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2021-2022 Akademik Yılı Başladı

,Öğrenci odaklı, insana değer veren, 
katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımız ile 
tüm öğrencilerimizi kucaklıyor; nitelikli 
eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, 
donanımlı akademik kadromuz, 
teknolojik olanaklara sahip dersliklerimiz 
ve modern spor tesislerimiz ile kampüs 
yaşamının tüm imkanlarını siz değerli 
öğrencilerimize sunuyoruz.

Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan 
Düzce Üniversitesi olarak, sizleri 
geleceğe hazırlayarak bizlere emanet 
eden ailelerimize ve öğretmenlerimize 
bir kez daha gönülden teşekkür ediyor, 
Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, eğitim hayatları boyunca 
başarılar diliyorum.

Siz bizim en büyük değerimizsiniz. 
Üniversitenize hoş geldiniz.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

Düzce Üniversitesi Rektörü

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2021-2022 
Akademik yılın açılışında öğrencilerimizi karşılayarak, ayrı 
kalınan yılların hasretini giderdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a Genel 
Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş ve daire başkanlarımız da 
eşlik etti. Öğrencilerimizle sohbet eden Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, öğrencilerimizin istek ve önerilerini de 
dinledi.

Gerçekleştirilen uzaktan eğitim süresince online 

etkinliklerle sürekli öğrencilerimizle bir araya gelen 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yüz yüze 
eğitimin başladığı ilk gününde; Öğrenci Merkezi'nde, 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ve Merkezi 
Dersliklerde öğrencilerimizle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 yıl süresince uzaktan eğitimle akademik 
eğitimini sürdüren Üniversitemiz, ayrı kaldığı 
öğrencilerine kavuşmasıyla birlikte yerleşkelerimize 
ve şehrimize de ayrı bir canlılık gelmiş oldu.

Üniversitemizde Mezuniyet Coşkusu Yaşandı-2

Üniversitemiz Teknofest’te Birinci Oldu- 3

ÖĞRENCİLERİMİZİ KARŞILADIK
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ÜNİVERSİTEMİZDE MEZUNİYET COŞKUSU YAŞANDI

Nitelikli eğitimi, donanımlı 
akademik kadrosu, bölgesel 
kalkınmaya olan katkıları ile 
kuruluşunun 15. yılında 
Ülkemizin geleceğine değer 
katan nesiller yetiştiren 
Üniversitemiz, düzenlediği 
2020-2021 Akademik Yılı 
Mezunları Derece Töreni'yle 
öğrencilerinin mezuniyet 
gururunu yaşadı.

Üniversitemiz Stadyumu'nda 
Covid-19 tedbirleri kapsamında 
düzenlenen programa; Düzce 
Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet 
Başsavcısı Sedat Çelik, 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, İl Jandarma 
Komutanı Albay Naci Akkaş, İl 
Genel Meclis Başkanı Çiğdem 
Günal, Yığılca Belediye Başkanı 
Rasim Çam, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, 
KOSGEB Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, il 
protokol üyeleri, davetli konuklar, öğretim üyelerimiz, 
dereceye giren öğrencilerimiz ve aileleri katıldı.

Mezuniyet törenleri beş gün süresince devam etti. 
Törenlerin ilk dört gününde; Enstitüler, Mühendislik, 
Teknoloji, Fen Edebiyat, Orman, İlahiyat, İşletme, Spor 
Bilimleri, Eğitim, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler, Sanat Tasarım 
ve Mimarlık, Ziraat Fakülteleri ile Akçakoca Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet 
mutluluğunu yaşadı. 

Törenlerin beşinci ve son gününde ise; Akçakoca Meslek 
Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Dr. Engin Pak 
Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, 
Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek 
Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Ormancılık 
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
mezuniyet coşkusunu aileleriyle paylaştı.

Program, Kübra Aydoğdu'nun öğrencilerimizi temsilen 
yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Her vedanın yeni, güzel 
ve umutlu başlangıçlara açılan bir kapı olduğunu belirten 
Kübra Aydoğdu, Üniversitemizin kendilerine sağladığı 
nitelikli eğitim olanakları sayesinde geleceğe emin adımlarla 
ilerleyeceklerini ifade etti. Artık yeni bir hayata atıldıklarını 
söyleyen Aydoğdu, başarıya ulaşmada meslek sevgisi, ahlakı 
ve bilincinin önemine değinerek sevgilerini ve desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen ailesine teşekkür etti.

Programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, zorlu bir dönemi geride bırakarak mezun olan 
öğrencilerimizle gurur duyduklarını belirterek sözlerine 
başladı. Mezunlarımızın, yalnız yaşam sınavıyla 

karşılaşacakları yeni bir döneme adım attıklarını ifade eden 
Rektörümüz, öğrencilerimiz için sevgi ve güven temelinde 
en iyi kararları almaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Dünyada ilk 1200 üniversite içerisinde yer alan 
Üniversitemizin, bu sıralamaya giren Ülkemiz üniversiteleri 
arasında 8. sırada olma başarısı gösterdiğine dikkat çeken 
Rektörümüz, mezunlarımızın Üniversitemizin değer üretme 
vizyonunu layıkıyla taşıyacaklarından da emin olduğunu dile 
getirdi. Mezunlarımıza mesleklerini icra ederken, insan 
sevgisi ve adalet anlayışının kendilerine rehber olması 
temennisinde bulunan Rektörümüz, devletine ve milletine 
sonsuz sadakatle bağlı tüm mezunlarımıza haklarını helal 
ettiklerini belirterek, üzerlerinde emekleri olan 
akademisyenlerimize ve ailelerine teşekkür etti.

Açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında program, 
dereceye giren öğrencilerimize ödül ve hediye takdimi ile 
devam etti. Fakültelerimiz, Yüksekokullarımız ve Meslek 
Yüksekokullarımızda başarı sıralamasında ilk üç sırayı elde 
eden öğrencilerimize ödül ve hediyeleri; Düzce Valisi Cevdet 
Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Rektörümüz Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Naci 
Akkaş ile il protokol üyeleri ve akademik birim 
yöneticilerimiz tarafından takdim edildi.

Hediye ve plaket takdiminin ardından, Fakülte, Yüksekokul 
ve Meslek Yüksekokulu birincilerimiz, yaş kütüğüne 
isimlerini çakarak başarılarını tarihe not düştü. Programın 
son bölümündeyse keplerini büyük bir coşkuyla ve geleceğe 
umut olmak adına hep birlikte havaya fırlatan 
öğrencilerimiz,mezuniyet coşkusu ve heyecanını yaşayarak 
meslek yaşamlarına adım attı.

Öğrencilerimizin 

Mezuniyet Gururu
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen dünyanın en 
büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 
2021'de, Üniversitemiz Dü-StemKodLab takımı, Eğitim 
Teknolojileri Yarışması kapsamında Üniversite ve Üzeri 
Seviyesi kategorisinde 1. olarak önemli bir başarıya imza 
attı.

Eğitim Teknolojileri Yarışması ile yarışmacı adaylardan; 
eğitim veya öğretimde teknoloji entegrasyonu ile 
öğrenmeyi kolaylaştıracak, konunun doğrudan bağlı olduğu 
alan ile diğer bilim dalları arasında bağlantıyı kuracak, 
konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ve kalıcı hale 
getirecek ürünler geliştirmeleri hedeflendi. 

