarına tarihsel bir bakış sağlıyor. 
Bu kapsamda sergide, tarihsel süreçte 
mimarlık dünyası için önemli bir eşik 
noktası olan bu dönemin kapsadığı; 
"ArtsandCrafts', 'Art Nouveau', 
'Modernizm', 'De Stilj',  
'Deconstructivism', 'High-Tech 
Architecture' ve 'Post Modernizm' gibi 
üsluplar, öğrenciler tarafından hazırlanan 
seçilmiş 41 poster aracılığı ile toplamda 
12 farklı yapının görselleştirilmesi ile 
aktarılıyor.

“Modern Mimarlık Tarihi” sergisi, 01 
Temmuz - 12 Temmuz 2021tarihleri 
arasında 
https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ 
internet adresi üzerinden ziyaretçilere 
açık olacak.

Mimarlık fakültesinden
öğrenci sergisi 

https://sanalsergi.duzce.edu.tr/
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Türk kültürüyle zenginleştirilen okçuluk mirasının değerlerini 
yaşatmamisyonuyla önemli başarılara imza atan Düzce Üniversitesi 
Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Sakarya'nın Kurtuluşu 1. 
Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu'nda başarılarına bir yenisini ekledi.

Çeşitli illerin katılımıyla düzenlenen yarışmada, Büyük Kadınlar 
kategorisinde Topluluk Başkanı Şeymanur Ateş 2. lik derecesi elde ederek 
Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu,Düzce Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın onayı ve Düzce Geleneksel Türk 
Okçuluğu Spor Kulübü'nün desteği ile 2017-2018 Akademik Yılı'nda 
kurularak, Prof.Dr. Uğur Güvenç danışmanlığında faaliyetlerine başladı. 
Topluluk, insanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen ve Türk kültürüyle 
zenginleştirilen okçuluk mirasının değerlerini yaşatmak ve bu değerlerle 
tarihine sahip çıkan, ahlaklı, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler 
yetiştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Türk kültür ve medeniyetini yansıtan bu 
sporu, Düzce Üniversitesi adına öncelikle Düzce ilinde daha sonrasında da 
Ülkemizde layıkıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Günümüzde 90 üyesi aktif olmakla birlikte toplamda 200 üyeye sahip olan 
Topluluk,kurulduğu günden bu güne hızla büyümeye devem ediyor. 
Topluluk bugüne kadar Geleneksel Türk Okçuluğunun tanıtımı için çok 
sayıda konferans düzenledi. Bu konferansların bazıları üniversite 
öğrencilerine yönelik, bazıları da ilk ve ortaokullara yönelik 
gerçekleştirildi. Gerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi 
özel günlerde, gerekse akademik yıl içerisinde okullara ziyaretler ya da 
okulların üniversiteyi ziyareti kapsamında tanıtım ve ok attırma 
faaliyetleri gerçekleştirildi. Bunun dışında haftanın belirli günlerinde 
üyelerine atış eğitimi veren Topluluk, Düzce Üniversitesi bünyesinde 
düzenlenen; Bilim Sanat ve Kültür Günleri, kermesler ve çeşitli 
etkinliklerde görev aldı.

Binicilik ve Geleneksel Tük Okçuluğu Topluluğu; Fetih Kupası ve Etnospor 
gibi pek çok ilde düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı ile 
Düzce Üniversitesi'nin adını temsil etti, bununla birlikte Türkiye'de ilk defa 
2019 yılında düzenlenen Üniversitelerarası 18 Mart Şehitlerini Anma ve 
Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Ayrıca 
Topluluk, Bartın Üniversitesi'nin düzenlediği Geleneksel Türk Okçuluğu 
Yarışması'nda takımlar kategorisinde 3.lük elde etti ve pandemi 
döneminde de Topluluk sporcuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu 

