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Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza törenine 

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Divapan 

Entegre Ağaç Panel Sanayi Tic. A.Ş Genel Müdürü Hakan 

Zengin, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç ve 

Prof. Dr. İdris Şahin ile davetli konuklar ve öğretim 

üyelerimiz katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 

Çakar, gerçekleştirilen işbirliği için hayırlı olması 

temennisinde bulunurken, Hakan Zengin ise yapılacak ortak 

çalışmaların başarılı olmasını ve işbirliği imkanlarının daha 

da artırılmasını temenni etti. 

İşbirliği sözleşmelerini Üniversitemiz adına Rektörümüz 

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Divapan Entegre Ağaç  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Sanayi Tic. A.Ş 

adına ise Genel Müdür 

Hakan Zengin imzaladı. 

İşbirliği sözleşmesinin ilki 

“Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması Programı” 

kapsamında imzalandı. 

 

08.12.2017 tarihinde 

üniversitemiz Divapan 

Entegre Ağaç Panel 

Sanayi Tic. A.Ş ile 

İşbirliği Sözleşmeleri 

İmzaladı 

 



Protokol ile Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, 

tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak 

kullanımının sağlanması, sektörde karşılaşılan sorunlara 

bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın 

desteklenmesi amaçlanıyor. İşbirliği sözleşmesi; 

Üniversitemiz ile Divapan arasında araştırmalara yönelik 

proje çalışmaları, projelere dayalı makale ve bildiri 

çalışmaları, ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği 

kazandıracak altyapı çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri 

gibi konuları kapsıyor. 

İkinci işbirliği sözleşmesi ise TÜBİTAK TEYDEB 1505 

Üniversite- Sanayi İşbirliği Projeleri Destekleme Programı 

kapsamında imzalandı. Protokol, “Nano Teknolojik Lif 

Levha Üretimi” konulu projenin danışmanlık işini 

düzenliyor. Sözleşme; danışmanlık hizmetinin 

gerçekleştirilmesi esnasında Üniversite ve Danışmanlar 

tarafından verilecek olan yurtiçi Ar-Ge projesinin 

yürütülmesi kısmındaki akademik, teknik ve idari destek 

hizmetleri ve buna ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve 

yükümlülükleri taahhüt altına alıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ 

tarafından misafir edilen ziyaretçilere, koordinatörlüğümüz 

ve yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Faaliyetler 

kapsamında Çınardüzü Köyü'ne yapılacak çalışmalar da 

görüşüldü. 

Ayrıca, DÜBİT laboratuvarları ziyaret edildi ve verilen 

hizmetler ziyaretçilere anlatıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2017 tarihinde Düzce Valiliği'nden 

Mahalli İdareler İl Müdürü Sebahat 

GÜVEN BATUR, İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Hasan 

KABAOĞLU, STK İl Koordinatörü Musa 

ZEKİ ve Çınardüzü Köyü Muhtarı 

Muhittin TUNA koordinatörlüğümüze 

ziyaret gerçekleştirdi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apiterapi konusuna akademik ilgiyi arttırmak ve toplumsal 

bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 

düzenlenen Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi 

Kongresi'ne katılım sağladık. 

İstanbul Beykoz'da bir otelde uluslararası katılımla 

gerçekleştirilen kongrede, konunun uzmanları bal, polen, 

bal mumu, arı sütü, propolis, arı zehiri ve diğer arı 

ürünlerinin sağlık koruyucu ve iyileştirici olarak 

kullanıldığı geleneksel bir terapi yöntemi olduğu belirtilen 

apiterapiyi anlattı. 

Koordinatör Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ, ihtisaslaşma 

çalışmaları hakkında sunumu ile kongreye konuşmacı 

olarak katılım sağladı. 

Apiterapi Derneği, Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz 

Belediyesi, Medipol Üniversitesi, Beykoz Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü ve Yöntem iş birliğiyle düzenlenen 

kongrede, apiterapi alanında uzmanlaşarak apiterapi 

merkezlerinde görev almak isteyen 20 doktor, "Apiterapi 

Eğitim Sertifikası" aldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGEM Müdürü Yrd. 