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora 
öğrencisi Köksal Gündoğdu ile Elektrik-Elektronik ve 
Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Şeyda 

ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOFEST 2021'de 1. lik ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU 

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında 
geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, 
İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Ulaşımda Yapay Zeka, 
Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri 
Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı ve 
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları yer aldı. Türkiye'de 
gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda 
ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan 
binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme 
aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin 
üzerinde malzeme desteği sağlandı.

Geleceğe Yön Verecek Yenilikler

Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık 
oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında 
yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 
2021 açılışında, yapılan birbirinden farklı gösteriler 
izleyicileri büyüledi. 

Üniversitemiz Yaptığı Çalışmalarla Göz Doldurdu

Geçtiğimiz yıllarda yarışmalarda önemli başarılara imza 
atan Üniversitemiz, Türkiye'nin en büyük festivali 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 
yaptığı çalışmalarıyla bu yıl da göz doldurdu. Yeniliğe, 
teknolojiye ve değişime büyük önem veren Üniversitemiz, 
bu yıl Roketten Otonom Sistemlere, Yapay Zekâdan Su Altı 
Sistemleri'ne kadar35 farklı kategoride gerçekleştirilecek 
ödüllü teknoloji yarışmalarına 24 takım ile başvurdu. 
Öğrencilerimiz; Üniversitemiz Yönetiminin teşvik, destek ve 
katkılarıyla çok yoğun bir şekilde hazırlık yaparak 
Robotaksi-Binek Otonom Araç, Efficiency Challenge 
Elektrikli Araç, Model Uydu, Uluslararası İnsansız Hava 
Aracı, Roket, İnsanlık Yararına Teknoloji, Turizm 
Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Çevre ve Enerji 
Teknolojileri ile Ulaşımda Yapay Zeka gibi kategorilerde 14 
takım halinde finallere katılma hakkını kazandı.  

Aksaray Tuz Gölü'nde Roket Yarışmasında 2 takımımız, 
Gebze Bilişim Vadisi'nde Robotaksi-Binek Otonom Araç 
Yarışmasında 1 takımımız ve Bursa'da Uluslararası İnsansız 
Hava Aracı Yarışmasında ise 3 takımımız başarı ile final 
yarışmalarını tamamladı. 

Yıldan Yıla Yükselen İvme

Üniversitemiz TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına 2018 
yılında 3, 2019 yılında 23, 2020 yılında 39, 2021 yılında ise 
yükselen bir ivme ile 139 öğrencisiyle katılım sağladı. 
Öğrencilerimizin teknoloji yarışmalarına ilgisi, çabası ve 
emekleri karşısında Üniversitemiz Yönetimi; barınma, giyim, 
malzeme desteği ve laboratuvar imkanlarını sonuna kadar 
sunarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor.

Üniversitemiz Yaptığı

Çalışmalarla

Göz Doldurdu

Yaman Üniversitemize 1.lik ödülü kazandırdıkları için büyük 
mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade etti. Yarışmaya Dü-
StemKodLab takımı ile başvurduklarını belirten 
öğrencilerimiz, “Kolay Yoldan Yazılım Öğrenmeyi Sağlayan 
Kodlama Eğitim Seti”  adlı çalışmalarıyla başarıya 
ulaştıklarını söyleyerek Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği 
için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen bilgisayar 
programları, yazılım sistemleri ve kodlama alanında 
geliştirdikleri özgün ve yenilikçi modelleme ve kolay 
öğrenmeyi sağlayacak çalışma ile birincilik ödülünün sahibi 
olan öğrencilerimiz, kendilerine her zaman destek olan 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, 
Üniversitemiz Yönetimine ve akademisyenlerimize teşekkür 
etti.

Bölgenin Teknoloji, Ar-Ge ve 

İnovasyon Merkezi Düzce Teknopark

Üniversitemiz, yarışmaların yanı sıra fuar alanındaki yerini 
de aldı. Tanıtım görevlilerimiz, Üniversitemiz hakkında 
önemli bilgiler aktarırken, yapılan bilimsel çalışmaları ve 
faaliyetleri ziyaretçilerle paylaştılar. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Düzce Teknopark standını ziyaret 
ederek bölgenin teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi 
Düzce Teknopark'ın, üniversite-sanayi iş birliği, girişimcilik 
ve teknoloji transferi konusunda yaptığı öncü ve yenilikçi 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Sanayinin sorunlarına Üniversitemizden hangi 
akademisyenler ile çözüm bulunabileceğinin tespitini 
yaparak iki tarafın buluşturulmasını sağlayan Düzce 
Teknopark, girişimcilik yarışmaları ile fikirlerin ürüne 
dönüşmesini destekliyor, bünyesindeki Kuluçka Merkezi ile 
girişimci adayların ve yeni girişimcilerin eğitimler ve sektör 
uzmanlarının desteği ile başarılı girişimciler haline 

getirilmesine katkı sağlıyor. İleri 
teknoloji ve Ar-Ge'ye dayalı teknolojik 
faaliyetleri teşvik eden, istihdam 
oluşturan ve bölgesel kalkınmaya 
destek olan Düzce Teknopark, sanayi ve 
kentin iş birliğiyle katma değerli Ar-Ge 
faaliyetlerinin yürütülmesi için de bir 
çekim noktası olarak hizmet veriyor. 

Türkiye'nin önde gelen teknoloji 
şirketlerinin, kamu, medya kuruluşları 
ve üniversitelerin bulunduğu 
TEKNOFEST 2021'e katılan Düzce 
Teknopark, ziyaretçilere ve katılımcı 
firmalara faaliyetlerinin tanıtımlarını 
yaptı. Ayrıca katılan kurumlar ile 
gerçekleştirilebilecek işbirlikleri üzerine 

görüşmeler icra etti. 

Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, 

kurum kuruluş ve öğrencilerin stantlarını ziyaret ederek 

fikir alışverişinde bulundu. Festival süresince Düzce 

Teknopark ile Üniversitemiz standını da ziyaret eden Doç. 

Dr. Özkan Şahin, TEKNOFEST 2021'in hem katılımcılar için, 

hem de ziyaretçiler için oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Finale kalan öğrenci takımlarımızın stantlarını da ziyaret 

eden Doç. Dr. Özkan Şahin, öğrencilerimizi göstermiş 

oldukları başarılı performanslarından dolayı tebrik etti. 

Düzenlenen bu etkinliklerde kendilerine her zaman 

destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a 

ve Düzce Teknopark paydaşlarına teşekkür etti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Üniversitemizin ‘Çevre ve Sağlık Alanlarında 
İhtisaslaşma Programı’ kapsamındaki çalışmalarına 
katılan üreticilerle bir araya geldi.

Üniversitemiz Sosyal Tesisler binasında gerçekleşen 
programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. 
İdris Şahin, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile 
ihtisaslaşma programına gönüllü olarak katılım 
sağlayan üreticiler katıldı.