Binicilik ve Geleneksel
Türk Okçuluğu Topluluğu
başarılarına devam ediyor

Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bilgi yarışmasına katılarak 2. lik ve 3. lük başarısına imza 
attı. Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu,bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Düzce Üniversitesi'nin desteği ile geleneksel Türk sporlarının tanıtılması 
ve yaşatılması için gerekli araştırmalar konusunda önemli adımlar atmaya devam edecek.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli 
sporcu Ekrem AhmetAksan, Şırnak'ta düzenlenen 
Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks 
Şampiyonası'nda, 86 kiloda (fullcontact) üçüncü 
olarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye 
Kick Boks Şampiyonası, Şırnak Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Merkez Kapalı Spor Salonu'nda 
gerçekleştirildi. Şampiyonada 60 ilden yaklaşık 
500 sporcu mücadele etti. Şampiyonada önemli 
bir başarı kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisi, 
gelecek Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için de 
umut verdi. Ekrem Ahmet Aksan,Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan 
Çakar'a verdiği cesaret ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan 
açıklamada, “Sporun her alanındaki milli 
sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye, Avrupa ve 
Dünya Şampiyonalarında başarılar diliyoruz.” 
ifadelerine yer verildi.

Kick Boks’ta
önemli başarı 

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün 
başvurusunu yaptığı 2020-1-TR01-KA107-091145 no'lu K-
107 projesi Ulusal Ajans tarafınca başarılı bulunarak, 
desteklenmeye hak kazandı.

Düzce Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri 
ve Kültürleri Bölümü, Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü ve Adige Devlet Üniversitesi iş birliği 
içinde yapılan proje,Ulusal Ajans tarafından 17840€ 
değerinde bir tutar ile hibelendirildi.

Her iki kurum için önemli kazanımlar getirecek proje; 
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Fehmi Altun, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden Öğr. 
Gör. Muhammet Kağan Güney ve Adige Devlet Üniversitesi 
personeli tarafından yürütülecek.

Düzce Üniversitesi için bir ilk olan proje, sağlayacağı 
hareketlilikler neticesinde her iki ülke ve kuruma önemli 
değer katacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan 
Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, projenin 
sağlayacağı yararları; “Küreselleşme ile birlikte yok 
olmaya yüz tutan Çerkez dilinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacıyla karşılıklı eğitim ve araştırma yaklaşımı 
geliştirmek için gerekli beceriler kazanılacak. Adigedili, 
kültürü ve doğa bilimleri alanlarında her iki üniversite 
arasında hedeflenen personel hareketliliği ile karşılıklı 
tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecek. Adige dili, kültürü 
ve doğa bilimleri alanlarında gerçekleştirilecek 
hareketlilikler sayesinde karşılıklı laboratuvar vb. 
materyal kaynakları etkin bir şekilde kullanılacak. Adige 
Dili ve Kültürü ve Doğa Bilimleri alanlarında 
gerçekleştirilmesi planlanan personel ve öğrenci 
hareketlikleri ile her iki üniversitedeki öğrencilerin 
alanlarında farklı bir vizyon ve bilgi birikimi ile 
tanışmasını gerçekleştirecek. Yine iki kurum arasındaki 
öğrenci hareketliliği kapsamında öğrencilerin farklı eğitim 
ve araştırma fırsatları ve yaklaşımları yerinde tecrübe 

etmesi sağlanacak. İki kurum arasındaki öğrenci 
hareketliliği kapsamında öğrencilerin farklı eğitim ve 
araştırma fırsatları ve yaklaşımları yerinde tecrübe 
etmesi sağlanacak. Hedeflenen tüm bu etkiler, her iki 
ülkede de ulusal bazda etki yaratacak ve toplumun 
geniş kesimlerince oluşması beklenen bir tarih, kültür 
ve bütünleşme bilinci oluşturacak.” şeklinde sıraladı.

