
 

FAALİYETLERİMİZ 

(KASIM)

 

 

 

 

 

1. YÖK tarafından koordine edilen “Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması” programının bölge halkına 

anlatılması 

2. Üniversitemizin yüklendiği görevleri bölge halkına 

anlatılması 

3. Bölge halkının programa katılacak gönüllülerinin 

bulunması 

4. Dilek ve öneriler 

 

01.11.2017 tarihinde Üniversitemiz, Çevre ve Sağlık 

Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. 

Halil İbrahim UĞRAŞ ve beraberindeki heyetle temsil 

edildiği toplantılara Boğaziçi Beldesi muhtarılarının ve 

bölge haklının (EK-1) katılımıyla gerçekleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017 

tarihinde Düzce İli 

Boğaziçi Beldesi tanıtım 

toplantısı yapılmıştır. 

 

GÜNDEM 

 

GÖRÜŞLER 

 



 

1. Üniversitemiz  Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 

İhitsaslaşma Koordinatörü ve Yardımcıları 

tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı hakkında 

detaylı olarak katılımcılara anlatılmış, 

2. Üniversitemiz program kapsamında neden Çevre ve 

Sağlık alanlarını seçtiğini, neleri ve nasıl yapacağı 

ve bölge hakından neler istediği, neler yapması 

gerektiği açıklanmış, 

3. Toplantıda programla ilgili soruları olan 

katılımcılara bilgi verilmiş, 

4. Toplantıda program dahilinde Üniversitemizle 

birlikte çalışmak isteyen katılımcılarla tekrar  

çalışmalar için irtibata geçmek için bilgileri alınmış 

(Ek - 1), soruları cevaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLGE HALKININ 

BİLGİLENDİRİLMESİ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

1. YÖK tarafından koordine edilen “Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması” programının İl Genel Meclisi’nde 

anlatılması 

2. Üniversitemizin yüklendiği görevleri İl Genel 

Meclisi’ne anlatılması 

3. İl Genel Meclisi’nin programa verebileceği desteğin 

öğrenilmesi  

4. Dilek ve öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017 tarihinde 

Üniversitemiz, Rektörlük 

makamıyla ve eşlik eden 

heyetle temsil edildiği 

toplantıda İl Genel 

Meclisi toplantısına, 

hazırlanan sunu ile (Ek-1) 

gerçekleştirmiştir. 

Toplantıya İl Genel 

Meclisi Üyeleri 

katılmıştır. 

 

 

 

 

 

01.11.2017 

tarihinde Düzce İl Genel 

Meclisi Toplantısı toplantısı 

yapılmıştır. 

 

 

GÜNDEM 

 

GÖRÜŞLER 

 



 

1. Üniversitemiz  Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 

İhitsaslaşma Koordinatörü ve Yardımcıları 

tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı hakkında 

detaylı olarak üyelere anlatılmış, 

2. Üniversitemiz program kapsamında neden Çevre ve 

Sağlık alanlarını seçtiğini, neleri ve nasıl yapacağı 

ve bölge hakından neler istediği, neler yapması 

gerektiği açıklanmış,  

3. Toplantılarda programla ilgili soruları olan 

katılımcılara bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL GENEL MECLİSİ 

ÜYELERİNİN 

BİLGİLENDİRİLMESİ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşması Programı”nın çalışmasına yönelik 

koordinatörlük bünyesinde çalışma ekiplerinin 

kurulması, 

2. Ekip listesinde bulunan öğretim üyelerinin görev 

dağılımlarının belirlenmesi, 

3. Ekip liderlerinin belirlenmesi, 

4. Dilek ve öneriler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2017 tarihinde Çevre ve 

Sağlık İhtisaslaşma 
Koordinatörlüğü için Ekip-Görev 

Dağılımları Toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. 

 

GÜNDEM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Doç. Dr. Ertuğrul KAYA 

Ekip Üyeleri:         

Yrd. Doç. Dr. Emine AYDIN                                

Yrd. Doç. Dr. Haydar Göksu                                 

Öğr. Gör Züleyhan Baran  

Arş. Gör. Dr. Salih Tunç KAYA 

İş Paketleri:         

1-GTT Merkezi'nin yönetilmesi 

2- Tıbbi destek ürünlerinin geliştirilmesi 

3- Firmaların arge taleplerinin gerçekleştirilmesi 

4- GTT ile ilgili firmalara işbirliği ziyareti 

5- GTT ürünleri için preklinik-klinik araştırmaların 

yapılması 

 

1. Tıbbi ürün ruhsatı alınması gerektiğinin önemi 

vurgulandı. Konuyla ilgili yakın zamanda mali altyapımızın 

oluşacağı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Ekip 

Koordinatörü: Doç. Dr. Ertuğrul KAYA’ya kısa süre 

içerisinde bir yardımcı temin edilmesi gereği vurgulandı. 

