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REKTÖRDEN…

“Değer Üreten Üniversite” sloganıyla hayat bulan ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda planlayan Düzce 
Üniversitesi; bölgemiz ve ülkemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda yüksek katma değer üretmek 
üzere faaliyetlerini özgün ve bilimsel çalışmalarla yönlendirmektedir. Bu çerçevede, 2015-2019 stratejik 
planlanını oluşturan Üniversitemiz, stratejik planlama sürecinde öncelikle bulunduğu ilin, sonrasında 
bölgenin ve nihai olarak ulusal strateji ve hedefleri göz ününde bulundurmuştur.

Stratejik planlama süreci çerçevesinde iç 
ve dış paydaşlardan elde edilen veriler 
ışığında Üniversitemiz Senatosu özellikle 
SAĞLIK ve ÇEVRE alanına yoğunlaşarak 
hem Düzce’ye hem de bölgeye hitap  
ederken, ulusal anlamda belirli bir alan-
da uzmanlaşma stratejisini seçmiştir. Bu 
kapsamda; 2015-2019 Stratejik Planı’nda 
sağlık ve çevre alanlarında ilgili bir stra-
tejik amaç altında iki (2) stratejik hedef, 
dokuz (9) faaliyet ve performans göster-
geleri belirlenmiştir. Nitekim bu yapılan-

manın çerçevesi Üniversitemiz Senatosunda kabul edilerek, 25.03.2015 tarihinde yayınlanan stratejik 
planımızda “Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri 
ile de “bölgesel bir lider olmak” vizyonu ortaya konulmuştur.
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Yükseköğretim Kurulu’nun 2006 yılı sonrası ku-
rulan üniversitelere yönelik “Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 
Projesi” çağrısı üzerine 24 üniversite bu süreçte 
yer alma isteklerini Senato Kararları ile birlikte 
iletmiş ve yapılan değerlendirmeler sonrasında 
15 aday üniversitenin yer aldığı bir liste oluşturul-
muştur. Belirlenen bu 15 üniversiteden, bölgesel 
kalkınma odaklı olarak öz değerlendirme rapor-
larını hazırlamaları ve 19 Eylül 2016 tarihine kadar 
YÖK’e iletmeleri bildirilmiş, aday olarak belirle-
nen 15 üniversiteden 12’si raporunu Komisyona 
iletmiştir. Raporlar, Komisyon tarafından ayrıntılı 
olarak incelenmiş ve sonrasında; Üniversitemizle 
birlikte Bingöl Üniversitesi, Burdur Mehmet Âkif 
Ersoy Üniversitesi, Kırşehir Âhi Evran Üniversite-
si ve Uşak Üniversitesi belirlenen alanlarda böl-
gesel kalkınma odaklı çalışmalar yapacak pilot 
üniversite olarak belirlenmiştir. 

Anılan süreçte sağlık ve çevre alanlarında yürü-
tülecek iş ve işlemlerin etkinliğini sağlamak ve 
süreçleri izlemek üzere “Çevre ve Sağlık Tek-

nolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” ku-
rulmuş, yapılan tüm faaliyetler koordinatörlük 
bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. Bu bakış 
açısıyla sağlık ve çevre  alanlarında, hedefler, fa-
aliyetler ve yürütülecek süreçler ile bu süreçlerin 
bölgemizin sürdürülebilir kalkınması üzerinde-
ki öngörülen etkisi bu kitapçıkta toplanmıştır. 
Memleketimiz, Bölgemiz, Düzcemiz ve Üniversi-
temiz için hayırlı olmasını diliyor, hedeflediğimiz 
başarıyı elde edebilmeyi gönülden diliyoruz…

Prof. Dr. Nigâr DEMİRCAN ÇAKAR

Düzce Üniversitesi Rektörü
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Bölgemizin ekonomisi ağırlıklı olarak Tarım ve 
Orman ürünlerine dayalı olup; enerji, sağlık ve 
savunma sanayii gibi katma değeri yüksek sek-
törlerde üretimin sınırlı olduğu ve sermaye biri-
kiminin, Türkiye ortalamasının oldukça altında 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bölgemiz, ön-
celikli olarak katma değeri yüksek sektörlerde 
yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Tarımsal kaynak-
ların yanısıra doğal güzellikleri ile bölgemiz, tu-
rizm alanında da oldukça yüksek bir potansiyele 
sahiptir. Bölgemizin ihtiyaçları ve potansiyeline 
ilişkin veriler ışığında, Üniversitemiz Sağlık Turiz-
mi ve Atık Geri Kazanımı konularında ihtisaslaş-
mak suretiyle bölgeye bilgi, nitelikli insan kay-
nağı ve gelir getirici ortam sağlayarak bölgesel 
kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemektedir.

Üniversitemizin ihtisaslaşacağı alanlarda bölge-
mizin ve üniversitemizin sosyal, teknolojik, eko-
nomik ve çevresel faktörleri ve bu faktörlerin 
üniversiteye olan etkileri incelenmiştir. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda Düzcenin doğal 
kaynakları ve farklı bitki türlerinin Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp (GTT) için iyi bir kaynak olduğu, 
GTT çalışmalarında kullanılacak materyallerin 
üretilmesinde yöre halkının aktif katılımı, Ankara 
ve İstanbul metropollerine yakınlık, modern tıp 
alanlarında rekabet edebilirliğinin düşük olması 
vb. faktörler nedeniyle sağlık alanında GTT’nin 
en uygun seçenek olduğu görülmüştür. Ayrıca 
Üniversitemizin bu alanda çalışmaları başlatabi-
lecek akademik kadroya ve önemli bir alt yapıya 
sahip olması da GTT’nin seçilmesinde rol oyna-
mıştır.

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 
fındık kabuğu ve arı ürünleri ile ilgili çok çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda üni-
versitemizin, Ar-Ge ve üretim çalışmaları sonu-
cunda elde edilecek bilgi birikimlerini eğitim ve 
yayılım çalışmalarının yanında uygulamalar ile 
bölge insanına aktararak GTT alanında yetkin-
leşmesi, sahip olduğu olanaklarla GTT’ye dayalı 
gelir elde etmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak 

 
NEDEN ÇEVRE VE SAĞLIK MİSYONU?
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Üniversitemiz, hem özel bir alanda ihtisaslaşmış 
hem de bölgesel kalınmaya katkıda bulunmuş 
olacaktır. Bölgenin önemli değerlerinden baş-
ta fındık olmak üzere, tarımsal ürünlerin birincil 
amaçla kullanımından artan atıkların, kompozit 
ve kimyasal katma değerli endüstriyel ürünlere 
dönüşmesi sağlanarak, hali hazırdaki mevcut 
üretim potansiyeli farklı bir alanda da kullanılmış 
olacak ve böylece bölgenin tarımsal atıklardan 
da gelir elde etmesi sağlanarak bölgesel kalkın-
maya katkıda bulunulması sağlanacaktır.

İŞBİRLİKÇİLERİMİZ

Üniversitemizin ihtisaslaşacağı 
alanlarda belirlenecek iç 

ve dış paydaşlarla gerekli 
işbirliklerin yapılması, program 

kapsamında belirlenen hedefler 
doğrultusunda performans 

göstergeleri ile ortaya 
konulmuştur. Bundan sonraki 

süreçlerde iç ve dış paydaşların 
görüşleri ve katkı kapasiteleri 

incelenerek, görev ve 
sorumlulukları tanımlanacaktır. 