Doç. Dr. Meral 

KEKEÇOĞLU'nun da 

bilimsel kurul üyesi 

olarak görev aldığı 

kongrede, katılımcılar 

apiterapinin ulusal ve 

uluslararası alanda sağlık 

ve ticaret açısından 

önemine değinen 

konuşmalar yaptı. 

Koordinatörlüğümüzün 

tanıtımı ve yeni iş 

birlikleri açısından 

oldukça verimli geçen 

kongreyle ilgili 

detaylara http://www.apik

on2017.org/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

16.12.2017-17.12.2017 

tarihlerinde Apiterapi 

konusuna akademik ilgiyi 

arttırmak ve toplumsal 

bilincin yaygınlaşmasına 

katkıda bulunmak amacıyla 

düzenlenen Uluslararası 

Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi 

Kongresi'ne katılım sağladık. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.apikon2017.org%2F&h=ATMU1jMeAnN8hwky6LKRzvPk9_g_Ky_ry6W9MsyIdRSFVz9sGLTvVDGYXO6F_y8kmKl8zQtqEuL72AoA_SBeAIsLAb-BFbowXYAifvS8tQVr5zhn6Iv1dawOz21K-a32VdBcsJ5_aeJ4JzZ84d_sFDt-Mf5XCiYvDovDB8uWrIquwq7m9JUZOyg_HbDq_QjmlGsvHhVcTBbwJc1Sx_C5t7go2oWuRm0UZE7np2n8vQARXSBXUYSzcWKfeyLqrfh6SvfMp1fP_hRAaeD5G-CniJEZSP0uzCfj95G81KQFXHc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.apikon2017.org%2F&h=ATMU1jMeAnN8hwky6LKRzvPk9_g_Ky_ry6W9MsyIdRSFVz9sGLTvVDGYXO6F_y8kmKl8zQtqEuL72AoA_SBeAIsLAb-BFbowXYAifvS8tQVr5zhn6Iv1dawOz21K-a32VdBcsJ5_aeJ4JzZ84d_sFDt-Mf5XCiYvDovDB8uWrIquwq7m9JUZOyg_HbDq_QjmlGsvHhVcTBbwJc1Sx_C5t7go2oWuRm0UZE7np2n8vQARXSBXUYSzcWKfeyLqrfh6SvfMp1fP_hRAaeD5G-CniJEZSP0uzCfj95G81KQFXHc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sağlıklı Yaşam İçin Doğal Ürünler Tercih Ediliyor” 

Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 

İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 

“Anadolu’nun Kozmetik Bitkileri” başlıklı konferansta, 

Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman bilgi ve 

deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 

İstiklal Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, Çevre ve Sağlık 

Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil 

İbrahim Uğraş, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 

Dr. Necmi Aksoy, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki 

Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım, İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, 

Şube Müdürü Hüseyin Dikmen, öğretim elemanlarımız ile 

öğrencilerimiz katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açılış konuşmasını 

gerçekleştiren 

Üniversitemiz Çevre ve 

Sağlık Teknolojilerinde 

İhtisaslaşma Koordinatörü 

Prof. Dr. Halil İbrahim 

Uğraş, konferansın Çevre 

ve Sağlık Alanlarında 

İhtisaslaşma Programı 

kapsamında 

düzenlendiğini belirterek, 

eski öğrencisi olan ve 

daha öğrencilik 

yıllarındayken üretime 

yönelik çalışmalar yapan 

Levent Kahrıman’ın kendi 

markasını oluşturduğunu 

dile getirdi.  

 

21.12.2017 tarihlerinde 

"Anadolu'nun Kozmetik 

Bitkileri" Etkinliğimiz 

İstiklal Konferans 

Salonunda gerçekleştirilmiş 

olup etkinliğimiz büyük ilgi 

görmüştür. 

 



Anadolu’nun bir cennet vatan olduğunu söyleyen Prof. Dr. 

Uğraş, bu cennet vatanı koruyup geliştirmek için de çalışıp 

üretmek gerektiğini ifade ederek bu konuda çalışmalar 

yapan davetli konuşmacıya teşekkür etti. 

Açılış konuşmasının ardından sunumunu yapmak için 

kürsüye davet edilen Laber Kimya Genel Müdürü Levent 

Kahrıman, kozmetik ürünlerini eski insanların ölmemek 

için, günümüz insanların ise yaşlanmamak amacıyla 

geliştirip kullandıklarını ifade etti. 