2. Kurutma, paketleme, yağ çıkarma işlemleri görevi bu 

ekibe devredildi. 

3. Doç. Dr. Ayla KEÇECİ tarafından “Bitki çayları kafesi” 

gibi tanıtım&lansman faaliyetleri için öneriler ifade edildi.  

4. 100 alanda 2000 dok. 

başvurularından Şubat ayı 

için bursiyer talep 

edilmesi gerektiği 

belirtildi. 

5. Aksu Vital firmasının 

önerdiği 28 çeşit bitki 

için; hasat sonu ekstrak 

mı kurutma mı istiyorlar 

bildirilmesi gerekiyor. 

Ona göre ürün 

çıkarılacağı bilgisi verildi. 

6. İstenilen ürün 

özellikleriyle ilgili 

preklinik ve klinik 

deneylerin yapılması 

kararlaştırıldı. 

7. Tıbbi/gıda desteği ürün 

talebi önerileri 

istenmektedir. Örn.: 

fındık kabuğundan ekmek 

yapımı vb. Konuyla ilgili 

eksik deneylerin 

tamamlanması gerektiği 

ifade edildi. Fındık 

kabuğundan diyet ürünler 

yapılabileceği, kestaneden 

tıbbi destek amaçlı un 

üretimi gündeme geldi. 

8. Gıda desteği ürün 

çalışmasının primer 

çalışmaların yanında 

Toplantı No: 1 

Toplantı saati: 
10.00-10.15 

Ekip adı: 

Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp 

 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



sekonder çalışma olarak ele alınması gerekliliği ifade edildi. 

9.  Gıda desteği ürünleri satan firmalarla işbirliği 

yapılabileceği vurgusu yapıldı. 

10. Firmaların Ar-Ge çalışmalarının yapılması, klinik ve 

preklinik deneylerin tamamlanması gündeme geldi. 

Deneyler için Tıp Fakültesi’nde yer konusunun netleşmek 

üzere olduğu bilgisi verildi. Bu konuda Bezm-i Alem Vakıf 

Üniversitesi’yle işbirliğimiz olduğu, piyasaya girişi 

hızlandırmak için onlarla çalışma yapmamız gerektiği 

bildirildi. 

11. Önerilerin altyapısının hazırlanması gerektiği belirtildi. 

12. Ekibin kendi içerisinde alt iş paketi oluşturabileceği 

bilgisi verildi. 

13. Eylül-Ekim aylarına ulaşmadan marka oluşturma 

işlemleri için bitki çayı ön denemelerinin yapılması 

gerektiği ifade edildi. 

14.  EBYS aracılığıyla görev dağılımlarının netleşeceği 

bilgisi verildi. 

15. Cihazlarla ilgili teknik özelliklerin not alınması 

gerekliliğinin karşılaştırma yapılması açısından önemi 

belirtildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ 

Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Mustafa Aslan                                      

Yrd. Doç. Dr. Nuri Cenk COŞKUN                          

Fizyoterapist Ertuğrul Çakır                  

Arş. Gör. Dr. Tuğçe Türten Kaymaz                                     

Arş.Gör.Dr. Ezgi Mutluay Yayla 

İş Paketleri:  1-GTT Merkezi'nin yönetilmesi 

2- Tıbbi destek ürünlerinin geliştirilmesi 

3- Firmaların arge taleplerinin 

gerçekleştirilmesi 

4- GTT ile ilgili firmalara işbirliği ziyareti 

5- GTT ürünleri için preklinik-klinik 

araştırmaların yapılması 

 

 

 

1. Tıbbi ürün ruhsatı desteğinin önemi ve gerekliliği 

vurgulandı. 

2. Her uygulamanın ayrı bir öğretim üyesine zimmetlenmesi 

gerektiği belirtildi. 