Program kapsamında belirlenen 
iç paydaşlarımız yandaki şekilde 

belirlenmiştir:
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Öğrencilerimiz

İÇ PAYDAŞLAR

Mezunlarımız

Akademik Personel İdari Personel
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DIŞ PAYDAŞLAR

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

Düzce Valiliği

Düzce Belediyesi

Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri

Düzce Sanayi ve Ticaret Odası

Ziraat Odaları

Düzce İli Otel ve Pansiyonları

Düzce İli Çiftçileri

Sanayi Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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SAĞLIK ve ÇEVRE MİSYONU GELİŞTİRME SÜRECİ

İhtisaslaşma çalışma süreci kapsamında birim-
lerden sağlık ve çevre alanlarında proje önerileri 
toplanarak üst yönetimde değerlendirilmiştir. 
Yapılan odak-grup görüşmeleri sonucunda ilgili 
alanlarda bölgeye katkı sağlayacak çalışmanın 
nasıl yürütülmesi gerektiği, sürecin yönetimine 
ilişkin katılımcı bir yaklaşımla tüm fikirlerin payla-
şımı gerçekleştirilmiştir. 

Yürütülen odak grup görüşmeleri ışığında ih-
tisaslaşmanın sağlam temeller üzerine yapı-
landırılması ve bu çalışmaların etkin olarak yö-
netilebilmesi için bir koordinatörlük kurulması 
kararlaştırılmış ve Üniversitemizde Çevre ve 
Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordina-
törlüğü oluşturulmuştur. (http://www.cevresag-
lik.duzce.edu.tr)

Bununla birlikte Üniversitemizin ihtisaslaşacağı 
alanlarda belirlediği programların ve/veya pro-
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jelerin gerçekleştirilmesi için, sağlık, çevre ve 
işletme alanlarında üniversitemiz birimlerinde 
yetkin personellerle proje değerlendirme ve 
yazma ekipleri kurulmuştur. 

YÖK’ün belirlediği ihtisaslaşma projesinin ilk yı-
lında Üniversitemiz, kurulum ve donanım çalış-
maları ile öncelikle personelimizin eğitimlerinin 
tamamlanmasını, ikinci yıldan itibaren Ar-Ge 
çalışmaları ve eğitim-yayılım çalışmalarının yürü-
tülmesini ve üçüncü yıldan itibaren ise üretimi 
destekleyerek tabana yayılımın gerçekleşmesini 
hedeflemektedir. 



ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA





13

TARIMSAL ATIKLARIN
ENDÜSTRİYE GERİ KAZANIMI

Bölgemiz, alan olarak küçük bir yüzölçümüne 
sahip olmasına rağmen, çeper alanlarının ta-
rımsal potansiyeli yüksek düzeyde olup; bazı 
tarımsal ürünler bakımından (fındık, mısır kivi 
ve patates) Türkiye’de ilk sıralarda yer almak-
tadır. 

Ülkemizin %30’unun tarım ve %27’sinin orman 
alanlarından oluştuğu dikkate alındığında, 
%28’lik bir tarım oranı ve %48’lik orman arazi-
sine  sahip olan ilimizin önemini açıkça görmek 
mümkündür. İstanbul ve Ankara pazarlarına ya-
kınlık da bölgemizin tarımsal anlamda önemini 
daha da arttırmaktadır. 

Bölge planında da belirtildiği üzere arazi sür-
dürülebilirliği, toprak varlığının bilimsel bir şe-
kilde yönetilmesi, mekân verimlilikleri, çevre 

dostu ekonomik ve kentsel gelişim vb. hedef-
ler belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Üniversi-
temizin vizyonunun çevre bilimine odaklanması 
kaçınılmazdır. 

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Mis-
yon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi 
kapsamında ihtisaslaşacağımız çevre alanına 
yönelik program amacımız; tarımsal atıkların 
endüstriye geri kazanımı ile bölgenin kalkınma-
sına katkı sağlamak üzere “Tarımsal Atıkların 
Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’nin kurulmasını sağlayarak gerek 
bölgemizin gerekse de ülkemizin önemli prob-
lemlerinden olan tarımsal atıkların değerlendi-
rilmesi yönünde büyük bir adım atmış olacaktır.

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla, 
özellikle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mer-
kezimizin bitkisel atıklarının ve yine bölgemizin 
en önemli tarımsal atığı olan fındık atıklarının 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Merkezi-

ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA
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mizde, hem merkez atıkları hem de bölgemi-
zin atıklarının değerli ürünlere dönüşümü ger-
çekleştirileceği için çevre korunması yönünden 
büyük önem arz etmektedir.  Bölgemizdeki en 
önemli tarımsal atık hiç şüphesiz fındık atıkla-
rıdır.  Her yıl sadece Düzce ilinde 100 bin ton 
civarında başta fındık atığı (sert kabuk ve yeşil 
kabuk birlikte) olmak üzere tarımsal atık açığa 
çıkmaktadır.  Bu atıklar en iyi ifade ile sadece 
yakılarak değerlendirilmektedir. Projemizde bu 
atıkların katma değerli ürünlere dönüşümü esas 
alınmıştır. 

Bu kapsamda temel Ar-Ge’nin yanı sıra pilot üre-
tim Ar-Ge ile tüm ürünlerin endüstriyel fizibilite-
leri ile yatırıma hazır hale getirilmesi ve patent-
lerinin alınması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 
endüstriyel fizibiliteleri tamamlanan ve patentle-
ri alınan ürünlerin yatırımcılarla buluşması sağ-
lanarak bölgemize önemli bir katkı sağlanmış 
olacaktır. 
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ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA HEDEFLERİ

Tarımsal Atıkların 
Endüstriye Geri 

Kazanımı Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi’nin 

hukuken kurulması 
ve yönetim 
yapısının

tamamlanması 

Tarımsal Atıkların 
Endüstriye 

Geri Kazanım 
Uygulama 

ve Araştırma 
Merkezi’nin 
donanımının 
oluşturulması

Tarımsal Atıkların 
Endüstriye 

Geri Kazanımı 
Uygulama 

ve Araştırma 
Merkezi’nin 

fiziksel alanının 
belirlenmesi ve 
oluşturulması Personelin 

istihdam edilmesi 
ve eğitilmesi

KISA VADELİ HEDEFLER
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İç ve dış 
paydaşlar 
ile gerekli 

işbirliklerinin 
sağlanması

İlgili alanlarda 
ön lisans, lisans 

ve lisansüstü 
programlarının 

açılması

ArGe çalışmaları sonucunda elde 
edilen ürünlere yönelik Fikri Sınai 
Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik 
faaliyetlerine yönelik çalışmalar

Atıklardan katma değerli 
ürünlerin eldesi için temel 
seviye ArGe çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi

Atıklardan kompozit 
maddelerin eldesi için temel 
seviye ArGe çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi

Çiftçiler, 
sanayiciler ve 
sivil toplum 
kuruluşlarına 

yönelik 
bilgilendirme 
eğitimlerinin 

gerçekleştirilmesi

ORTA VADELİ HEDEFLER
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Bölgeye yayılım 
hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesi

Atıklardan katma 
değerli ürün 

eldesi için Ar-Ge 
ve pilot üretim 
çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi

Atıklardan katma 
değerli ürünlerin 
(eko boya, lignin, 

aktif karbon, tanen 
vb..) eldesi için 

pilot üretim ArGe 
çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi

Atıklardan 
kompozit 

maddelerin 
(yalıtım, parke, 

polimerik maddler 
vb..) eldesi için 
pilot üretim Ar-

Ge çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi

Atıklardan 
katma değerli 

ürünlerin eldesi 
için endüstriyel 

seviye fizibilite ve 
patentlendirme 
çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi

Atıklardan 
kompozit 

maddelerin eldesi 
için endüstriyel 

seviye fizibilite ve 
patentlendirme 
çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi

UZUN VADELİ HEDEFLER
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ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA KONULARI

Atıklardan Katma Değerli Kimyasal Ürün
Eldesi Ar-Ge ve Pilot Üretimi 

ÜRÜNLER ÜRÜNLER

Eko boya Yalıtım malzemesi

Parke üretimi

Fındık kabuğu dolgulu 
polimerik malzemeler  vb.