Ulusal Ajans tarafından desteklenecek



Düzce Üniversitesi Haber Bülteni 8

Dünya Üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla yürüyen Düzce 
Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürüttüğü 
uluslararası değişim programları kapsamında, akademik eğitim 
faaliyetlerini Pakistan'da sürdüren International Islamic 
University,Islamabad ile öğrenci ve personel hareketliliğine olanak 
sağlayan Mevlana Değişim Programı Protokolü imzaladı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Mevlana Değişim Protokolü'ne; Düzce 
Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, International 
Islamic University adına ise Rektör Prof. Dr. MasoomYasinzai imza attı.

İmza töreni etkinliğinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve şu an Pakistan'da 
görevli olarak akademik çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Sibel Bayram hazır bulundu. Pakistan basınının yoğun ilgi 
gösterdiği protokol; biyoloji, fizik, mühendislik bilimleri, siyaset bilimi ve 
kamu yönetimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, ilahiyat, İngiliz dili eğitimi 
alanlarında öğrenci ve personel hareketliliklerine imkan tanıyacak.

Düzce Üniversitesi ve International Islamic University,Islamabad ile 
imzaladığı protokolle Pakistan üniversiteleri ile olan iş birliklerine bir 
yenisini daha eklemiş oldu. Daha önce Pakistan'da akademik eğitimini 
sürdüren Comsats University Islamabad ve PunjabUniversity ile 
anlaşmaları bulunan Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma kapsamında iş 
birliklerini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.

Mevlana Değişim Programı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE
PAKİSTAN ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA PROTOKOL

EFTENİ GÖLÜ KUŞ
GÖZLEMİ VE TABİATI
ANLAMA KAMPI 

DÜKAT tarafından düzenlendi

Düzce Kariyer ve Teknoloji Geliştirme Derneği (DÜKAT) tarafından 
düzenlenen, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri 
Destekleme Programı 2020-1 çağrısı kapsamında desteklenen “Efteni 
Gölü Kuş Gözlemi ve Tabiatı Anlama Kampı” Düzce Üniversitesi, Düzce 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölyaka 
Belediyesi, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü,Düzce 
Üniversitesi Kariyer Topluluğuiş birliğiyle gerçekleştirildi. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DÜKAT Derneği Başkanı 
Selçuk Cantürk, Efteni Kampı'nı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akif Keten ile planladıklarını belirtti. Bu yıl 
iki defa gerçekleşecek olan programın, Düzce'de liselerde eğitim gören 
öğrenciler ile 20 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan üniversite 
öğrencilerine yönelik düzenlendiğini ifade eden Selçuk Cantürk, her 
geçen yıl çıtayı biraz daha arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 
Programa katılan gençlerimizin “Gönüllü Turizm Elçileri” olarak Düzce 
tabiat güzelliklerinin tanıtılmasında önemli rol oynayacaklarını 
söyleyen Cantürk,  DÜKAT olarak bu ve bunun gibi pek çok vizyon 
projeleri ile yollarına devam edeceklerinin altını çizerek, Efteni 
Kampı'nın şehrin bir markası haline geleceğini dile getirdi.

Başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak 
üzere,Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü,Düzce Gençlik ve Spor İl 
Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü 
Mevlüt Şanlışimşek ile programda emeği geçenlere, öğrencilere ve 
ailelerine teşekkür eden Selçuk Cantürk, “Yarının doğası bugünden 
yaratılır. Öğrencilerimiz artık bunun farkında.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile bölgede bir 
ilke imza atan DÜKAT tarafından gençlerimize beş gün süresince; 
Türkiye'nin önemli tabiat alanlarından biri olan “Efteni Gölü Kuş 
Gözlemi”, “Yaban Hayatı” ve “Botanik” konulu eğitimlerin yanı sıra 
çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir 
program sunuldu. “Efteni Gölü Kuş Gözlemi ve Tabiatı Anlama Kampı” 
programının ilk grup katılımcıları olan lise öğrencileri, başarılı bir 
eğitim süresi geçirdiklerini ifade ederek programa katkı sağlayan 
herkese teşekkürlerini iletti. 