3. Tecrübesi olan öğretim üyelerine konuların aktarılması 

gündeme geldi (Prof. Dr. Mustafa Aslan – larva vs.). 

4. Uygulamalar için ayrı bir binanın olmasının avantajlı 

olacağı bilgisi verildi (araştırma hastanesine ne uzak ne de 

yakın olmaması önemli). Şu an için hastanenin üst katının 

bu işler için ayrılacağı ve yeterli olduğu ifade edildi. 3 oda 

ile ruhsatlandırmanın mümkün olduğu belirtildi.  

5.  Bu hafta içerisinde 

kurslara başvurulması 

gerektiği belirtildi. 

Planlanan alanlarda 

sertifika alınması 

gerektiği (larva, 

akupunktur vs.). hacemat 

ve sülük tedavisi için ilk 

başvurunun yapılacağı 

bilgisi verildi. Sertifikayı 

alan öğretim üyesinin bu 

işlerle direkt olarak 

ilgileneceği kararlaştırıldı. 

6. Ekip 

koordinatörlüklerinin 

oluşturulacağı bilgisi 

verildi. 

7. Tanıtım ve lansman 

çalışmalarına ağırlık 

verilmesi kararlaştırıldı. 

8. Prof. Dr. Mustafa 

Arslan için 3 oda talep 

edildi. Efteni oteli için 

haber beklediğimiz ifade 

edildi. 

9. Nu-ka firmasının 

ürünlerini dışarıdan ithal 

ettiği, Yrd. Doç. Dr. 

Cemil Işık SÖNMEZ’in 

firmayla irtibata geçmesi 

gerektiği belirtildi. 

10. Aromaterapiyle ilgili 

uygulamaların yönetmelik 

kapsamına girmediği 

Toplantı No: 2 

Toplantı saati: 
10.15-10.30 

Ekip adı: GTT 

Klinik Uygulama 

ve Araştırma 

 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



bildirildi. Ancak aromaterapi ürünleri satan bir firma ile 

görüşmelere başlanması kararlaştırıldı.  

11. Klinik araştırmalarla ilgili zimmet ve ruhsat işlemleriyle 

ilgili Yrd. Doç. Dr. Nuri Cenk COŞKUN’un sorumlu 

olduğu bilgisi verildi. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 

Murat Kartal hocayla konu hakkında görüşülebileceği, 20 

ürüne ruhsat verdikleri ifade edildi. 

12. Alınması gereken yaklaşık 15 adet sertifika olduğu, 

bunlardan 7-8 tanesinin nadiren verildiği, 1-2 tanesinin hiç 

verilmediğinden bahsedildi. 

13. Ekipteki herkesin cihazlarını acil hazırlaması gerektiği, 

bütçenin yakın zamanda açılacağı bildirilmiş olup BAP 

kanalıyla da gerekli teminin yapılabileceği bilgisi verildi. 

14. Ocak ayında ihaleye çıkılmasının beklendiği bilgisi 

verildi. 

15. Deneme üretimi için 40 köy olduğu belirtildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit BÜYÜKSARI 

Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Serkan SUBAŞI  

Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU 

Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Ayhan TOZLUOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN 

Yrd. Doç. Dr. Alper BİDECİ 

Yrd. Doç. Dr. Özlem SALLI BİDECİ                

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜRSEL                               

Uzm. Dr. Bayram POYRAZ 

İş Paketleri:  1- Merkezin yönetilmesi 

2-Kompozit konusunda işbirliği yapacak 

firmaların bulunması 

3- Proje yazım çalışmalarının yürütülme 

4- Projelerin deneylerinin gerçekleştirilmesi 

5- Firma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi 

6-Kompozit malzeme için gerekli 

araştırmaların yapılması 

 

 

 

1. Ekibin Ar-Ge konusundaki tecrübesine değinildi. 

2. İş paketleri bölümü gerçekleştirildi. Her iş paketinden 

ayrı bir öğretim üyesinin sorumlu olacağı bilgisi verildi. 

Odun-plastik: Doç. Dr. Ümit BÜYÜKSARI; Ahşap esaslı 

üretim: diğer öğretim üyeleri. 

3. 100/2000 doktora 

başvurusundan 1 adet 

bursiyer doktora öğrencisi 

alınması gereği bildirildi. 

4. Yrd. Doç. Dr. Ali 

GÜRSEL’in  Uzm. Dr. 