Yakıt amaçlı
pelet üretimi

Lignin

Aktif karbon

HMF  vb.

Tanen 

Atıklardan Katma Değerli Kompozit
Malzeme Eldesi Ar-Ge ve Pilot Üretimi 
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ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA KONULARI

TEMEL SEVİYE
AR-GE ÇALIŞMALARI

Fındık kabuklarından (mısır, kabak, 
orman atıkları vb. de kullanılacaktır) 
değerli maddelerin elde edilmesi ça-
lışmaları gerçekleştirilecektir. Özel-
likle fındık kabuklarından doğal toz 
boya eldesi, tekstil sektörü için eşsiz 
bir ekolojik boya kaynağıdır. Bununla 
birlikte tarımsal atıkların sahip olduğu 
selülozik ve lignin yapılarının değerli 
maddelere dönüşümü işlemleri ger-
çekleştirilecektir. Bu tarımsal atıklar-
dan aktif karbon, lignin ve tanenlerin 
eldesi çalışmaları da gerçekleştirile-
cektir. Aktif karbon, metal ve su saf-
laştırma sektörlerinde kullanılırken,  
tanenler ise özellikle dericilik sektö-
ründe kanserojen formaldehit gideri-
minde kullanılmaktadır. 

PİLOT ÜRETİM
SEVİYE ÇALIŞMALARI

Temel seviye Ar-Ge çalışmalarında 
elde edilecek başarılı sonuçların en-
düstriye uygulanabilmesi için endüst-
riyel seviyede denenmesi işlemleri ise 
bu aşamada gerçekleştirilecektir.  Pi-
lot üretim seviyesindeki çalışmaların 
patentlendirme süreçleri de gerçek-
leştirilerek yatırımcılara üretim yatı-
rımları için sunulacaktır.

KİMYASAL ÜRÜN ELDESİ AR-GE VE PİLOT ÜRETİMİ
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TEMEL SEVİYE
AR-GE ÇALIŞMALARI

Tarımsal atıkların yapılarında büyük 
ölçüde selüloz ve lignin bulunurken az 
miktarlarda diğer kimyasallar mevcut-
tur. Selüloz ve lignin bitkilerin iskelet 
sistemini oluşturmaktadır. Bu özellikle-
rinden yararlanarak kompozit madde 
eldesi çalışmaları gerçekleştirilmek-
tedir. Kompozit malzemeler, kendisi-
ni oluşturan maddelere nazaran daha 
fazla dayanıklılık, daha az ağırlık, daha 
az aşınma, korozyona dayanıklılık vb. 
üstün özelliklere sahip olabilmekte-
dirler. Fındık, sert kabuklarındaki yük-
sek orandaki ligninden dolayı su itici-
lik özelliğine sahiptir. Bu sayede suya 
daha dayanıklı parke levha gibi ürünle-
rin üretimi gerçekleştirilecektir. 

PİLOT ÜRETİM
SEVİYE ÇALIŞMALARI

Bir önceki aşamada temel seviyede 
elde çalışmaları gerçekleştirilen ürün-
lerin endüstriyel seviye üretim dene-
meleri gerçekleştirilecektir. Bu sayede 
ekonomik yönden fizibiliteleri ortaya 
konmuş olacaktır. Bu aşama sayesinde 
fabrika ölçeğinde yatırım için tüm aşa-
malar tamamlanmış olacaktır. 

ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA KONULARI

KOMPOZİT MALZEME ELDESİ AR-GE VE PİLOT ÜRETİMİ
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ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMANIN BÖLGENİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA ETKİSİ

Orman, nadas alanı, meyve ve sebze ekili alan-
larda yapılan bitkisel üretimler sonucunda ürün 
olarak nitelendirilemeyen bitkisel kütle, atık 
olarak değerlendirilmektedir. Bu atıklar saman, 
sap, kabuk, çekirdek, budama atığı olarak 
gruplandırılabilir.  TÜİK verilerine göre, yakla-
şık 38 Milyon hektarlık tarım arazisinin %40,5’ni 
tarla ürünleri, %10,5’ni nadas alanları, %0,2’unu 
sebze bahçeleri alanları, %48,8’ni diğer alan-
lar kaplamaktadır. Bu alanlarda üretilen ürün-
lerin açığa çıkan atık miktarının ise yaklaşık 15 
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Tarım 
ürünlerinin tamamı düşünüldüğünde oldukça 
önemli oranda biyokütlenin atık olarak kaldığı-
nı söylemek mümkündür.

Fındık ili olan Düzce için de verilerin aynı öl-
çekte olduğu ve her yıl düzenli olarak yüksek 
oranda tarım ve ormancılık atığı meydana gel-
diği aşikardır. Hali hazırda bu atıkların çok bü-

yük çoğunluğu ya yakılmakta veya bir çevre 
problemi meydana getirmektedir. Bu atıkların 
gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile katma de-
ğerli ürünlere dönüştürülmesi çok büyük önem 
arz etmektedir. Elde edeceğimiz endüstriyel 
seviye fizibilite ve patentler sayesinde doğru-
dan üretime yönelik çalışma sonuçlarının başta 
Düzceli yatırımcılara açılması, yatırımcıların ve 
devletimizin destekleri sonucunda üretim fab-
rikalarının hayata geçirilmesiyle hem istihdam 
hem de ekonomik kazanç sağlanmış olacaktır.  
Bir diğer katkı ise tarımsal ürünlerin atıkları-
nın değerlendirilmesi özellikle çiftçi için ek bir 
gelir kapısı olacaktır. Çiftçi üründen gelir elde 
ederken değerli ürünlerin hammaddesi olması 
hasebiyle atığından da gelir elde edebilecektir. 
Bu sayede bölge insanın kalkınmasına doğru-
dan bir etki söz konusu olacaktır. 





SAĞLIK ALANINDA İHTİSASLAŞMA
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SAĞLIK ALANINDA İHTİSASLAŞMA 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (GTT)

2015 Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Ge-
nel Müdürlüğü (SAGEM) verilerine göre; Düzce 
ilinin sağlık verileri değerleri sırasıyla hastane 
sayısı 8, aile hekimi sayısı 105, uzman hekim sa-
yısı 312, diş hekimi 92, eczacı 103, hemşire 626 
olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Doğu 
Marmara Bölgesi illeri arasında sağlık göster-
geleri arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. 
Sağlık göstergeleri açısından Düzce dezavan-
tajlı şehirlerin arasında olup, hem sosyo-eko-
nomik dengenin sağlanması hem de sağlık hiz-
metlerinde dengenin sağlanması ve bölgenin 
bu alanda rekabet gücünün pekiştirilmesinin 
önemli olduğu düşünülmektedir.