“Düzce'de Fındık Dışındaki Tarım Düşüncesi Değişimi 
Beraberinde Getiriyor”

Programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, tıbbi bitki, tıbbi mantar yetiştiriciliği 
ve arıcılık faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlayan üreticilere teşekkür ederek sözlerine başladı. 
Bu tür çalışmalarda denemenin, merak etmenin ve ilgi 
duymanın çok önemli olduğunu söyleyen Rektörümüz, 
Düzce'nin bereketli ve verimli topraklara sahip 
olduğunu belirterek fındık dışındaki tarım 
düşüncesinin değişimi de beraberinde getirdiğini 
vurguladı.

“Üreticiler Çözüm Ortaklarımız”

İlk örnek olmanın her zaman zor olduğuna işaret eden 

Rektörümüz, görsel hafızayla düşünen bir toplum 
olduğumuz için rol model olmanın önemine değindi. 2017 
yılında ilçeleri ziyaret ederek ihtisaslaşma programını 
anlatmaya başladıklarını dile getiren Rektörümüz, 
üreticilerin gelir elde etmeye başladıkça, yaygınlaştırma 
faaliyetlerinin de kolaylaştığını sözlerine ekledi. Önümüzdeki 
ay üreticilerin de katılımıyla yeniden toplantılar yapmak 
istediklerini belirten Rektörümüz, üreticileri çözüm ortakları 
olarak gördüklerine dikkat çekerek, bu topraklardan farklı 
ürünler de yetiştirme vizyonu oluşturmak istediklerinin 
altını çizdi.

“Düzce'nin En Cesur 
İnsanları”

Üniversitemiz Çevre ve 
Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörü 
Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise, 
üreticilerle bir arada 
olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek 
kendilerine her zaman 
destek olmayı 
sürdüreceklerini söyledi. 
Üniversitemizin; Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) toprak analizi 
yaparak çiftçilere, toprak ve iklim şartlarına en uygun tıbbi 

bitki yetiştirme önerisinde bulunduğunu belirten Hasırcı, üreticilerden 
katma değeri yüksek tıbbi bitki yetiştirmelerinin önemi üzerinde durdu. 
Daha önce denenmemiş ve yapılmamış bir faaliyeti yaptıkları için 
üreticileri, Düzce'nin en cesur insanları olarak tanımlayan Doç. Dr. Uğur 
Hasırcı, Üniversitemizin üreticilere bilgi verme, yönlendirme ve pazarla 
buluşturma misyonu olduğunu dillendirdi.

Üniversitemizin Destekleriyle Artık Kendi Ürünlerini Üretip 
Satabiliyorlar

İhtisaslaşma çalışmalarına gönüllü olarak katılan üreticiler ise görüşlerini 
ifade ederek, Üniversitemizin destekleriyle başladıkları bu çalışmalarda, 
kendi ürünlerini üretip satma konumuna geldikleri için Üniversitemize 
teşekkürlerini iletti. 

Rektörümüz İhtisaslaşma Programına 

Katılan Üreticilerle Bir Araya Geldi
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Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi (DAGEM), Merkezimize ve 
Arıcılık programımıza verdiği katkılar nedeniyle 
Yığılca Belediye Başkanlığı nezdinde, Belediye 
Başkanı Rasim Çam'a teşekkür ziyareti 
gerçekleştirdi. 

Ziyarete; DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, 
Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, 

Öğr. Gör. Merve Kambur Acar ve Uzman Biyolog Tuğçe 
Çaprazlı katıldı. 

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek Üniversitemizin başta DAGEM 
olmak üzere birçok birimi ile birlikte ortak faaliyetlerde 
bulunduklarını ve iş birliği içinde çalışmaya devam 
edeceklerini ifade etti.

Bu faaliyetlerin temel amacının; yerli halkın belli başlı 
ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek, Yığılca 
ilçesinin arıcılık, turizm ve yerli üretim 
kaynakları gibi alanlarda tanınırlığını arttırmak 
olduğunu dile getiren Rasim Çam, bu 
farkındalığın Üniversitemizle yaptıkları iş 
birlikleri ile ivme kazandığını, halka daha iyi 
hizmet verebilmek için en doğru yolun, birlikte 
çalışmaktan geçtiğini sözlerine ekledi. 

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise 
“Düzce ili Yığılca ilçesi Hoşafoğlu mevkiinde ilk 
kurulduğu zamandan bu yana DAGEM'in, Yığılca 
bal arısı eko tipinin ulusal ve uluslararası 
ölçekte tanınırlığı, marka değeri kazanması 
süreçlerinde desteklerini gördüğümüz, ayrıca 
halen işbirliği içerisinde çalışmaya devam 
ettiğimiz Yığılca Belediyesi nezdinde değerli 
Belediye Başkanı Rasim Çam'a ve tüm 

çalışanlara teşekkürlerimizi sunarız. Üniversitemizin üstlendiği 
'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma' 
anlayışı ile devam edilen bu yolda DAGEM, Arıcılık programı ve yerel 
yönetimlerle iş birliği içerisinde yürütülen faaliyetler sayesinde, yerel 
ve bölgesel ölçekte duyarlılığın ve farkındalığın arttırılmasını 
amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda başta Yığılca Belediyesi olmak 
üzere yerel yönetimler ile gerçekleştirilen ortak faaliyetlerin örnek 
teşkil etmesi umudunu ve mutluluğunu taşımaktayız.”  şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

DAGEM’den Yığılca Belediye 

Başkanı Çam’a Teşekkür Ziyareti 
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Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından 
BEE'O Propolis sponsorluğunda, Düzce ili Arı 
Yetiştiricileri Birliği, Apiterapi Derneği iş 
birliği ile gerçekleştirilen Bal Arısı Zehri 
Üretim Kursu-2 tamamlandı. 

Yoğun talep nedeniyle düzenlenen eğitime, 
Covid-19 salgın koşulları nedeniyle sınırlı 
sayıda kursiyer kabul edildi. Tüm Türkiye'den 
katılımcıların yer aldığı, birinci gün teorik, 
ikinci gün uygulamalı olarak gerçekleştirilen 
eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Birçok Konu Başlığında Sunumlar

Kursun ilk gününde, teorik eğitimler 
kapsamında DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral 
Kekeçoğlu “Bal Arısı Zehrinin Kalitesini 
Etkileyen Üretim Faktörleri ve 
Üniversitelerin Bal Arısı Zehrinin 
Ticarileşmesindeki Rolü”; Dünya Apiterapi 
Federasyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Timuçin 
Atayoğlu “Bal Arısı Zehrinin Kullanım Alanları 
ve Apiterapi Uygulamaları”; DAGEM Müdür 
Yardımcısı ve Arıcılık Programı Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak “Bal Arısı 
Zehri Üretiminde Arı Anatomisi ve 
Fizyolojisi”; Öğr. Gör. Merve Kambur Acar 
“Bal Arısı Zehri İçeriği”; Dr. Öğr. Gör. Emine 
Sönmez “Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik 
Etkisi”, Uzman Biyolog Tuğçe Çaprazlı “Doğru 
Bal Arısı Zehri Üretim Teknikleri” başlıkları 
altında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Arı Zehri Üretiminde Güncel Uygulamalar

Katılımcılar, sunumlar ile arı zehri 
üretiminde güncel uygulamalar ve merak 
ettikleri diğer konular üzerine bilgi alışverişi 
imkanı buldu. Ayrıca BEE'O Propolis Tedarik 
Sorumlusu, Biyolog Sancar Güneybal arısı 
zehrinin ticari durumu, APİMAK Kurucusu 
Hakan Şen ise farklı cihazlar ile bal arısı zehri 
üretimi ile ilgili söyleşide bulunarak 
katılımcıların sorularını yanıtladılar. 