Bayram POYRAZ’la 

iletişim halinde olarak 

ekipteki görev tanımının 

netleştirilmesi istendi. 

5. Abdülkadir hocanın 

Standart Profil ekibine 

dahil edilmesi istendi. 

6. BAP için bütçe 

çıktığında; bursiyer ve 

sarf istememiz gerektiği 

bildirildi. 

7. DÜ-BİT’de yapılacak 

analizlerin eş finansman 

gösterilmesi gerektiği 

belirtildi. 

8. Laboratuvarda bizzat 

çalışacak öğrenci ve 

bursiyer gerektiği bilgisi 

verildi (uzman/mühendsi 

vs.). 

9. Cihazlarla ilgili alan 

problemi nedeniyle 

konuyla ilgili Serkan ve 

Ümit hocanın bilgisi 

dahilinde Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. İdris 

ŞAHİN’in ilgileneceği 

bilgisi verildi. 

Toplantı No: 3 

Toplantı saati: 
10.30-10.45 

Ekip adı: 

Kompozit Malzeme 

 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



10. Polimer mühendisi hocaların ekibe dahil olması istendi. 

Bu konuda Serkan hocanın Yalova’da bulunan hocayla 

irtibata geçmesi istendi. 

11. % 50 altyapıyla BAP tarafından finansman 

karşılanacağı belirtildi. 

12. Yıllık bitkilerin liflendirme problemi olduğu, yonga-

levha tekniği uygulanması gerektiği bildirildi. 

13. Prof. Dr. Serkan SUBAŞI tarafından pellet makinası 

üretimi önerildi. Bu sayede bölge halkının kendi yakıtını 

üretebileceği bilgisi verildi. Bu konuda bir iş modeli 

oluşturulması istendi. Bu konunun iş paketine dahil 

edilmesi vurgulandı. 

14. Ekip önerileri istendi. 

15. Her iş paketinden aylık ayrı rapor alınması gerektiği 

bildirildi. 

16. “Nanoselüloz üretim merkezi” oluşturulması önerildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ekip Koordinatörleri:  

 

Bitki Yetiştiricilik Koor.:  

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ 

Ekip Üyeleri: Doç. Dr. Engin EROĞLU                                   

Yrd. Doç. Dr. Yakup ÇIKILI 

Yrd. Doç. Dr. Bilal ÇETİN                                      

Yrd. Doç. Dr. Bülent TOPRAK     

İş Paketleri: 

1- Sanayinin talebi olan ve endüstriyel değeri bulunan tıbbi 

ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi çalışmaları 

2- Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirileceği toprakların 

düzenlemesi, ekime hazırlanması 

3- Tıbbi ve aromatik bitki hasadı vb. işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi                                                                 

 

Bitki Tanımlama Koor.: Doç. Dr. Necmi AKSOY 

Ekip Üyeleri: Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR             

Yrd. Doç. Dr. Turgay BİRTÜRK                        

Arş. Gör. Dr. Neval GUNEŞ ÖZKAN            

Uzm.  Serdar ASLAN 

İş Paketleri: 

1- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için deneme üretim 

çalışmalarını gerçekleştirmek 

2-Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması 

için tohum ve fide üretimini gerçekleştirmek 

3-Tıbbi bitki çaylarının üretimi çalışmalarını 

gerçekleştirmek 

4-Düzce ilindeki Tıbbi ve 

aromatik bitkilerini 

tespitini gerçekleştirmek 

5- Düzce ilindeki Tıbbi ve 

aromatik bitkilerinden 

elde edilen ve halkın 

kullandığı merhem vb. 

karışımların  tespitini 

gerçekleştirmek 

 

Peyzaj Koor.:  

Doç. Dr. Osman UZUN 

Ekip Üyeleri:  

Doç. Dr. Engin EROĞLU                                         

Yrd. Doç. Dr. Pınar 

GİRTİ GÜLTEKİN                 

İş Paketleri: 

1- Bitki Yetişricilik ekbibi 

ile ortak çalışmalar 

gerçekleştirmek 

2- Ekoturizm faaliyetleri 

için tıbbi ve aromatik 

bitki üretim arazilerin 

uygun peyzajlarının 

yapılması 

 

Bitki Koruma Koor.: 

Prof. Dr. Sevcan Öztemiz 

Ekip Üyeleri:  