Kozmetikte; etkinlik ve güvenlik kaygısının olduğuna 

dikkat çeken konuşmacı, 15 yıl öncesine kadar kozmetik 

ürünlerinde 22 bin çeşit sentetik ürün kullanıldığını ve bu 

ürünleri kullanan kişilerin de gelecek yıllarda sağlık 

sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını bilmedikleri 

için, doğal ürünlere yöneldiklerini vurguladı. 

Anadolu’da 10-11 bin civarında bitki türü yetiştiğini ve 

bunun yaklaşık 3 bin çeşidinin endemik türler olduğunu 

söyleyen Levent Kahrıman, tarihte ilk tahılın bu topraklarda 

üretildiğini belirterek, bu potansiyelin değerlendirilmesi 

gerektiğini sözlerine ekledi. 

Yaklaşık bin civarında tıbbı ve aromatik bitkilerin tedavi 

amaçlı kullanıldığına dikkat çeken Levent Kahrıman, bir 

yere ait ürünlerin markalaşma çalışmaları yapılırken, yöreye 

ait hikayeler ile birlikte markalaşma yapılmasının insanlar 

üzerinde daha kalıcı etkiler bıraktığına ve o ürüne talebin 

artığına işaret etti. 

Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, 

gerçekleştirdiği sunumun sonunda, İva Natura Kozmetik 

Kısa Film Yarışmasında ödül alan filmlerin gösterimini 

izleyicilerle paylaştı. 

Program sonunda yaptığı 

başarılı çalışmalar ve 

sunumu için Levent 

Kahrıman’a Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. 

İdris Şahin tarafından 

teşekkür belgesi ve plaket 

takdim edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. YÖK tarafından koordine edilen “Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması” programı kapsamında bölge halkının 

taleplerinin belirlenmesi, 

2. Köy halkının kalkınması için yapılabilicek projelerin 

belirlenmesi 

3. Dilek ve öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2017 tarihinde 

Üniversitemiz,  Çevre ve 

Sağlık Teknolojilerinde 

İhtisaslaşma Koordinatörü 

Prof. Dr. Halil İbrahim 

UĞRAŞ ve  beraberindeki 

ekiple Düzce İli Beyköy 

Beldesi Çınardüzü 

Köyü’ne ziyarette 

bulundu. Çınardüzü Köyü 

Muhtarı Muhittin TUNA 

tarafından karşılanan 

heyetimiz köy hakkında 

ve köy halkının yapmak 

istedikleri hakkında bilgi 

aldı. 

 

 

 

22.12.2017 tarihinde Düzce İli 

Beyköy Beldesi Çınardüzü 

Köyü koordinatörlük 

ekibimiz tarafından ziyaret 

edilmiştir. 

GÜNDEM 

 

KARARLAR 

 



 

 

 

1. Çınardüzü Köyü’nde 10 hanenin, 10 sağımlık 

hayvan temin edilecek şekilde proje yazımı, 

2. Köy halkının süt ve süt ürünleri üretim hacminin 

arttırılması, 

3. Köy halkının biyogaz üretimi ve kullanımı 

konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi, projenin 

hazırlanması konularında Üniversitemiz’in destek 

vermesi kararlaştırılmıştır. 

 

 

1. Köyün yüksek rakımlı ve müsait arazilerinde 

ekoturizmin ve tıbbi yetiştiriciliğinin yapılabilmesi 

için, bu konularda uzman hocaların köye ziyaretin 

planlanması kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY HALKININ 

TALEPLERİ 

 

ÜNİVERSİTEMİZİN 

TALEPLERİ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. YÖK tarafından koordine edilen “Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” 

programı kapsamında bölge halkının taleplerinin 

belirlenmesi, 

2. Köy halkının kalkınması için yapılabilicek projelerin 

belirlenmesi, 

3. Dilek ve öneriler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2017 tarihinde 

Üniversitemiz, Çevre ve 

Sağlık Teknolojilerinde 

İhtisaslaşma Koordinatör-

lüğü Öğretim Üyeleri 

Doç. Dr. Engin 

EROĞLU, Yrd.Doç.Dr. 