Bölgenin ekonomik büyüklüğü ve hedefleri ile 
sağlık sektörü harcamalarındaki artış ve sek-
tördeki net ithalatçı konumda olunmasından 
dolayı bölge ekonomisine sağlanacak avantaj-

lar göz önünde bulundurularak Üniversitemizin 
vizyonunun sağlık bilimine de vurgu yapması 
ayrıca önemsenmiştir. Sonuç olarak Üniversi-
telerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Fark-
lılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 
ihtisaslaşacağımız sağlık alanına yönelik prog-
ram amacımız sağlık turizmi ile bölgenin kalkın-
masına katkı sağlamak üzere “Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin kurulması” olarak belirlenmiştir.

Çoğu zaman birbirini yerine ya da birlikte kul-
lanılan geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp kav-
ramları birbirlerinden bazı açılardan farklılaş-
maktadır.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne 
göre geleneksel tıp oldukça uzun bir geçmişe 
sahip olup, fiziksel ve zihinsel hastalıkların ön-
lenmesinde, teşhisinde, iyileştirilmesinde veya 
tedavisinde kullanılan, farklı kültürlere özgü te-
ori, inanç ve deneyimlere dayanan bilgi, bece-
ri ve uygulamalar bütünü;  tamamlayıcı tıp ise 
ülkenin kendi geleneğinin veya konvansiyonel 
tıbbın bir parçası olmayan ve hâkim sağlık hiz-
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metleri sistemine tam olarak entegre olmamış 
sağlık hizmetleri uygulamaları olarak tanımlan-
maktadır. 

Tarihsel geçmişi zengin olan Geleneksel ve Ta-
mamlayıcı Tıp uygulamaları, günümüzde tüm 
dünyada artan bir şekilde kabul görmektedir. 
Bu kabulün gerekçilerinden biri doğal ürünlerin 
iyi ve güvenli olduğu inancıdır. Dünya ölçeğinde 
geleneksel ve alternatif tıbbın kullanılma ora-
nının %30-80 arasında olduğu belirtilmektedir. 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının 
günümüzde küresel bir fenomen haline geldiği 
ve geniş bir popülasyonda kullanıldığı görül-
mektedir. Şu anda 100 milyondan fazla Avrupalı 
GTT kullanmakta olup, kullanıcıların beşte biri 
bu uygulamadan düzenli olarak yararlanmakta-
dır.

Günümüz sağlık sistemlerinde kronik hastalık-
ların arttığı ve sağlık hizmetleri maliyetlerinin 
yükseldiği gözönüne alındığında GTT ürünleri, 
uygulamaları ve uygulayıcılarına talebin artaca-

ğı açıktır. Mevcut sağlık hizmetlerinden duyulan 
memnuniyetsizliğin artması ve daha çok GTT ile 
ilişkilendirilen “bütüncül bakım” ve hastalıkların 
önlenmesine olan ilginin yeniden canlanması 
vb. çeşitli nedenlerle insanların GTT’yi tercih et-
tiği de görülmektedir.

Dünyada GTT uygulamalarına baktığımızda, Çin 
ve Japonya’nın bu alana öncülük ettiği görül-
mektedir. Bunula birlikte Amerika Birleşik Dev-
letleri liberal sağlık sisteminin, Küba sosyalist 
sağlık sisteminin temsilcisi olarak, Avrupa Türki-
ye’nin de içinde bulunduğu kıta olarak, Etiyop-
ya da dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak 
GTT uygulamalarına sıklıkla başvurmaktadır.  

Ülkemizde sağlık harcamalarının 2015 yılı itibariy-
le yaklaşık %70’ini ilaç giderlerinin oluşturduğu 
bilinmekte olup, 2016 yılı ilaç harcamaları orta-
lama 22.000.000.000 (22 milyar) TL’yi bulmak-
tadır. Dünyada ve Ülkemizde sağlık harcamala-
rında yaşanan artışın bir uzantısı olarak Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) 2014-2023 yılı hedefleri 
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arasında tamamlayıcı tıp uygulamalarının yay-
gınlaştırılmasına yönelik stratejik hedefler be-
lirlemiştir (WHO Traditional Medicine Strategy 
2014-2023). Yaşanan güncel sağlık giderlerini 
azaltmak ve uygulamaların bilimsel temele da-
yalı olarak gerçekleştirilebilmesi için 27 Ekim 
2014’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygula-
maları Yönetmeliği resmi gazetede yayınlanmış 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’nın sertifikalı 
hekimlerce uygulanabilmesinin önü açılmıştır. 
Ülkemizde yapılan anketlerde hastaların ta-
mamlayıcı tıp uygulamalarından en az birini de-
neme oranlarının %50 olduğu görülmektedir. 

Ancak konu, uzman olmayan kişiler tarafından 
sıklıkla suistimal edilmektedir. Hastalar yanlış 
yönlendirilmekte, uygun olmayan koşullarda 
ve uzman olmayan ellerde yapılan uygulamalar 
sonucunda oluşan komplikasyonlarla hastane-
lere başvurmaktadır. Bununla birlikte gelenek-
sel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda 
bilimsel anlamda yeterli çalışmanın yapılmamış 
olduğu da göze çarpmaktadır. Ülkemizde ve 

dünyada bu konuya açıklık getirmek ve kulla-
nılan madde ve tedavilerin etkinliği ile yeni kul-
lanım şekillerini geliştirmek amacıyla yapılacak 
araştırma ve uygulamaların bir çatı altında top-
lanacağı bilimsel bir merkez kurulmasının, tıp 
bilimine ve topluma pek çok fayda sağlayabile-
ceği düşünülmektedir. 
GTT alanında toplumda halihazırda kullanılan 
ve herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan, 
belli standartlarda üretilmemiş ve kontrolle-
ri yapılmamış ürün ve uygulamaların kullanımı 
ne yazık ki oldukça yaygındır. Bu durum, bazı 
hallerde toplum sağlığı açısından büyük tehlike 
yaratmaktadır. Özellikle standardizasyondan 
yoksun, mevzuat alt yapısına uygun olmayan, 
denetimsiz ve istismara açık bir alanın göz ardı 
edilmesinin bölgemiz ve ülkemiz açısından cid-
di kayıplara neden olacağı açıktır.  

Öte yandan günümüzde yıllardır kullanılan ve 
etki mekanizmaları halen ortaya çıkarılamamış 
bitkisel ürünler ve tedavi yöntemleri de bulun-
maktadır. Bu mekanizmaların ortaya çıkarılması 
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belki de gelecekte tedavisi olmayan bazı hasta-
lıkların tedavisi amacıyla ilaç veya tedavi şekille-
rinin keşfedilmesini sağlayabilecektir. Ülkemiz-
de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları 
üzerine çalışan merkezler az da olsa bulunmak-
la birlikte, Üniversitemizde açılması planlanan 
merkez; bu tedavi yöntemleri ve ürünlerin bi-
limsel dayanaklarının araştırılarak ortaya çıkartı-
lacağı ve yeni tedavi şekillerinin bulunabileceği 
bir merkez olarak ülkemizde bir ilk olacaktır.