İkinci gün gerçekleşen eğitimde ise bal arısı 
zehri üretiminde bilimsel birikime dayalı 
modern yöntemler ve en doğru teknikler 
DAGEM'in Yığılca, Hoşafoğlu mevkiinde 
bulunan arılığında kovan başında uygulamalı 
olarak gösterildi. Piyasada bulunan farklı tip 
zehir toplama cihazları, kovanlarda ayrı ayrı 
denenerek arıcıların cihazlar ile ilgili yeni 
gelişmelerden haberdar olmaları sağlandı.

“Bal ve Balmumu Dışındaki Arı Ürünlerinin 
İstatistiklere Girebilecek Kadar Üretilmiyor 
Olması Önemli Bir Eksiklik”

Türkiye'nin toplam bal üretimi ve toplam 
kovan sayısı bakımından dünyada söz sahibi 
ülkelerden biri olduğunu ifade eden DAGEM 
Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Ancak 
bal ve balmumu dışındaki arı ürünlerinin 
istatistiklere girebilecek kadar üretilmiyor 
olması önemli bir eksikliktir. Düzce 
Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) kuruluş 
amaçları arasında bal arısı ürün çeşitliliğini 

arttırmak, doğru üretim yöntemlerini arıcılara 
benimsetmek, ülke arıcılığının sorunlarına 
çözüm üretecek proje ve faaliyetler vb. yollar 
ile sektöre katkı vermektir. Merkezimiz, 
propolis ile ilgili yapmış olduğu bilimsel ve 
sosyal çalışmalar sayesinde Düzce ilinde 
propolisin tanınırlığını arttırdı ve birçok çiftçinin 
propolis üretimine yönlenmesine katkı sağladı. 
DAGEM'in yeni hedefi; propolis gibi bal arısı 
zehrini de önce ülke arıcılarımıza sonra dünyaya 
tanıtmaktır.” şeklinde konuştu.

“Bir An Önce Ülkemizde Bal Dışındaki Arı 
Ürünlerinin Üretimine Başlanması Çok 
Önemli”

Son yıllarda vuku bulan iklim değişimleri, 
küresel ısınmanın etkileri ve yangın gibi doğal 
afetlerin arıcıları fazlasıyla endişelendirdiğini ve 
zaman zaman üretim potansiyellerini 
düşürebildiğini belirten Kekeçoğlu, “Yakın bir 
gelecekte 'bal üretimi olamayacak' veya 'ciddi 
anlamda düşecek endişesini' gidermek için bir 
an önce Ülkemizde bal dışındaki arı ürünlerinin 
üretimine başlanması, kaliteli ve yüksek 
miktarda üretime ulaşılması ve katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürülmesi konusundaki 
çalışmaların üniversiteler, arıcı birlikleri ve özel 
sektör iş birliği ile yürütülmesi gerekmektedir. 
DAGEM bu görev ve sorumluluk bilinciyle 
çalışmalarını sürdürmektedir.  Bal arısı zehri 
üretim kursunun temel amacı da Ülkemizde bal 
arısı zehrinin kaliteli üretimine katkı sağlamak, 
arıcıyı, özel sektörü ve diğer sektör bileşenlerini 
üretime teşvik etmektir.” ifadelerini kullandı.

“DAGEM Olarak 2017 Yılında Anadolu Bal Arısı 
Zehri İle İlgili Bilimsel Çalışmaları Başlattık”

Üretimde en büyük gelirin, diğer sektörlerde 
olduğu gibi ham maddenin katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürülmesiyle 
sağlandığına dikkat çeken DAGEM Müdürü Doç. 
Dr. Meral Kekeçoğlu, “Yalnızca Türkiye için değil, 
hala birçok ülke için yeni bir ürün olan bal arısı 
arı zehri önemli bir katma değerli ürün özelliği 
taşımaktadır. Doğrudan ham madde olarak 
kullanılmayan kozmetik ve sağlık sektörüne 
yönelik ticari ürün formülasyonlarına 
dönüştürülerek kullanılan bal arısı zehrinin, 
doğru teknik ve yöntemler ile üretilmesi ve 
üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
DAGEM olarak bu sorumluluk bilinciyle 2017 
yılında Anadolu bal arısı zehri ile ilgili bilimsel 
çalışmalarımızı başlattık. Özel sektör ayağında 
Anadolu propolisini tüm dünyaya tanıtan Bee'O 
Propolis aynı sorumluluk bilinciyle Anadolu bal 
arısı zehri ile ilgili tüm bilimsel çalışmalara 
destek verdiği gibi, Anadolu bal arısı zehrini de 
tüm dünyaya tanıtmak üzere girişimlerini 
başlattı; Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve Düzce 
ili özelinde de Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği 
üniversitelere, özel sektöre ve arıcılarına gerekli 
desteği verdi ve vermeye de devam etmektedir. 
Bal arısı zehri üretim kursuna katılarak, sponsor 
olarak ve iş birliği yaparak katkı sağlayan tüm 
paydaşlara teşekkür ediyoruz.” sözleriyle 
açıklamalarını sonlandırdı.

Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-2 Tamamlandı
DAGEM tarafından

düzenlendi
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Üniversitemiz ile Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi 
arasında, “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 
Programı”kapsamında tıbbi ve aromatik bitki üretimi 
çalışmalarını içeren iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Ceylan, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 
Ceylan, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Danışmanı Uğur Saray ile Üniversitemiz 
Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü 
Doç. Dr. Uğur Hasırcı katıldı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen iş birliği 
sözleşme töreni öncesinde, Üniversitemiz Çevre ve Sağlık 

Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur 
Hasırcı tarafından Üniversitemizin ihtisaslaşma süreci 
konuk heyetle paylaşıldı. Üniversitemizin bölge çiftçileri ile 
iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği örnek yerel kalkınma 
modeli hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Uğur Hasırcı, 
tıbbi bitki yetiştiriciliği alanında toprak analizinden, 
eğitim, dikim ve hasada kadar olan tüm aşamaların 
Üniversitemiz kontrolünde yapıldığını ifade etti. 
Ticarileşme, üretim ve markalaşma faaliyetlerinden de söz 
eden Hasırcı, ilerleyen günlerde iş birliği sözleşmesinin yol 
haritasının oluşturulacağını dile getirdi. 

Sunum sonrasında iş birliği sözleşmesi imza törenine 
geçildi. İş birliği sözleşmesini Üniversitemiz adına 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gebze 
Güzeller Organize Sanayi Bölgesi adına ise Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Ceylan imzaladı.

İş birliği ile tıbbi ve aromatik bitki alanında ortak Ar-Ge ve 
Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, sektörde karşılaşılan 
sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel 
kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Projeyle 
Üniversitemizin ve Gebze Güzeller Organize Sanayi 
Bölgesi'nin bilgi, deneyim ve birikimi ile birçok sektörde 

kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli 
ürün üretimi de hedefleniyor.