Doç. Dr. Engin EROĞLU                                         

Yrd. Doç. Dr. Pınar 

GİRTİ GÜLTEKİN                 

  

  

Toplantı No: 4 

Toplantı saati: 
10.45-11.00 

Ekip adı: GTT 

Hammadde Üretimi 

 



İş Paketleri:   

1- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin organik tarıma 

uygun halde yetiştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek  

2- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde sentetik ilaç 

kullanmadan üretim gerçekleştirme çalışmalarını 

gerçekleştirmek 

 

1. Yrd. Doç. Dr. Yakup ÇIKILI’nın toprakla ilgili 

konulardan sorumlu olacağı belirtildi. 

2. Doğada kendiliğinden yetişen maddi değeri olduğu 

düşünülen bitkiler varsa bildirilmesi gerektiği, Mayıs 

ayından sonra toplama yapılacağı bilgisi verildi. 

Toplamaların uzmanlarla birlikte muhtarlar vasıtasıyla 

gerçekleştirileceği bilgisi verildi. 

3. Toplama ve tıbbi bitki eğitimlerinin gerçekleştirileceği 

ifade edildi. 

4. Piyasası olan bitkilerin ekiminin yapılması gereği 

bildirildi. 

5. Aksu-Vital firmasıyla 27 kalem ürün için anlaşma 

sağlandığı, firmanın öncesinde bunları yurtdışından temin 

ettiği, bundan sonra bizden sağlayacakları bilgisi verildi. 

6. İş paketleri ve alt iş paketlerinin bundan itibaren ekiplerin 

kendi arasında belirleneceği belirtildi. 

7. Yazılı raporların her ay koordinatörlüğe teslim edilmesi 

gerektiği ifade edildi. 

8. 100/2000 başvurularından bursiyer başvurusu yapılması 

gerektiği bildirildi. 

9. Alt iş paketlerinin projeye dökülüp BAP’a başvuru 

yapılması gerektiği belirtildi. 

10. 40 köy içerisinde bulunan deneme arazilerinin ekip 

kontrolünde olacağı ifade edildi. 

11. Yetiştirilecek 

bitkilerin listesinin 

uzmanlardan temin 

edilmesi kararlaştırıldı. 

12. 1. Aşama olarak ön 

denemelerin yapılması ve 

bitki potansiyelinin 

belirlenmesi olarak 

belirlendi. Deneme 

arazilerinde sanayinin 

isteğinin dikkati alınması 

kararlaştırıldı. Bundan 

sonraki kısımların 

ekiplerin kendileri 

tarafından planlanacağı, 

istenilen bitkilerin 

eklenebileceği ifade 

edildi. 

13. Bitkilerin üretiminde 

ilk üç sene boyunca tüm 

aşamalardaki kontrolün 

ekip tarafından bizzat 

sağlanacağı bildirildi. 

14. Doğal-kozmetik 

ürünler bölümünde 5 adet 

doktora öğrencisi olduğu 

bilgisi verildi. 

15. Tıbbi ve süs bitkileri 

bahçesinin bu baharda 

oluşturulacağı belirtildi. 

16. Bu bölgede yetişen 

bitkilerde timol oranının 

çok yüksek olduğu, bu 

yüzden rosemary 

Görüşülen Konular: 

 

 



bitkisinin çalışmalar için tercih edildiği belirtildi. 

17. Doç. Dr. Necmi AKSOY tarafından Orman Fakültesi 

çalışmaları aracılığıyla sadece Düzce ili içerisinde 350 

bitkinin florasının bulunduğu, bayrak bitkiyi seçmenin 

önemli olduğu vurgulandı. 

 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mesut YALÇIN 

Ekip Üyeleri: Doç. Dr. Ertuğrul KAYA                                          

Arş. Gör. Çağlar AKÇAY 

 

İş Paketleri:   

1-Bölgemizde tıbbi mantar yetiştiriciliğinin     

yaygınlaştırılması 

2-Bölgemizde yetişecek tıbbi mantar türlerinin belirlenmesi 

3- Tıbbi mantar ile ilgili uzmanlar ve firmaların ziyareti 

4- Tıbbi mantar yetiştirilmesi için AR-GE çalışmalarının 

yapılması 

5- Tıbbi mantar pilot üretimlerinin yapılması 

1. Tıbbi mantar, tıbbi arıcılık konularının bölgeye yenilik 

kattığı gündeme getirildi. 