Söz konusu merkezin sağlayacağı bilimsel altya-
pı ve araştırma/yayın desteği ülkemizde ve dün-
yada konu ile ilgili bilimsel temel açığını kapata-
bilecektir.
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SAĞLIK ALANINDA İHTİSASLAŞMA HEDEFLERİ

GTT Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi’nin 

hukuken kurulması 
ve yönetim 

yapılanmasının 
tamamlanması

GTT Uygulama ve 
Araştırma Merke-
zi’nin donanımının

oluşturulması
GTT Uygulama 
ve Araştırma 

Merkezi’nin fiziksel 
alanının

belirlenmesi ve
oluşturulması

Personelin istih-
dam edilmesi ve 

eğitilmesi

KISA VADELİ HEDEFLER
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İç ve dış paydaşlar ile 
gerekli işbirliklerinin

sağlanması

İlgili alanlarda ön lisans, 
lisans ve lisansüstü

programlarının
açılması

ArGe çalışmaları sonucunda elde 
edilen ürünlere yönelik Fikri Sınai 
Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik 
faaliyetlerine yönelik çalışmalar

Sera alanlarının 
belirlenmesi ve 

kurulması

Diğer (Bitki, arı ürünleri ve 
solucan vb.) üretim alanlarının 

belirlenmesi ve kurulması

GTT Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin tedavi 

faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

ORTA VADELİ HEDEFLER
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Bölgeye yayılım 
hizmetlerinin

gerçekleştirilmesi GTT Araştırma Uygulama 
Merkezi kapsamında yeni 

ürünlerin geliştirilmesi 
çalışmalarının 

gerçekleştirilmesiGTT Araştırma Uygulama 
Merkezi kapsamında ürün 

yetiştirme ve uygulama 
faaliyetlerine yönelik 

standartların oluşturulması
Merkez kapsamında 

gerçekleştirilen uygulamalar 
için kullanılan ürünlerin 

Düzce ili çiftçileri, arıcıları 
ve girişimcileri tarafından 

yetiştirilmesi çalışmalarının 
yürütülmesi

UZUN VADELİ HEDEFLER
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SAĞLIK ALANINDA İHTİSASLAŞMA ALANLARI

AR-GE VE ANALİZ EĞİTİM VE YAYILIM UYGULAMAÜRETİM

Tıbbi Bitkilerin 
Yetiştirilmesi

İçin Ar-Ge

Etnobotanik

Doğal güzellik

Tıbbi bitki üretimi

Aromaterapi

Zehirli bitkiler

Tıbbi bitkileri
tanıma ve 
yetiştirme

Fitoterapi 

Tıbbi Bitkilerin
Yetiştirilmesi

İçin Ar-Ge

Apiterapi ile 
İlgili Ürünlerin
Yetiştirilmesi

Tıbbi Sülük ve
Larva

Yetiştirilmesi

Tıbbi Bitki Ekstrakt 
Eldesi için Ar-Ge 

Preklinik – Klinik 
Çalışmalar için  Ar-Ge

Akupunktur
Fitoterapi
Apiterapi
Kupa (Hacamat)
Hipnoz
Sülük uygulaması
Homeopati
Kayropraktik
Larva uygulaması
Mezoterapi
Proloterapi
Ozon uygulaması
Osteopati
Müzikterapi
Refleksoloji
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 AR-GE VE ANALİZ 

1- Mevcut Bitkilerin Toplama 
Yerine Özel Alanda Yetiştirilmesi:

Tıp, eczacılık ve kimya vb. alanlar-
daki birimlerin belirleyeceği tür ve 
evsaftaki bitkilerin tabiattan topla-
narak veya uygun yerlerden temin 
edilerek oluşturulacak üretim ve 
deneme alanlarına getirilmesi işle-
mi yapılacaktır. Bu bitkilerin hâlen 
yetiştiriciliği yapılanların araştırıl-
ması ve üretilen alanların ziyareti 
suretiyle elde edilen bilgilerle yetiş-
tiriciliği başlatılacaktır. 

2- Yetiştirilmekte Olan Bitkilerden
Seçim ve Analiz: 

Bitkilerin yetiştirilmesi esnasında 
kullanılan gübre, tarım ilacı, su vb. 
maddelerin uygulanmalarının etki-
leri tabiattan toplanan ve herhangi 
bir ilave madde olmadan üretilen-
lerle muhteva niteliği ve niceliği, 
sağlığa ve çevreye yan etkisi yönüy-
le mukayese edilecek, elde edilen 
sonuçlara göre bakım işlemleri ge-
liştirilecektir.

TIBBİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN AR-GE
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3- Yabanî Bitkilerin Standart Ürün 
Hâline Getirilip Yeni Çeşit Elde 
Edilmesi: 

Tıbbî hususiyetleri isteğe uygun, 
verimli ve sağlıklı bir şekilde yetiş-
tirilebilen ürün olacak bitki çeşitle-
rinin geliştirilmesinde eldeki üretim 
alanında yetiştirilen, başka yerlerde 
ürün/çeşit özelliği kazandırılmış ve 
tabiattan toplanan bitkiler kullanı-
larak başta seleksiyon olmak üzere 
bitki ıslahı yöntemleri kullanılacak-
tır. Ürün/çeşit geliştirme işlemleri 
devamlılık arz edecektir. Geliştiri-
len çeşitlerin biyoteknolojik özellik-
leri belirlenerek geliştirme çalışma-
larda kullanılacaktır. 

4- Elde Edilen veya Başka 
Yerlerden Temin Edilen 
Çeşitlerin Bakım ve Özelliklerinin 
Geliştirilmesi: 

Elde edilen ürün/çeşitlerin hususi-
yetlerini koruyabilmesi ve istenilen 
nitelik ve nicelikte ürün elde edile-
bilmesi için uygun tarım işlemlerinin 
geliştirilmesi sağlanacaktır.

 AR-GE VE ANALİZ TIBBİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN AR-GE
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5- Çiftçi Şartlarında Üretim
Araştırmaları: 

Geliştirilen ürünlerin / çeşitlerin 
çiftçi şartlarında sağlıklı ve verimli 
üretimi yöntemi belirlenecek ve ge-
liştirilecektir. Ürünlerin tek başına, 
karışık ekim, ara tarımı gibi sistem-
ler içerisindeki yeri araştırılacaktır. 
Özellikle bütünleşik (entegre) üre-
tim ve organik / ekolojik üretime 
öncelik verilecektir.