Sanayi Üniversite iş birlikleri kapsamında onlarca 
protokole imza atan Üniversitemiz, yeni bir iş birliğini Arı 
Mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama A.Ş. ile gerçekleştirdi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen protokole; 
Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Arı Mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama 
A.Ş. adına ise firma Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı 
imza attı. Protokolde Üniversitemiz Çevre ve Sağlık 
Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur 
Hasırcı ve firma yetkilileri de hazır bulundu.

Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında 
düzenlenen protokolle; Üniversitemiz ile firma arasında 
ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerin gerçekleştirilmesi, 
sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları 
bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi 
amaçlanıyor. Ayrıca Üniversitemizle protokol düzenleyen 
firma, GMP ve İSO sertifikasına sahip Üniversitemiz 
Üretim Merkezi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
ürünlerinin üretim hizmetinden de faydalanabilecek.

Protokol sonrası kısa bir konuşma gerçekleştiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Çalışmalara 
ilk başladığımızda özellikle arı mucizesiyle yaptığımız 
bütün Ar-Ge çalışmaları ve arı mucizesinin ürün gamına 
yapmış olduğumuz akademik katkılar, bu sürecin en 
önemli bileşenini oluşturdu. İnşallah bu iş birliği 
sözleşmesi ile birlikte; akademik bilginin sahada,ürün 
kullanıcılarıyla, ürünleri üreten kişi ve kurumlarda daha 
fazla etki alanı sağlayacağını ümit ediyoruz. Özelikle hem 
eğitim, hem akademik danışmanlık, hem de araştırma 

süreçlerine yapacağımız katkıyla arı ürünlerinin hem 
ülkemiz, hem de dünya genelinde arının ürettiği 
mucizeden daha fazla faydalanabilmesi yolunda önemli 
bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.

Arı Mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Nesim Avcı ise Üniversitemizle yapılan iş 
birliğinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, 
Üniversitemizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Üniversitemiz Arıcılık 
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) 
yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan faydalanmak 
istediklerini ifade etti. Üniversitemizin 
laboratuvarlarından ve akademisyenlerinden destek 
almaları, kendilerinin çalışma sahasını ve çalışma 
kalitesini artıracağını dile getiren Nesim Avcı, 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve 
Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı'ya 
teşekkür etti.

Üniversitemiz ile Arı 

Mucizesi Doğal Ürünler 

Pazarlama A.Ş. Arasında

Protokol Düzenlendi 

Üniversitemiz ile Gebze 

Güzeller OSB Arasında 

Tıbbi ve Aromatik Bitki 

Alanında Önemli İş Birliği
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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın destekleyen kuruluş 
olduğu PSB ANATOLIA 2021 FUARI etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen PMO Genç Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda, 
Üniversitemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ikinci 
olma başarısı gösterdi. 

Yarışma; Üniversitemiz ile birlikte İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa, Adnan Menderes Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bursa Teknik 
Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 
Pamukkale Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İzmir 
Demokrasi Üniversitesi olmak üzere toplam 12 
üniversiteden 71 öğrenci üyenin katılımı gerçekleştirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, Üniversitemiz Orman 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri; Bilge Al, 
Gizem Atış, Furkan Erdemir, Maide Esra Turan, Fatma Ateşel 
ve İlkay Duyar, 4.500 TL'lik ikincilik ödülünün sahibi oldu. 

Düzce Üniversitesi olarak öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

Mars Lojistik ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle 2004 
yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nda öğrencilerimiz 
ikinci olma başarısı gösterdi.

Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması ile araştırmacı, 
meraklı ve yaratıcı gençlere fikirlerini aktaracağı bir ortam 
oluşturma, sektörü öğrencilere tanıtma ve öğrencilerin vaka 
çözümleme becerilerini geliştirme amaçlanıyor.

Yarışmada; Üniversitemiz İşletme Fakültesi Uluslararası 
Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri Mahmut Kahveci 
ve Batukan Yorulmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 
öğrencisi Damla Bal'dan oluşan takım ikinci olmayı başardı.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

PMO Genç 
Tasarım ve Uygulama

Yarışması’nda 
ikincilik Ödülü 

Lojistik Vaka
Yarışması’nda
ikincilik Ödülü 

İlim Yayma Ödülleri Akademik Kurulu
Heyetinden Rektörümüze Ziyaret

İlim Yayma Ödülleri Akademik 
Danışma Kurulu Heyeti; 2021 yılında 
Rektörlere yönelik düzenlenen 
Akademik Tanıtım ve İstişare 
Toplantısına katılım gösteren 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar'a ziyarette bulundu.

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, İlim Yayma Vakfı 
Genel Müdürü Adem Yavuz, İlim 
Yayma Ödülleri Akademik Danışma 
Kurulu Üyeleri katıldı. Programda 
Üniversitemizden Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. İdris Şahin, Genel 
Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş ve 
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Resul Kara da yer 
aldı. 

Programda konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İlim 
Yayma Ödülleri Akademik Danışma 
Kurulu Heyeti ziyaretlerinin 
üniversiteleri tanıma adına faydalı 
olduğunu söyleyerek ödül sürecinde 
konuk heyete başarılar diledi.

Üniversitemizle ilgili bilgiler paylaşan 
Rektörümüz, 3 fakülte 3 bin 
öğrenciyle 2006 yılında kurulan 
Üniversitemizin, bugün 14 fakülte ve 

30 bin öğrenciye ulaştığını ifade etti. 
Üniversitemizin bölgesel kalkınmaya 
olan katkıları ile adından söz 
ettirdiğine dikkat çeken Rektörümüz, 
bu kapsamda Üniversitemizin 2017 
yılında seçilen ilk ihtisas üniversiteleri 
arasında yer alma başarısı 
gösterdiğini sözlerine ekledi. 

Sağlık konusunda Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp, Çevre konusunda ise 
Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri 
Kazanımı alanında ihtisaslaşan 
Üniversitemizin, özellikle tıbbi bitki 
yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi mantar 
üretimi noktasında çiftçilere destek 
olduğunu söyleyen Rektörümüz,  bu 
kapsamda toprak analizinden üretim 
tekniklerine, hasattan satış bağlantı 
noktalarına kadar tüm süreçlerde 
üreticilere yol gösterdiklerini belirtti. 

Türkiye'nin en büyük Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne sahip 
olduklarını dile getiren Rektörümüz, 
Üniversitemizin Ülkemizde kendi 
markasını lisanslayan ilk ve tek 
üniversite olduğunu da vurguladı. 
Üretim Merkezi de kurduklarını ifade 
eden Rektörümüz, Ar-Ge, analiz, 
üretim ve paketleme aşamaları dahil 

tüm süreçlerin Üniversitemiz 
tarafından yürütüldüğünü dillendirdi.