2. Üniversitemizde primer metabolit ve sekonder metabolit 

çalışılabildiği belirtildi. 

3. Kudret narı destek ürün olarak önerilmiştir. 

4. Bahara kadar tüm ekip liderlerinin biraraya gelip 

planlama yapacağı ifade edildi. 

5. Bitki listesi talep edildi. 

6. Düzce bölgesine ait 

1300 adet bitki türünün 

kayıtlı olduğu ve bu 

alanda çalışmaların 

planlanabileceği belirtildi.  

8. Gelecek haftadan 

itibaren köylerin 

ziyaretine başlanacağı 

ifade edildi. 

9. Köy gezileri 

planlandıktan sonra ekim 

işinin ekibe ait olacağı 

belirtildi. 

10. Tıbbi bitkilerle ilgili 

Zeytinburnu’dan 

tarafımıza birçok bitkinin 

temin edileceği belirtilmiş 

olup, ilerleyen hafta 

Pazartesi-Salı günlerinden 

itibaren toplanmaya 

başlanacağı bilgisi verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı No: 5 

Toplantı saati: 
11.00-11.15 

Ekip adı: Tıbbi 

Mantar Yetiştirme 

Ekip 

Koordinatörü: 

Yrd. Doç. Dr. 

Mesut YALÇIN 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Arş. Gör. Tevfik Altan DOYRAN 

Ekip Üyeleri: Öğr. Gör İlyas Temel Şafak 

 

İş Paketleri:   

1- Programın tanıtım görsellerinin  hazırlanması 

 

 

1. Tanıtım ve görünürlük, reklam faaliyetlerinden Öğr. Gör. 

İlyas Temel ŞAFAK sorumlu oldu. 

2. Görsel faaliyetlerin aylık raporlarının düzenli olarak 

bildirilmesi kararı alındı. 

 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mesut YALÇIN 

Ekip Üyeleri:  

Doç. Dr. Ertuğrul KAYA                                          

Arş. Gör. Çağlar AKÇAY 

İş Paketleri:   

1-Bölgemizde tıbbi mantar yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması 

2-Bölgemizde yetişecek tıbbi mantar türlerinin belirlenmesi 

3- Tıbbi mantar ile ilgili 

uzmanlar ve firmaların 

ziyareti 

4- Tıbbi mantar 

yetiştirilmesi için AR-GE 

çalışmalarının yapılması 

5- Tıbbi mantar pilot 

üretimlerinin yapılması 

1. Üniversitede görevli 

gönüllü bir memur mantar 

araştırma çalışmalarına 

talip olduğunu belirtip 

arama çalışmaları için 

köpek masraflarının 

tamamlandığını bildirildi. 

Ayrıca Yığılca bölgesinde 

trüf mantarının aranması 

için yol masrafları desteği 

talep etti (2 gün gidiş-

gelişler için 400TL).  

2. Beyaz trüf (magnetum) 

kg’ı 15.000TL olduğu 

bildirildi. 

3. Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’de eğitim 

için ekibin göndereceği 

belirtildi. 

4. İlyas ve Mesut hocanın 

Çin menşeili tıbbi mantar 

seçtikleri belirtilmiş olup, 

Toplantı No: 6 

Toplantı saati: 
11.15-11.30 

Ekip adı: Tanıtım 

ve Görünürlük 

Faaliyetleri 

Ekip 

Koordinatörü: 

Yrd. Doç. Dr. 

Mesut YALÇIN 

 

Görüşülen Konular: 

 

 

Toplantı No: 7 

Toplantı saati: 

11.30-11.45 

Ekip adı: Tıbbi 

Mantar Yetiştirme 

Faaliyetleri 

Ekip 

Koordinatörü: 

Yrd. Doç. Dr. 

Mesut YALÇIN 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



tane halinde değil kurutarak satışını gerçekleştirecekleri 

bildirildi. Gerekli ekipmanların makine-teçhizat alımına 

ekleneceği bilgisi verildi.  

5. Mantar yetiştirme için büyük alana ihtiyaç olmadığı 

konteyner ve odanın yeterli olabileceği kaydedildi. Ayrıca 

bir odada bir ton yetiştirilebileceği bilgisi verildi. 

