Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Sağlık Alanında İhtisaslaşma Sürecinde Üniversitemiz Öğretim Üyelerine
Yayılım ve Danışma Toplantıları Çağrısı
Yükseköğretim Kurulu’nun 2006 yılı sonrası kurulan 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 Üniversitemizle birlikte Bingöl Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi belirlenen alanlarda bölgesel
kalkınma odaklı çalışmalar yapacak pilot üniversite olarak belirlenmiştir. Anılan süreçte sağlık
ve çevre alanlarında yürütülecek iş ve işlemlerin etkinliğini sağlamak ve süreçleri izlemek üzere
“Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuş, yapılan tüm
faaliyetler Koordinatörlük bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.
Bölgenin ekonomik büyüklüğü ve hedefleri ile sağlık sektörü harcamalarındaki artış ve
sektördeki net ithalatçı konumda olunmasından dolayı Bölge ekonomisine sağlanacak
avantajlar göz önünde bulundurularak, Üniversitemizin vizyonunun sağlık bilimine de vurgu
yapması ayrıca önemsenmiştir. Sonuç olarak Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisaslaşacağımız Sağlık alanına
yönelik program amacımız sağlık turizmi ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak üzere
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kurulması”
olarak belirlenmiştir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları kapsamında yapılacak
çalışmaların ayrıntıları için http://cevresaglik.duzce.edu.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu
proje kapsamında yapılacak örnek çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
1. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri için)
2. Tıbbi bitki yetiştiriciliği
3. Arı ürünleri yetiştiriciliği
4. Eko turizm çalışmaları
5. Sağlık turizm çalışmaları
6. Sülük yetiştiriciliği
7. Tıbbi bitkilerden veya arı ürünlerinden tıbbi bitkisel ürün formülasyonları çalışmaları
8. Larva yetiştiriciliği
9. Tıbbi bitkilerdeki etken madde varlık ve miktar tayini çalışmaları
10. İhtisaslaşma çalışmalarının işletme yönetimi ve ticarileştirilme çalışmaları
Yukarıda belirtilen örnek çalışmalara katılmak isteyen veya bu çalışmalarla doğrudan ya da
dolaylı yoldan ilişkili olan yeni çalışma önerisi olan öğretim üyelerimizin 2017 Eylül Ayı
içerisinde (kesin tarihi daha sonra ilan edilmek üzere) “Üniversitemiz Öğretim Üyelerine
Yayılım ve Danışma Toplantıları”na katılımlarını bekleriz. Yeni önerileri olacak
araştırmacılarımızın, toplantı tarihine kadar, projeleri için 2 sayfayı aşmayan bir proje özeti
hazırlamaları gerekmektedir. Projeler toplantıda ele alınıp ihtisaslaşma kapsamıyla örtüşen ve
uygulanabilirliği olan projeler çalışılmaya başlanacaktır.
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