Üniversite-sanayi iş birliği, girişimcilik 
ve inovasyon alanlarında Düzce 
Teknopark ve Düzce Teknoloji 
Transfer Ofisi'nin gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmalar hakkında da 
bilgiler aktaran Rektörümüz, 
Üniversitemizin; Dünya Genel 
Sıralamalarında ilk 1200 içerisinde 
yer aldığını,  Ülkemizden bu 
sıralamaya giren devlet üniversiteleri 
arasında 8. olduğunu, sanayi gelirinde 
90. sırada, Genç Üniversiteler Dünya 
Sıralamasında ise Ülkemizde 3. sırada 
yer alma başarısı gösterdiğini ifade 
etti. Teknofest 2021'de de Eğitim 
Teknolojileri kategorisinde birinci 
olduklarını söyleyerek konuk heyete 
teşekkür etti.

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü 
Adem Yavuz ise Üniversitemizin 
başarılarını tebrik ederek Rektörümüz 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a 
hediye takdiminde bulundu. Program, 
karşılıklı hediye takdiminin ardından 
sona erdi. 

Katılımcı, dinamik ve şeffaf yönetim 
anlayışıyla öncü uygulamalarına her 
geçen gün yenilerini ekleyen 
Üniversitemiz, önemli farkındalık 
uyandıran Logo Günü etkinliğini 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen 
Logo Günü ile Üniversitemiz 
mensupları;  Üniversitemize ait logolu 
kıyafetleri giyerek ve logolu ürünleri 
kullanarak kurum aidiyeti konusunda 
örnek bir dayanışma sergiliyor.

Tüm yerleşkelerimizde ve 
birimlerimizde Ekim ayı Logo Günü'ne 
katılan mensuplarımız,  kurumsal kimlik 
ve kurum kültürü noktasında önemli 
katkılar sağlayarak anlamlı bir birliktelik 
oluşturuyor ve Düzce Üniversiteli 
olmanın gururunu yaşıyor.

Logo İle Anlamlı Birliktelik
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Üniversitemiz Uluslararası 

Anlaşmalarına Bir Yenisini 

Daha Ekledi 
Üniversitemiz; uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, eğitim 

faaliyetlerini Pakistan'da sürdüren Institute of Management 

Sciences, Peshawar (IMSciences) ile ortak hareketliliklerin 

gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Memorandum of Understanding 

(MoU) ikili işbirliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
İlhan Genç ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ile Koordinatörlük 
personelleri katıldı. 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen uluslararası ikili iş 
birlikleri ve değişim programları çerçevesinde, çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende 
MoU protokolünü; Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
International Islamic University adına ise Rektör Dr. Muhamma Mohsin Khan imzaladı.

Protokol; tarafların amaç ve hedeflerini açıkça belirtmesine olanak sağlarken, gelecekte iki 
üniversitenin de yapmak istedikleri ortaklıklar ve uluslararasılaşma çalışmalarına zemin 
hazırlıyor.

Üniversitemiz, Institute of Management Sciences, Peshawar (IMSciences) ile imzaladığı 
protokolle Pakistan üniversiteleri ile olan iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. 
Daha önce Pakistan'da eğitim faaliyetlerini yürüten Comsats University Islamabad, Punjab 
University ve International Islamic University, Islamabad ile anlaşmaları bulunan 
Üniversitemiz, uluslararasılaşma kapsamında iş birliklerini her geçen gün arttırmaya 
devam ediyor.

Üniversitemiz Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
uygulamalı eğitimlerini Covid-19 salgını sürecinde aksamadan devam ettirerek 
nitelikli mühendisler yetiştirmeyi sürdürüyor.

Özellikle okulların kapalı olduğu ve uzaktan eğitimin yapıldığı dönemde, 
uygulamaya yönelik 7+1 modeli ile sektörün ihtiyacı olan mühendisler yetiştiren 
Üniversitemiz Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, atölye 
eğitimlerini öğrencilerin evlerinde sürdürmeye devam etti. 

Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen teorik ve teknik eğitimler sonrası uygulama 
eğitimlerini Bölüm tarafından tedarik edilen ahşap malzemeler üzerinde 
gerçekleştiren öğrencilerin başarılı çalışmaları dikkat çekiyor.

Tasarımdan imalata, imalattan son tüketiciye kadar olan süreçte önemli görevler 
üstlenen Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin 
beyin takımlarını oluşturarak mühendislik, tasarım, fizibilite ve üretim gibi 
alanlarda kariyerlerini geliştirebiliyor.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Bölümü’nün Uygulamalı Eğitimleri

Üniversitemiz ile PHARMIUM Sağlık

Hizmetleri Arasında İş Birliği 

Üniversitemiz ile PHARMIUM Sağlık 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 
çeşitli konuları kapsayan iş birliği sözleşmesi 
imzalandı. 

İş birliği sözleşmesi ile Ülkemizin ihtiyacı 
olan ve ayrıca ihracat potansiyeli bulunan 
tanı kitlerinin üretilebilmesi için, ortak Ar-Ge 
ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, 
tarafların sahip olduğu laboratuvar 
imkânlarının ortak kullanımının sağlanması 
ve sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel 
çözüm yolları bulunması amaçlanıyor.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen 
imza törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar, Üniversitemiz Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, 
PHARMIUM Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti.yetkilisi Ömer Çalıkuşu katıldı.

İş birliği sözleşmesini Üniversitemiz adına 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
PHARMIUM Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. adına Ömer Çalıkuşu imzaladı.

Sözleşme; bilimsel veya teknolojik araştırma 
projelerini, makale ve bildiri çalışmalarını, 
Üniversitemiz ile firma arasında yapılacak 
rutin deneyleri, öğretim elemanlarımızın 
ilgili firmada yapacakları danışmanlık 
faaliyetlerini,karşılıklı seminer, konferans ve 
tanıtım etkinliklerine yönelik iş birliği 
konularını kapsıyor.
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İleri teknoloji altyapısı ile en güncel tanı ve tedavi 
yöntemlerini uygulayan Üniversitemiz Hastanesi Üroloji 
Kliniği, “Radikal Sistektomi” operasyonları ile mesane 
kanseri olan hastalara umut oluyor.

Üniversitemiz Hastanesi Üroloji Kliniği ekibi, mesane 
kanseri tanısı konulan hasta Musa Özçelik'e (74), Radikal 
Sistektomi yöntemiyle mesanesinin tümünü alarak ince 
bağırsağından yapay mesane yaptı. Yaklaşık 6 saat süren 
operasyon sonunda sağlığına kavuşan Özçelik,  
operasyonu gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Yusuf Şenoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Baba başta 
olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti. 

“Yaklaşık 6 Saat Süren Zorlu Ameliyat Sonrasında Sağlığına 
Kavuştu”

Radikal Sistektomi ile mesane tümörü ameliyatının Üroloji 
Kliniğinin en büyük ameliyatlarından biri olduğunu ifade 
eden Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu,  “Bu ameliyatta mesanenin 
tamamı prostat dokusuyla birlikte çıkartılmakta, idrarın 
boşaltılması amacıyla ince bağırsaktan yapay mesane 
oluşturulmaktadır. Hastamıza yaklaşık 3 yıl önce yüzeyel 
mesane kanseri tanısı konulmuş olup takip altındayken 
hastalığın ileri evreye geçtiği gözlenmiştir. Bu nedenle 
hastamıza kanserin daha da yayılmaması için sistektomi 
operasyonunun gerekliliği anlatıldı. Operasyon 
hazırlıklarının ardından hastamız yaklaşık 6 saat süren 
zorlu ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Bundan sonra 
umarız ek bir tedavi ihtiyacı olmadan kendisinin 
kontrollerine devam edeceğiz. Zorlu ameliyatların 
yapılabildiği Hastanemizde bütün olanakları sağlayan 
Üniversite ve Hastane Yönetimine, Kliniğimizden Dr. Öğr. 
Üyesi Dursun Baba'ya, cerrahi ekibi oluşturan asistan 
hekimlerimize, hemşire ve personelimize sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. ” dedi.  