 

 

 

 

Ekip Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARA 

Ekip Üyeleri: Doç. Dr. Enver BOZDEMİR                               

Yrd. Doç. Dr. İdris DURUSOY                         

Yrd. Doç. Dr. Yaşar S. GÜLTEKİN 

 

İş Paketleri:   

1-Firmalar ve tüketiciler arasında ticari planlanmanın 

yapılması 

2- Hesapların kayıtlarının tutulması ve mali rapor 

hazırlanması 

3- Ekoturizm Maliyet Planlama 

4-Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Ekonomisini oluşturma 

 

 

1. Peyzaj hocalarının köyde eko-çiftlik gerçekleştireceği 

bilgisi verildi. 

2. Piyasa araştırması konusunda Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARA 

yönlendirme talebinde bulundu. 

3. Fiyatlandırmanın esas alınması gerektiği belirtildi. 

4. Puantaj (işgücü- çalışma saatleri) istendi. 

5. Maliyetin deneme 

ürünlerinde ortaya 

çıkacağı belirtildi. 

6. Pazarlama konusu için 

acilen 1-2 ürün ortaya 

çıkarılması istendi. 

7. Mali verilerin sağlıklı 

şekilde kaydedilmesi 

istendi. 

8. Projenin katma değeri, 

döviz kuruna ve ülke 

ekonomisine katkısından 

bahsedildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı No: 8 

Toplantı saati: 

11.45-12.00 

Ekip adı: Ticari 

Planlama 

Faaliyetleri 

Ekip 

Koordinatörü: 

Yrd. Doç. Dr. 

Mesut YALÇIN 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



 

 

 

Ekip Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 

 

Arıcılık ve ürünleri vb. 

Ekip Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇRASGELE              

Öğr. Gör. Dr. Münir UÇAK 

İş Paketleri:   

1-Arıcılık eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi 

2-Arıcılık ile ilgili uzmanlar ve firmaların ziyareti 

3-Arıcılık için gerekli arıların üretimi için çalışmaların 

yürütülmesi 

4-Apiterapi alanında GTT ekibi ile ortak çalışmalar 

yürütmek 

 

Arıcılık Hammadde 

Ekip Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN                                  

 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AMBARLI 

İş Paketleri:   1-Arıcılık için gerekli kovanların üretimi için 

çalışmaların yürütülmesi 

1. Arıların ayılardan korunması için elektroşok gündeme 

geldi (ODTÜ patentli). 

2. Kovan üretimini özel olarak üniversitede üretilebileceği 

belirtildi. Akif hocanın ilgilendiği, tek kat 80 TL, çift kat 

100 TL olduğu belirtildi. 

3. Arıcılıkla ilgili taleplerin toplanıp kovan üretiminin buna 

göre yapılması istendi. 

4. Malzeme listelerinin hazırlanması istendi. 

5. Elektrikli tellerle 

çevreleme ve tekniker 

gereksinimi ele alındı. 

6. Kış döneminde bu işin 

olmadığı, arıcılığı 

yaygınlaştırmanın önemi 

belirtildi. 

7. Apiterapi için altyapı 

hazırlanacağı bilgisi 

verildi. 

8. Efteni, Köprübaşı ve 

yerleşke için 3 model 

talep edildi. 

9. Propolis için Bezm-i 

Alem Üniversitesiyle 

biraraya gelinmesi 

önerildi (tableti 

oluşturulup piyasaya 

sürülecek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı No: 9 

Toplantı saati: 

12.00-12.15 

Ekip adı: Arı 

Ürünleri 

Faaliyetleri 

Ekip 

Koordinatörü: 

Yrd. Doç. Dr. 

Mesut YALÇIN 

 

Görüşülen Konular: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemiz, Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma 

Programı kapsamında yapılan ve yapılması planlanan 

çalışmalar hakkında bilgi paylaşmak amacıyla MÜSİAD 

Düzce Şubesi’ne konuk oldu. 

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, MÜSİAD 

Düzce Şubesi üyeleri, öğretim üyelerimiz, davetli konuklar 

ve basın mensupları katıldı. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD 

Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, üniversitelerin 

bulundukları şehir, bölge ve ülkenin strateji ve hedefleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

doğrultusunda faaliyet 

gösterdiklerini ifade etti. 