 AR-GE VE ANALİZ TIBBİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN AR-GE
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TIBBİ BİTKİ EKSTRAKT
ELDESİ İÇİN AR-GE

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamı-
na giren ürünlerin içeriklerinde bulunan 
maddeler, etki mekanizmaları ve vücuda 
verebileceği zararlar konusunda yeter-
li bilimsel dayanak bulunmamaktadır. 
Özellikle ülkemize özgü ürünlerde yapı-
lan bilimsel çalışma sayısı çok azdır. Bu 
nedenle bu ürünler üzerinde yapılacak 
araştırmalar büyük önem arz etmektedir. 
Yapılacak çalışmalarda kullanılacak tek-
nik altyapının bir kısmı Üniversitemizde 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) 
ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabi-
lim Dalı Laboratuvarında bulunmaktadır 
(Deney hayvanları laboratuvarı, Analitik 
HPLC, LC-MS/MS, GC-MS, Elementer 
analiz cihazı, FTIR, ICP-MS). Bu cihazla-
ra ek olarak yapılan çalışmaların sonuç-
landırılabilmesi için söz konusu merkezin 
araştırma laboratuvarında MALDI-TOF, 
NMR, LC-SPE/MS, Preoperatif HPLC, 
Hücre kültürü sistemi gibi bazı gelişmiş 
sistemlerin bulunması gerekmektedir. 
Bu araştırma laboratuvarına çalışmala-
rında destek olmak üzere Düzce Üni-
versitesi Deney Hayvanları Araştırma ve 

 AR-GE VE ANALİZ TIBBİ BİTKİ EKSTRAKT ELDESİ İÇİN AR-GE
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Uygulama Merkezi (DÜDAM) ile işbirliği 
yapılacaktır. Proje kapsamında açılması 
planlanan merkezde, tamamlayıcı tıp uy-
gulamaları kapsamında yapılan tıbbi te-
davi tekniklerinin deney hayvanı model-
leri oluşturulacak ve deney hayvanlarında 
tedavilerin etkinliği değerlendirilecektir. 
Özellikle bitki ekstraktları kullanılan yön-
temlerde bitki ekstraktlarının kimyasal 
içeriği belirlenecek, bu içerikte bulunan 
etkili maddeler tespit edilecek ve bu 
maddelerin etkin dozları belirlenecek-
tir. İleri aşamada bu maddeleri standart 
miktarlarda içeren “standardize eks-
traktlar” hazırlanacaktır. Ayrıca deney 

hayvanlarında toksisite testleri yapılarak 
bu maddelerin zararlı etkileri araştırıla-
caktır. Yine proje kapsamında açılması 
planlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Ürünleri Klinik Araştırma Merkezi”n-
de bu ürünlerin klinik araştırmaları ya-
pılarak insanlardaki etkinliği, güvenliği, 
dozları ve farmakokinetik parametreleri 
araştırılacaktır. Tüm bu çalışmalar sonun-
da, tamamlayıcı tıp teknikleri kapsamın-
da uygulanan tedavi yöntemlerinin kanı-
ta dayalı olarak güvenli ve etkili şekilde 
uygulanması sağlanacaktır.

 AR-GE VE ANALİZ TIBBİ BİTKİ EKSTRAKT ELDESİ İÇİN AR-GE
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PREKLİNİK – KLİNİK
ÇALIŞMALAR İÇİN AR-GE

Modern tıp ile geleneksel tıp arasında-
ki büyük anlaşmazlıkların başında, gele-
neksel tıbbın herhangi bir standardının 
olmayışı gelmektedir. Bu alandaki temel 
amaçlarımızdan biri, geleneksel tıp yön-
temleri için modern bilimsel Ar-Ge çalış-
malarının evrensel bilim standartlarına 
uygun olarak gerçekleştirerek olması 
gereken seviyeye ulaştırmaktır.  Bunun 
da ilk yolu ilaç geliştirme çalışmalarında 
olduğu gibi preklinik (etki mekanizmala-
rının, sürelerinin, dozlarının belirlenmesi, 

toksik-zehir etkiye sahip olup olmadığı-
nın belirlenmesi vb. çalışmalar) – klinik 
(canlılar üzerinde yan etkilerinin olup 
olmadığının belirlenmesi) çalışmalarının 
gerçekleştirilmesidir. Bitki ekstraktları 
başta olmak üzere oluşturulacak merkez-
de uygulanması düşünülen tüm yöntem 
ve materyallerin insan sağlığına etkisi, 
dozajı vb.  Ar-Ge çalışmaları gerçekleş-
tirilebilecektir. 

 AR-GE VE ANALİZ PREKLİNİK – KLİNİK ÇALIŞMALAR İÇİN AR-GE
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FİTORERAPİ İÇİN BİTKİ
YETİŞTİRİLMESİ

Merkezde uygulama yapılması muhte-
mel bitkiler bulunmakta olup, Düzce 
ilinde yetiştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda tıbbi 
özelliğe sahip ekonomik değeri olan bazı 
bitkilerin Düzce ilinde yetiştirilme çalış-
maları başlatılacaktır. Öncelikle belirle-
nen bitkilerin üniversitemizin seralarında 
kültür çalışmaları yapılacak ve Düzce ilin-
de çiftçiler vasıtası ile yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.  Bağımsız tarımsal alanla-

rın yanı sıra fındık altı ürünlerin yetişti-
rilmesi şeklinde üretim çalışmaları plan-
lanmaktadır.  Bu sayede hem fındık için 
kullanılan yabani ot ilacının önlenmesi 
sağlanacak ve fındık çiftçileri için ekstra 
gelir kapısı sağlanmış olacaktır. 

 ÜRETİMFİTORERAPİ İÇİN BİTKİ YETİŞTİRİLMESİ
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 ÜRETİM APİTERAPİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ

APİTERAPİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN
YETİŞTİRİLMESİ 

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Ge-
liştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) 
ile birlikte apiterapide kullanılan ürün-
lerin yetiştirilmesi gerçekleştirilecektir. 
Bal dışında polen, propolis, arı sütü ve 
arı zehri vb. arı ürünlerinin tıbbi etkileri 
nedeniyle giderek artan bir şekilde kul-
lanımı yaygınlaşmaktadır. Geleneksel 
tıp içerisinde özel bir yere sahip olan bu 
ürünler Yığılca’daki DAGEM birimimiz 
aracılığıyla hem kendi üretimimiz hem 

de vereceğimiz eğitimlere sertifikasyonu 
olan tüm arıcılar tarafından sağlanacak-
tır. 
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TIBBİ SÜLÜK VE LARVA
YETİŞTİRİLMESİ

Bu alandaki uygulamalar için ilgili 
ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacak-
tır. Birçok hastalığın iyileştirilmesin-
de kullanılan bu canlılar vereceği-
miz eğitimler sayesinde ilgilenenler 
için yeni bir girişimcilik alanı olacak-
tır.  İlgilenen kişilere üretim teknik-
leri ve uygulama teknikleri yönün-
den gerekli eğitimler sertifikalı bir 
şekilde sağlanacak ve üretimin her 
aşaması için destek sağlanacaktır. 

 ÜRETİMTIBBİ SÜLÜK VE LARVA YETİŞTİRİLMESİ
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EĞİTİM VE YAYILIM: Geleneksel ve Ta-
mamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bu alandaki ürünlerin ve tedavi-
lerinin araştırılması, üretilmesi, toplumun 
hizmetine sunulması konularında pek 
çok insana eğitim konusunda imkânlar 
sağlayacaktır. Ülkemizde geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp uygulamaları konusun-
da en baştan başlayarak halkın kullanı-
mına kadar her aşamayı gerçekleştiren 
bir merkez olmadığından, bu konuda uz-
manlaşmak isteyen pek çok profesyonel, 
öğrenci veya akademik personele eğitim 

imkânı sağlanabilecektir. Bu kesimler; 

• Tıp fakültesi ve diğer sağlık meslek 
okulları (Eczacılık, Hemşirelik, diğer sağ-
lık meslek okulları) mezunları

• Aromatik veya tıbbi bitkiler yüksekoku-
lu öğrencileri

• Kimya bölümü öğrencileri

• Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğ-
rencileri 

EĞİTİM VE YAYILIM
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• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Multidisipli-
ner Yüksek Lisans Programı öğrencileri