Erkeklerde Daha Sık Görülüyor

Mesane kanserinin, dünyada yaygın görülen kanser 
türlerinden biri olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf 
Şenoğlu, “Erkeklerde daha sık görülür. Sıklıkla yaşlı-
yetişkin insanları etkiler. En yaygın olarak görülen 
semptom idrarda kan görülmesidir. Bunun yanında sıkışma 
hissi, sık tuvalete gitme hissi, mesanenin tam 
boşaltılamaması hissi gibi belirtiler görülebilir.”diye 
konuştu. Mesanede kanser hücrelerinin çoğalmasına 
neden olabilecek en önemli risk faktörünün sigara 
kullanımı olduğunun altını çizen Öğretim Üyemiz,  diğer 
risk faktörlerini de ileri yaş, erkek olmak, bazı kimyasallara 
maruz kalmak olarak sıraladı. 

“Üroloji Kliniğinde Mesane Kanseri Erken veya İleri Evre 
Tedavileri Başarı İle Uygulanmaktadır”

Yüzeyel mesane kanserinde sistoskopinin (mesanenin 
kamera yardımıyla görüntülenmesi, TUR) özellikle tanı ve 
tanı sonrası tedavi için oldukça önemli olduğu bilgisini 
paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, “Kanserin ilerlememesi 
için hastaların kontrollerini ihmal etmemeleri, verilen 
tedavilere uyum göstermeleri gerekmektedir. Derin 
dokuya ilerlemiş mesane kanserinde ise mesanenin ve 
çevre dokuların çıkartılması ve idrarın dışarı atılabilmesi 
için bağırsaktan yapay mesane yapılması gerekmektedir.  
Yıllardır Üniversitemiz HastanesiÜroloji Kliniğinde mesane 
kanseri erken veya ileri evre tedavileri başarı ile 
uygulanmaktadır ve mesane kanseri tanısı ile hastaların il 
dışına sevki söz konusu değildir.” şeklinde sözlerini 
tamamladı. 

Yapay Mesane İle

Kanserden Kurtardılar
HASTANEMİZ KVC EKİBİ
İLKLERE İMZA ATIYOR

Bypass (açık kalp) ameliyatlarındaki 
başarısıyla adından söz ettiren 
Üniversitemiz Hastanesi Kalp Damar 
Cerrahisi Ekibi, Düzce'de ilklere imza 
atıyor. 

İleri düzey mitral kapak yetmezliği 

bulunan 65 yaşındaki Fatma Horuz, 

Üniversitemiz Hastanesi'nde ilk kez 

yapılan kalp kapağı ameliyatı ile 

sağlığına kavuştu. Kardiyoloji 

Polikliniği'nde uzun süredir takip ve 

tedavilerine devam edilen 65 

yaşındaki hastaya yapılan son 

tetkiklerinde ilaç tedavisinin yetersiz 

kalması nedeniyle ameliyat kararı 

verildi. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. 

İhsan Sami Uyar, Dr. Öğr. Üyesi Melih 

BalileKalp ve Damar Cerrahisi 

(KVC)ekibi tarafından ameliyata alınan 

hastanın mitral kapağı başarılı bir 

operasyonla değiştirildi.

İlaç Tedavisi Yetersiz Kalınca 

Ameliyata Alındı

Operasyon ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. 

İhsan Sami Uyar,  “Hastamız 65 

yaşında kadın hasta…  3-4 seneden 

beridir hafif şikayetleri varmış.   

Sürekli kardiyoloji poliklinik 

kontrolleri, ilaç tedavileri almış.  

Ancak şikayetlerinin gittikçe artması 

üzerine son değerlendirmede;kalbin 

solventrikül ile sol atrium arasında 

bulunan mitral kapakta ileri düzeyde 

yetmezlik olduğu,  kalbin geometrik 

yapısının bozulmaya başladığı 

anlaşılmış. İlaç tedavisinin fayda 

etmemesi nedeniyle ameliyat kararı 

verilmiştir.” dedi.  Bütün açık kalp 

ameliyatlarının konsey kararı ile 

yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Uyar, 

açık kalp cerrahilerinin en az iki 

kardiyolog ve bir kalp damar cerrahi 

uzmanının ortak kararı sonucu 

uygulandığının altını çizdi. 

İlklere İmza Atıldı

Üniversitemiz Hastanesi Kalp Damar 

Cerrahisi Ekibinin mitral kapak 

ameliyatının yanı sıra hafta boyunca 

önemli operasyonlara imza attığını 

anımsatan Prof. Dr. Uyar, “ Biz bu 

hafta aynı zamanda bir adet  Benthal 

– De bono prosedürü ( aynı seansda 

aort kapak, asendan aorta, kalbin tüm 

atar damar sistemi (koroner damarlar 

)  değiştirilme işlemi )  ve koroner 

bypass ameliyatı, yine aynı seansda  

şah damarı + koroner bypass ameliyatı 

yapıldı’ dedi.

Yaklaşık 20 yıldır karaciğer 
rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki 
hasta, Üniversitemiz Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi'nde 
kadavradan yapılan nakil 
operasyonuyla sağlığına kavuştu. 
Organ Nakli Merkezimiz, böylece 
ikisi karaciğer nakli olmak üzere 
bugüne kadar yedi hastanın daha 
kaliteli bir yaşama adım atmasını 
sağladı. 

Organ Nakli Merkezimiz; alanında 

uzman sağlık ekibi ve teknolojik 
altyapısı ile karaciğer ve böbrek 
yetmezliği olan hastalara umut 
olmaya devam ediyor.  Salgın 
sürecinde bile; birçok merkezin 
aksine transplantasyon 
operasyonlarına hız kesmeden 
devam eden Organ Nakli 
Merkezimiz, yaklaşık 10 aylık 
sürede,ikisi canlıdan canlıya olmak 
üzere beş hastaya böbrek ve iki 
hastaya da karaciğer naklini 

gerçekleştirme başarısı gösterdi. 
Merkezimizin yedinci nakli ise 
yıllardır karaciğer rahatsızlığı ile 
mücadele eden70 yaşındaki Şehzai 
Genç'e yapıldı.

İstanbul'da tedavi görürken 
hastalığının ilerlemesi üzerine nakil 
gerekliliği ortaya çıkan Şehzai Genç,  
ailesinin tavsiyesi üzerine Organ 
Nakli Merkezimize başvurdu. 
Karaciğer nakli için herhangi bir 
engel olmaması üzerine bekleme 
listesine alındı. Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi'nde beyin ölümü 
gerçekleşen donörün karaciğer 
dokusunun Şehzai Genç'le uyumlu 
bulunması üzerine nakil süreci 
başladı. Çanakkale'den Organ Nakil 
ekibimizce alınarak Merkezimize 
getirilen karaciğer grefti, 
Üniversitemiz Hastanesi'nde 
başarıyla hastamıza nakledildi. 