Üniversitemizin de çevre 

ve sağlık alanlarında 

yoğunlaşarak hem ilimize 

hem de bölgemize hitap 

ettiğini belirten İsa 

Şengüloğlu, toplantıda 

uzmanlık alanlarındaki 

faaliyetlerin 

sürdürülebilirliği üzerinde 

durulacağını sözlerine 

ekledi. Programın 

hayırlara vesile olmasını 

temenni eden Şengüloğlu 

sözü Rektörümüz Prof. 

Dr. Nigar Demircan 

Çakar’a bıraktı. 

 

 

 

 

21.11.2017 

tarihinde Üniversitemiz, Çevre ve 

Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma 

Programı kapsamında yapılan ve 

yapılması planlanan çalışmalar 

hakkında bilgi paylaşmak amacıyla 

MÜSİAD Düzce Şubesi’ne konuk 

oldu.. 



Üniversitemizi ağırladıkları için MÜSİAD Düzce Şubesi’ne 

teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. 

Nigar Demircan Çakar, bölgemizin iş adamları ile 

buluştukça kendilerini tam olarak sahaya inmiş 

hissettiklerini dile getirdi. Rektörümüz, “Bölgesel Kalkınma 

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”nde 

5 pilot yükseköğretim kurumu arasında yer alma başarısı 

gösteren Üniversitemizin, Düzce’ye ve bölgeye sağlayacağı 

katkıları anlatmak amacıyla bu paylaşım toplantısını 

düzenlediklerini belirtti. 

Üniversite olarak toplumsal gelişmelere ve bölgemizin 

sürdürülebilir kalkmasına odaklandıklarını ifade eden 

Rektörümüz, kişi başına düşen gelir açısından 81 il arasında 

Düzce’nin 57. sırada bulunduğunu ifade ederek proje ile 

gelir ortalamasını arttırmak istediklerine işaret etti. YÖK, 

paydaşlar ve akademisyenlerimizle yapılan toplantılar 

sonucunda sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye 

Geri Kazanımı alanını belirlediklerini söyleyen 

Rektörümüz, sağlık alanında tıbbi bitki üretimi ve sağlık 

turizmi ile bölgeye katkı sunacaklarını sözlerine ekledi. 

Çevre alanında ise fındık ve orman ürünleri başta olmak 

üzere tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürünler 

üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Rektörümüz, bölgesel 

kalkınma çalışmalarında MÜSİAD üyelerinden ve iş 

adamlarından destek beklediklerini söyleyerek sözlerini 

sonlandırdı. 

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Üniversitemiz Çevre 

ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. 

Dr. Halil İbrahim Uğraş, iki büyük şehir arasında yer alan 

Düzce’nin coğrafi konumu, verimli tarım arazileri ve su 

kaynakları alanlarındaki potansiyellerini değerlendirebilmek 

amacıyla çevre ve sağlık 

konularında 

ihtisaslaşmayı seçtiklerine 

vurgu yaptı. 

Çevre konusunda 

Tarımsal Atıkların 

Endüstriye Geri Kazanımı 

alanına yoğunlaştıklarını 

belirten Prof. Dr. Uğraş, 

Üniversitemizin fındık 

kabuğundan kemoterapi 

ilacı ve eko boya üretimi 

ile pirinçten yanmazlık 

özelliğine sahip kompozit 

malzeme üretim 

çalışmalarını örnek 

gösterdi. Sağlık 

konusunda ise 

“Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp” alanını 

seçtiklerini dillendiren 

Uğraş, Sağlık 

Bakanlığı’nın çıkardığı 

yönetmelikle geleneksel 

tıbbın artık modern tıbbın 

hizmetine girdiğini 

söyledi. Bu alanda tıbbi 

bitki üretimi, tıbbi mantar 

yetiştiriciliği ve sağlık 

turizmi ile ilgili 

çalışmalar 

gerçekleştirerek 

ekonomik kalkınmaya 



destek olacaklarını belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, 

hem çiftçilere, hem yatırımcılara yönelik yapılacak 

çalışmalardan söz etti. 

Çiftçiler, aktarlar ve otellerini sağlık oteli konseptine 

çevirmek isteyen konaklama işletmecileri için eğitimler 

düzenleyeceklerini de söyleyen Prof. Dr. Uğraş, projeyle 

ilgili tüm detayları paylaşarak katılımcılardan gelen soruları 

yanıtladı. 

 