• Hekimler 

• Halka yönelik eğitimler 

• Çiftçiler 

• Arı ürünleri üretimi sertifika eğitimi

PLANLANAN EĞİTİMLER

1- Etnobotanik

2- Doğal Güzellik

3- Tıbbi Bitki Üretimi

4- Aromaterapi

5- Zehirli Bitkiler

6- Tıbbi Bitkileri Tanıma ve Yetiştirme

7- Fitoterapi

 EĞİTİM VE YAYILIM
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UYGULAMA

GTT Uygulama ve Araştırma Merkezi’n-
de bulunan ve gerekli eğitimleri almış 
sertifikalı hekimler tarafından, halka te-
davi hizmeti sunulması planlanmaktadır. 
Ayrıca ilimizde ve yakın bölgede bulunan 
oteller ve pansiyonlar ile işbirliği proto-
kolleri geliştirilecektir.  Bu protokoller 
çerçevesinde bu kurumlara sertifikalı 
personellerimiz vasıtası ile eğitimler ve-
rilecek ve gerekli donanımların kurul-
ması yönünde destek sağlanacaktır. Bu 
sayede bu kurumlarda da geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp uygulama hizmetlerinin 
verilebilmesi sağlanacaktır. Hem eği-
tim desteği hem de uygulamada hasta 

bakımı desteği sağlayacağımız otel ve 
pansiyonların sağlık turizmi bağlamında 
geliştirmeleri ve ek gelir elde etmeleri 
sağlanacaktır. Bunun dışında araştırma 
modülüne uygun olarak “GTT Ürünleri 
Klinik Araştırma Merkezi”nin kurulması, 
merkezin bilimsel dayanağını ve alt ya-
pısını oluşturacaktır. Bu merkezde klinik 
öncesi çalışmalardan başlayarak klinik 
çalışmalara kadar uzanabilecek bir altya-
pının hazırlanması önem arz etmektedir. 
Bu merkezin faaliyetleri neticesinde hem 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin 
tüm etkileri ve toksisitesi incelenebilecek 
olup, hem de gelecekte ilaç potansiyeli 
olan ürünlerden ilaç üretilebilmesinin de 
önünü açacaktır.

UYGULAMA



45

Merkezimizde uygulaması gerçekleştiri-
lecek geleneksel ve tamamlayıcı tıp uy-
gulamaları şu şekildedir:

FİTOTERAPİ

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel 
ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemidir. 
Endikasyon dahilinde sertifikalı hekim öne-
risiyle uygulanabilir. 

APİTERAPİ

Arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların teda-
visinde tamamlayıcı ve destekleyici olarak 
kullanılmasıdır. Arı zehiri için canlı bal arısı, 
arı zehiri içeren ekstraktların bulunduğu 
ampulle, arı zehri içeren merhemler kullanı-
lır. Oral kullanılacak arı ürünlerinin kimyasal 
analizleri yapılır ve Türk Gıda Kodeks Yönet-
meliğine uyması zorunludur. 

AKUPUNKTUR

İğne, lazer, elektrik stimülasyonu, kupa, ku-
lak içi tohum, iğne ya da manyetik topçuk-
lar, termik stimulasyon, akupres ve ses veya 
elektrik veya manyetik titreşimler gibi uyarı 
yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel nok-
taların uyarılması suretiyle yapılan uygula-
mayı ifade eder.

 UYGULAMATAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
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KUPA UYGULAMASI (HACAMAT)

Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel va-
kum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygu-
laması ve belli vücut noktalarına bölgesel 
vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluş-
turarak kanın alındığı Yaş Kupa Uygulaması-
dır. (Hacamat)

HİPNOZ

Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve far-
kındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, 
hafıza veya davranışlarda değişiklik elde et-
mek üzere tasarlanmış veya bu sonucu orta-
ya çıkaran işlemlerdir.

SÜLÜK UYGULAMASI

Steril sülük kullanılarak yapılan uygulamadır. 
Tedavide kullanılacak “hirudo medicanalis ve 
hirudo verbana” isimli tıbbi sülüklerin üretim ye-
rinden ve steril sülük elde edilen işletmeden te-
min edilmesi aranacak şartlardandır.  Sülüklerin 
imha işleminde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönet-
meliğine göre gerekli işlemler uygulanır.

UYGULAMA TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
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HOMEOPATİ

Kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile 
sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan 
bütüncül bir uygulama yöntemidir.

KAYROPRAKTİK

Kas, omurga ve iskelet sisteminin biyome-
kanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi 
üzerine oluşturduğu sorunları önlemesiyle 
ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır. 
Uygun hastalarda normal mekanik hareket-
liliğini yitirmiş eklemleri elle uygulanan tek-
niklerle düzeltme üzerine yoğunlaşır. 

LARVA UYGULAMASI

Lucilia sericata steril larvalarının kronik yara-
da biyodebridman amaçlı kullanılması sure-
tiyle yapılan uygulamadır.

 UYGULAMATAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
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OSTEOPATİ

Eklemler, kaslar, bağ dokusu ve omurgayı 
içeren kas-iskelet sistemini güçlendirilmesi-
ne yardımcı olan, total vücut sağlığına odak-
lanan ve hastalıklarda kas-iskelet sisteminin 
etkinliği üzerinde duran invaziv olmayan bir 
tamamlayıcı tıp uygulamasıdır

MEZOTERAPİ

Mesoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyi-
leşmesini amaçlayan bitkisel veya farmako-
lojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel 
iğneler ve özel tekniklerle cilt içi enjeksiyo-
nu uygulamasıdır. 

UYGULAMA TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
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MÜZİKTERAPİ

Müziğin ve müzik uygulamalarının bireylerin fi-
ziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını 
karşılamada klinik ve kanıta dayalı kullanıldığı 
uygulamadır

 UYGULAMATAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

PROLOTERAPİ

Proliferatif ve irritan solüsyonların eklem 
bağ dokusu içine enjekte edilmesi uygu-
lamasıdır. Enjeksiyonlar, genellikle zede-
lenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve 
ligamentlere ve eklemlere yapılır. Amaca 
uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölge-
sel olarak, özel iğnelerle ve özel tekniklerle 
uygulanır.
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REFLEKSOLOJİ

El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm 
bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlen-
dirici refleks alanların mevcudiyeti prensibi-
ne dayanır. Bu refleks alanlara sadece basınç 
uygulanır. Refleksoloji spesifik hastalıkların 
tanı, tedavisi veya eklem mobilizasyonu ve 
manupilasyonu içermez.

OZON UYGULAMASI

Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen ka-
rışımının kullanıldığı uygulama yöntemidir.

UYGULAMA TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
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SAĞLIK ALANINDA İHTİSASLAŞMANIN
BÖLGENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA ETKİSİ

Ülkemiz birçok kültür bitkisinin gen merkezi 
olup, aynı zamanda tıbbi bitkilerin ekonomiye 
kazandırılması açısından potansiyele sahiptir. 
Büyük çoğunluğu ülkemizin zaten doğal bitki-
leri olan bu tıbbi bitkiler veya kolaylıkla yetiş-
tirilebilecek birçok tıbbi bitki kültürü yapılarak 
ve bunlardan bitkisel ilaç preparatları hazırla-
narak dünya bitkisel ilaç pazarına hammadde 
temin edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda 
bulunan Anadolu, yüz yıllardır bitkisel ilaç ve 
baharat ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. 
Anadolu’da ilaç etken maddesi olarak kullanı-
lan bitki ve bitki kısımları ticaretinin çok eski 
tarihi çağlardan beri yapıldığı bilinmektedir. 
OsmanlıT İmparatorluğu döneminde de dış 
ticarete devam edildiği ve bu devirde sadece 
Anadolu’da yetişen ve yetiştirilen bitkilerin de-
ğil, imparatorluk sınırları içindeki diğer ülkeler-
den gelen ilaçların da ihraç edildiği kayıtlıdır. 

