






3BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ün�vers�tem�z Heyet�nden
Ç a y k u r  R � z e s p o r ' a
N e z a k e t  Z � y a r e t �

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN ve 

Ün�vers�tem�z yönet�m�, Cumartes� günü R�ze Yen�şeh�r 

Stadı'nda Çaykur R�zespor �le Fenerbahçe arasında 

oynanacak olan mücadele önces� yeş�l mav�l� takıma 

destek vermek amacıyla nezaket z�yaret�nde bulundu.

 Rektörümüz öncülüğündek� Ün�vers�tem�z 

heyet�, tes�slerde Tekn�k D�rektör H�kmet KARAMAN ve 

ek�b� tarafından karşılandı. Yeş�l mav�l� kulübün l�gde hak 

ett�ğ� yere gelmes�n� temenn� ett�kler�n� kaydeden 

Rektörümüz, H�kmet KARAMAN yönet�m�nde takımın 

yen�den yakalamış olduğu başarı dolayısıyla tekn�k 

d�rektörü ve ek�b�n� tebr�k ett�. 

 Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren 

Tekn�k D�rektör H�kmet KARAMAN, Ün�vers�tem�z 

cam�asından bu zorlu yarışta takıma destek 

bekled�kler�n� söyled�.

Ün�vers�tem�z Makedonya'da Tanıtıldı

Kafkas Ün�vers�teler B�rl�ğ�'n�n 14/15.03.2015 

tar�hler� arasında Makedonya Üsküp'te düzenled�ğ� 

Uluslararası Tanıtım Fuarına Ün�vers�tem�z de katıldı.

Organ�zasyona Ün�vers�tem�z� tems�len Genel 

Sekreter Adnan ER, Basın Enformasyon Sorumlusu Öğr. 

Gör. Taner EROL ve Dış İl�şk�ler Ofis�'nden Okt. Bek�r 

GÜZEL katıldı.  Organ�zasyona, bölgede yaşayan 

öğrenc�ler�n katılımı yoğun olurken özell�kle Ün�vers�tem�z 

standına Makedon, Arnavut ve bölgede yaşayan Türk öğrenc�ler rağbet ett�. Ün�vers�tem�z standını 

z�yarete gelen Türk ve Makedon yetk�l�ler�n yanı sıra öğrenc�ler�n de �lg� odağı hal�ne gelen Ün�vers�tem�z 

�ç�n övgüyle bahsed�lmes� Ün�vers�tem�z�n bölgede yayın yapan b�rçok medya kuruluşunda yer almasını 

sağladı.

Bölgede faal�yet gösteren eğ�t�m kurumlarının tems�lc�ler� özell�kle; Ün�vers�tem�z�n, Türk�ye 

Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı'nın �sm�n� taşıyan ün�vers�te olmasının yanında bölgede g�derek güçlenen 

b�r ün�vers�te olduğuna d�kkat çekerek, ülkem�ze ve Ün�vers�tem�ze öğrenc� gönderme noktasında 

oldukça �stekl� olduklarını �fade ett�ler.

Ün�vers�tem�zde 14 Mart Tıp Bayramı
Coşkusu Yaşandı

 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ün�vers�tem�z Kültür Merkez� Konferans Salonu'nda kutlama 

programı düzenlend�.

 Saygı duruşu ve İst�klâl Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda �lk olarak 

konuşmayı Tıp Fakültem�z öğrenc� tems�lc�s� Muhs�n SARIHAN yaptı. Ardından Tıp Fakültes� Dekanı Prof. 

Dr. Ekrem ALGÜN b�r konuşma yaparak, tıp fakülteler�n�n b�r�nc� hedefin�n alanlarında uzman hek�mler 

yet�şt�rmek olduğunu bel�rtt�. 

 Hek�ml�ğ�n b�r meslek değ�l, b�r yaşam şekl� olduğunu �fade ederek konuşmasına başlayan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, ün�vers�te yıllarında zorlu b�r eğ�t�m sürec�yle başlayan 

doktorluğun sürekl� yen�lenmey�, gel�şmeler� �zlemey�, b�l�msel araştırmaların merkez�nde olmayı 

gerekt�ren b�r meslek olduğunu bel�rtt�. Rektörümüz, konuşmasını, tüm doktorların ve d�ğer sağlık 

çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.

 Protokol konuşmalarının ardından yen� profesör, doçent, yardımcı doçent unvanını alan öğret�m 

üyeler� �ç�n cübbe g�yme tören� gerçekleşt�r�ld�. Geçen yılın dönem sonu başarısına göre dönem 

b�r�nc�ler�ne başarı belges�n�n ve �lk beşe g�renlere hed�ye çek�n�n ver�ld�ğ� program sonunda �se dönem b�r 

öğrenc�ler� önlükler�n� g�yd�. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen program davetl�lere sunulan 

�kram �le sona erd�.

Ü n � v e r s � t e m � z  S t a n d ı n a
Gürc�stan'da Yoğun İlg� Göster�ld�

Gürc�stan'ın başkent� T�fl�s'te Expo Georg�a 

tarafından düzenlenen ve  13 ülkeden 96 ün�vers�te 

ve eğ�t�m kuruluşunun katıldığı 5. Uluslararası Eğ�t�m 

Fuarı'nda z�yaretç�ler Ün�vers�tem�z standına büyük 

�lg� gösterd�.

Fuarda, ABD, Türk�ye, İng�ltere, Gürc�stan, 

İsv�çre, L�tvanya, Latv�a, Bulgar�stan Letonya, 

P o l o n y a ,  H o l l a n d a ,  E s t o n y a  v e  Ç e k 

Cumhur�yet�'nden ün�vers�te ve çeş�tl� eğ�t�m 

kuruluşları yer aldı.  2 gün boyunca devam eden fuar 

etk�nl�ğ�n� yaklaşık 10 b�n k�ş� z�yaret ett�.Fuarda 

Ün�vers�tem�z standını z�yaret eden gençlere, eğ�t�m 

kal�tes�, öğrenc�lere sağlanan burs, yurt vb. �mkânlar,  

ün�vers�tem�z bünyes�nde yer alan bölüm ve 

programlar hakkında detaylı b�lg�ler ver�ld�. 
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