Karaciğer Nakliyle Sağlığına Kavuştu
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Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde 
düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa 
Halter Şampiyonası'nda Üniversitemiz Spor 
Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Milli 
Sporcumuz Nuray Levent, Avrupa Gençler ve 
U 23 Halter Şampiyonası'nda 3 altın Madalya 
ile Avrupa şampiyonu oldu.

Bayanlar 64 kilo kategorisinde yarışan Nuray 
Levent; koparmada 96 kilo ile altın, silkmede 
118 kilo ile altın,toplamda ise 214 kiloluk 
derecesiyle Avrupa'nın en güçlü sporcusu 
olduğunu gösterdi. Ay yıldızlı bayrağımızı 

MİLLİ GURURUMUZ NURAY LEVENT 

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Üniversitemiz İş Dünyasında Kadın Topluluğu tarafından 
düzenlenen “Kendiliğin Keşfi Hayır Diyebilmek” başlıklı 
etkinlik,online olarak Google Meet platformu üzerinden 
gerçekleştirildi.

Programın davetli konuşmacısı Psikolog Eren Yalçın, hayır 
diyebilmenin gücünden ve hayır denilemeyen durumların 
altında gizlenen sebeplerden bahsetti. Hayır diyebilmenin 
zorlaştığı anların perde arkasında, başkalarının sebebiyle 
edinilen yetersizlik duygusunun olduğunu belirten Yalçın, 
bireyin eksikliğini göstermemek adına hayır demekten 
kaçındığını ve aslında bunların çoğu zaman farkında olunmadan 
yapıldığını ifade etti.

Her bireyin dünyaya geldiğinde eksik taraflarını giderebilmek 
amacıyla bir şeylere tutunduğunu,eksikliğini tamamlamak 
arzusuyla gitgide hayır demekten kaçtığını dile getiren davetli 
konuşmacı, bireyin hayır diyemediği sürece kendi benliğine karşı 
hayır dediğini ve böylelikle kendisiyle yüzleşmekten kaçındığını 
sözlerine ekledi. Hayır diyememenin altında bir arzu ve bir 
tercih yattığını, bundan kaynaklı hayır diyebilmenin de 
diyememenin de bireyin bir tercihi olduğunu söyledi.

Bu durum ile başa çıkmak adına bireylerin, öncelikle hayır 
demeyi gözünde büyütmemesi gerektiğini belirten Eren Yalçın, 
hayır demeyi engelleyen kaygılarının ne olduğunun bulunması 
gerektiğine işaret etti. Bireyin hayır demesine engel olan 
kaygılarını kendisi ile yüzleşip bulduktan sonra, kaygılarının 
nedenlerini ve çözümlerini düşünerek bu olgularla başa çıkması 
gerektiğini dillendiren Yalçın, hayır deme becerilerinden en 
önemlisinin, bireyin kendisi ile barışmak olduğunu, bireyin 
ihtiyacı olan ilk şeylerden birinin de kendisini affetmek 
olduğunu dile getirdi. 

“Kendiliğin Keşfi Hayır Diyebilmek” başlıklı program, Eren 
Yalçın'ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla son buldu.

gönlere çeken milli 
gururumuz Nuray 
Levent, İstiklal 
Marşımızı 
uluslararası 
organizasyonda 
okutma başarısını 
da göstererek, 
ülkemize sevinç ve 
gurur dolu anlar 
yaşattı.

Müsabakanın 
ardından 

açıklamalarda bulunan Nuray Levent, 
şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, 
“Finlandiya'da Türk bayrağını dalgalandırdığım 
ve İstiklal Marşımızı dinlettirdiğim için çok 
mutluyum. Antrenörlerime, Kulübüme, 
Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar'a ve 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar'a desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Şimdi ülkemi olimpiyatlarda en iyi 
şekilde temsil etmek adına var gücümle 
çalışmalarıma devam edeceğim.” ifadelerine 
yer verdi. Nuray Levent

Kadın Topluluğu

Tarafından Düzenlendi

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölümü tarafından, COST 
Action CA17122 – Sanal Hareketlilik 
Programı kapsamında düzenlenen 
“Türkiye'de Vatandaş Bilimi Yoluyla 
Yabancı Bitki Taksonları ve 
Potansiyel İstilacı Bitkiler İçin Halkın 
Anlayışını Geliştirmek” başlıklı 
online etkinliklerin 
ikincisi,Üniversitemiz Çevrimiçi 
Eğitim Sistemi üzerinden 
gerçekleştirildi.

Programa; Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan 
Öztemiz, Türkiye Herboloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Doğan Işık, 
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 

Yazlık ve farklı şehirlerden davetli 
konuklar katıldı.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 
Yazlık tarafından daha önce tarım - 
orman üreticileri ve peyzaj işçilerine 
yönelik gerçekleştirilen “Yabancı 
Bitki Türleri ve Potansiyel İstilacı 
Bitkiler” başlıklı farkındalık eğitimi, 
bu kez akademik ve teknik 
personellere yönelik düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık, 
sunumunda; “COST Alien CA17122 
Projesi, Çalışma Grupları ve 
Temsilciler, Projenin Amaçları, 
Yabancı Takson Yabani Bitki, Yabancı 
Bitki, Yabancı Ot Kavramlarına Genel 

Bakış, Yabancı Türlerin Etkileri ve 
İstila Potansiyeli, İklim Değişikliği ve 
Yabancı Bitkiler, Vatandaş Bilimi İle 
Yabancı Tür İlişkisi, Vatandaş 
Biliminin Uygulama Yöntemleri 
başlıklarında önemli bilgileri 
katılımcılarla paylaştı.

İstilacı yabancı türlerin iklim 
değişikliği ve habitat tahribatının 
yanı sıra biyolojik çeşitliliğe, 
sosyoekonomik, çevresel ve insan 
sağlığı gibi birçok alanda da tehditler 
oluşturabildiğine dikkat çeken Dr. 
Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık, kamu ve özel 
kuruluşların da bu konuya önem 
vermesi gerektiğine işaret etti.

Yabancı bitkilerin Türkiye'deki 
coğrafi dağılımından da bahseden 
öğretim üyemiz, yabancı türlerin 
istila potansiyelinin gün geçtikçe 
çoğaldığını ve sorunun çözümü 
konusunda neler yapılabileceğiyle 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Proje hakkında sosyal medyadan 
bilgilendirmelerin yapıldığını, sosyal 
ağlar ve topluluklarda da konunu yer 
aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayşe 
Yazlık, vatandaş biliminden de söz 
ederek; projenin hedefe 
ulaşabilmesi için eğitim, yayım, 
tanıtım çalışmalarının ve iş 
birliklerinin arttırılması, alınacak 
önlem ve tedbirlerin neler olması 
gerektiği ve vatandaşların nasıl katkı 
sağlayabileceği hususlarında faydalı 
bilgilendirmelerde bulundu.

Üniversitemiz Yabancı Türlerin

İstila Potansiyeline Dikkat Çekti 