Cumhuriyet dönemindeki ilaç ticareti ile ilgili 
yayınlarda ise yaklaşık 70 bitkinin ihracatının 
yapıldığı belirtilmektedir. 

Tıbbi bitkilere olan talebin artması, sektörünün 
hızlı gelişiminin yanında çok geniş olmasından 
dolayı kayıt altına alınmasının zor olması, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarının yeter-
siz olması yurt içinde tıbbi bitkiler ve ticareti 
üzerine araştırma yapmayı oldukça zorlaştır-
maktadır. Bu olumsuzluklara rağmen aktarlar-
da 350 bitki türünün ticaretinin yapıldığı belir-
lenmiştir.

Ülkemizin tıbbi bitki ihracat miktarları 20 kadar 
bitki türünü kapsamaktadır. Ancak, Türkiye’de 
iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bit-
kiler hakkındaki kapsamlı bir çalışmaya göre 
bitki türü sayısı alt türler de dahil olmak üzere 
347 adet olup, bunlardan 139 türün ihracatı ya-
pılmaktadır. Bu bitkiler genellikle diğerleri adı 
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altında ihraç edilmektedir. Ticareti yapılan bitki 
türleri içerisinde kimyon, kekik, anason, rezene, 
çemen, kişniş, nane ve çörek otunun kültürü 
yapılmakta olup, bu bitkilerin üretimleri diğer 
kültür bitkilerine oranla oldukça sınırlıdır. Son 
yıllarda bitkilerle tedavi ve doğal ürünlere artan 
talep nedeniyle ihracat listelerine yeni tıbbi bitki 
türleri de girmiş ve buna bağlı olarak da ihracat 
miktarları artmıştır. Kontrolsüz ve çoğunlukla bi-
linçsiz yapılan tıbbi bitki ticaretinde çoğunluğu 
İzmir ve İstanbul ‘da yerleşik firmalar yöre hal-
kı ve aracılar sayesinde toplanan bitkileri ihraç 
etmektedirler. Uluslararası anlaşmalar (CITES) 
çerçevesinde yasaklanmış olmasına ve ülkemiz-
de bu konuda yasal düzenleme ve yönetmelik 
bulunmasına karşın, her yıl Türkiye’den tonlarca 
bitki soğanı, yumrusu, rizomu ve diğer bitki par-
çalarının doğadan toplanarak yurtdışına gönde-
rildiği bilinmektedir.

Birçok tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapan 
Türkiye, aynı zamanda bazı bitki türlerinin itha-
latını da yapmaktadır. Belirtilmesi gereken bir 

husus, Türkiye’nin birim ihraç değeri düşük tıbbi 
bitkiler ihraç ettiğidir. Bunun nedeni, kurutma-
dan başka işlem görmemiş ya da nadir olmayan 
tıbbi bitki ihracatçısı olmamasıdır. İnsanlık tarihi 
kadar eski olan bu ürünler kalkınmakta olan ül-
kelerin kırsal ekonomileri için önemli rol oyna-
maktadır. Bu açıdan ülkemiz var olan potansiye-
lini sürdürülebilir bir şekilde değerlendirebilirse 
ekonomik, sosyal ve çevresel pek çok yarar sağ-
layabilecektir. 
Üniversitemizde kurulması planlanan Gelenek-
sel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin Üniversitemize ve halkımıza sağlaya-
cağı kazançlar kısaca;
 
1- Bu merkezde üretilen, saflaştırılan ve insa-
na faydası ve kalitesi bilimsel olarak onaylanan 
ürünler; Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek 
Geleneksel Tıbbi Ürün Ruhsatı ile ülkemizde 
Üniversitemiz etiketi ve güvencesi altında satışa 
sunulacaktır. Gelecekte uygun şartlar sağlandı-
ğında bu ürünlerin yurtdışı satışı da yapılabile-
cektir.
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2- Bu merkezde yapılan araştırmalar sonucun-
da tedavisi olmayan bir hastalığa veya piyasada 
bulunan ilaçlara oranla daha güçlü etkisi oldu-
ğu kanıtlanan ürünlere gelecekte ilaç ruhsatı 
alınarak “Yerli İlaç” olarak insanlığın kullanımı-
na sunulabilir. Ülkemizde veya yurt dışında bu 
ürünlerin ticaretini yapmakla birlikte etkinliğini 
ve güvenliğini sertifikalandırmak isteyen şirket-
lere güvenilir bir araştırma ve sertifikalandırma 
hizmeti verilebilecektir.

3- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünleri pa-
zarlayan şirketler ürünlerinin ham maddesini 
yurtdışından veya güvenilirliği kanıtlanmamış 
üreticilerden sağlamaktadır. Hatta bazı ge-
leneksel ürünleri ilaç hammaddesi olarak kul-
lanan dünyanın büyük ilaç şirketleri de ham 
madde ihtiyacını ülkemizden sağlamaktadır. Bu 
ham madde piyasası ülkemizde büyük bir hac-
me sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde kurul-
ması planlanan bu merkezde üretimi yapılacak 
geleneksel ve tamamlayıcı ürün ham maddeleri 
ülkemiz hatta dünya pazarına pazarlanabilecek-

tir. Sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu hekimlik 
alanında çeşitlik katkılar sağlayacaktır. 

4- Ülkemizin 16 Üniversitesinde “Tamamlayıcı 
Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi” bulun-
maktadır. Üniversitemizde kurulacak merkez 
bölgeye hitap edebilecek tek merkez konu-
munda olacaktır. Diğer merkezlerde uygulan-
mayan apiterapi uygulamasının yapılabildiği 
devlet üniversiteleri içinde ilk merkez olacaktır.

5- Üniversitemizin arıcılık konusunda elde etti-
ği başarıların ardından arı ürünlerinin tedavide 
de kullanılması özel misyonu tamamlayıcı nite-
likte olacaktır. 

6- Geliştirilecek ya da uygulamalarda aktif ola-
rak kullanılan fitoterapi ürünlerinin ilimiz çiftçi-
leri vasıtası ile üretilmelerinin sağlanacak olma-
sı nedeniyle bölge insanına ek gelir imkanları 
sağlanacak ve dolasıyla bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlayacaktır. 
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7- Geliştirilecek ya da uygulamalarda aktif olarak 
kullanılan apiterapi ürünlerinin temini için ilimiz-
deki arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması sağla-
nacak ve dolasıyla bölge insanına ek gelir imkanı 
sağlanmış olacaktır. Bölgedeki otel ve pansiyon-
lara verilecek eğitim ve uygulama destekleri sa-
yesinde bu kurumların paket uygulamaları vası-
tası ile sağlık turizmi açısından da kalkınmasına 
katkıda bulunacaktır. 

8- Tamamlayıcı tıp araştırmaları kapsamında ge-
liştirilen ürünler ve gıda takviyeleri ile Üniversi-
temiz ve bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

www.cevresaglik.duzce.edu.tr




	KAPAK01
	SC_Kitapcik
	KAPAK02