Şemsettin KULAÇ, 

Yrd.Doç.Dr. Yakup 

ÇIKILI ve Uzm. Kağan 

AĞAN tarafından oluşan 

heyetle Düzce İli 

Akçakoca İlçesi Uğurlu, 

Dilaver, Hemşin ve 

Beyören Köyleri’ni 

ziyarette bulundu. Köyle-

rin muhtarları tarafından 

karşılanan heyetimiz köy 

hakkında ve köy halkının 

yapmak istedikleri hak-

kında bilgi aldı. 

 

 

25.12.2017 tarihinde Düzce İli 

Akçakoca İlçesi Uğurlu 

Dilaver-Hemşin-Beyören 

Köyleri koordinatörlük 

ekibimiz tarafından ziyaret 

edilmiştir. 

GÜNDEM 

 

KARARLAR 

 



 

 

1. Uğurlu Köyü’nde köyün tüzel kişiliğe ait olan uygun 

arazilerde ve binalarda ekoköy ve ekoturizm 

çalışmalarının yapılması, 

2. Köyde bol miktarda yetişen Trabzon hurmasının 

değerlendirilmesi, 

3. Dilaver Köyü’nde eskiden beri var olan geleneksel 

ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının 

değerlendirilmesi, 

4. Genç çiftçilere özellikle arıcılık alanında yardımcı 

olunması, 

5. Hemşin Köyü’nde arıcılık ve kestane balı üretimi 

konusunda destek verilmesi, 

6. Köyün tüzel kişiliğe ait arazilerin özellikle mesire 

alanının değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

1. Köylerin istedikleri ve köye program kapsamında 

uygulanabilecek konularda Üniversitemizle işbirliği 

yapmaları, programda gönüllü olacak kişileri ve 

kullanılacak arazileri belirlemeleri ve bu konularda 

uzman hocaların köye ziyaretin planlanması 

kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY HALKININ 

TALEPLERİ 

 

ÜNİVERSİTEMİZİN 

TALEPLERİ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemiz Uluslararası Merhamet Cemiyeti Derneğiyle 

İşbirliği Protokolü İmzaladı 

Üniversitemiz, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında 

Uluslararası Merhamet Cemiyeti Derneğiyle işbirliği 

protokolü imzaladı. 

İmza törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan 

Çakar, Uluslararası Merhamet Cemiyeti Derneği Başkanı 

Ali Öztop, Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 

İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, 

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ümit Büyüksarı ve 

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur  

 

Hasırcı katıldı. Rektörlük 

Makamı’nda gerçekleşen 

imza töreninde, işbirliği 

protokolünü Üniver-

sitemiz adına Rektörümüz 

Prof. Dr. Nigar Demircan 

Çakar, Uluslararası Mer-

hamet Cemiyeti Derneği 

adına ise Dernek Başkanı 

Ali Öztop imzaladı. 

Üniversitemizin ihti-

saslaşması çalışmaları 

kapsamında dernekle olan 

işbirliği sözleşmesi saye-

sinde uluslararası yatırım-

cıların ilimize yeni 

yatırımlarının gerçekleş-

tirilmesi planlanmaktadır. 

İşbirliği protokolü ile 

taraflar arasında ortak Ar-

Ge ve Ür-Ge projelerinin 

gerçekleştirilmesi, teda-

rikçiler tarafından ürün-

lerin tedarikinin yapıması, 

tarafların sahip olduğu 

laboratuvar imkânlarının 

ortak kullanımının sağlan-

ması, sektörde karşılaşılan 

sorunlara bilimsel çözüm 

yolları bulunması ve 

bölgesel kalkınmanın des-

teklenmesi amaçlanıyor. 

 

28.12.2017 tarihinde 

Üniversitemiz Uluslararası 

Merhamet Cemiyeti 

Derneğiyle İşbirliği 

Protokolü imzaladı. 



Protokol, Üniversitemizle Dernek arasında; bilimsel veya 

teknolojik araştırmalara yönelik proje, ürün tedariki, taraflar 

arasında projelere dayalı makale ve bildiri çalışmalarının 

yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde deney yeteneği 

kazandıracak alt yapı çalışmaları, karşılıklı eğitim 

faaliyetleri ve öğretim üyelerimizin ilgili derneğe 

yapacakları danışmanlık hizmetleri gibi konuları kapsıyor. 

 

 


