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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi GazetesiKAMPÜS KAMPÜS 
“Bu Kampüste Yaşam Var”
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Sayı: 36

Üniversitemizin 2016-2017 akademik yılı kayıtları tamamlandı. Öğrenciler ilk 

tercihini geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden yana 

kullandı.

Zorlu bir sınav maratonunun ardından üniversiteli 

olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, üniversitemizde tüm 

kontenjanların tamamına yakınını doldurdu. Yeni eğitim-öğretim 

döneminde üniversitemize yerleşenlerin sayısı ise 4 bin 531′e 

ulaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, her yeni yılda 

artan öğrenci sayısıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. 

Türkiye'nin çeşitli illerinden Rize'ye gelip yükseköğrenimini 

üniversitemizde tamamlamak isteyen 4 bin 136 kişi kayıtlarını 

yaptırdı. Bu rakamlar ile bu yıl üniversitemizde toplam öğrenci 

sayısı 19.572'ye ulaştı. Yerleşene göre kayıt oranının %91.28 

olduğu üniversitemizde bu sayının ek kontenjanlarla daha da 

artması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN: “Kayıtlarımız sorunsuz bir şekilde 

tamamlandı. Aile sıcaklığı ortamındaki Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi'ni tercih eden arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum 

ve tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum.” dedi.

Üniversitemiz Rafting Takımı 2 
Kategoride Birinciliği Elde Etti

Üniversitemiz 
Kontenjanlarının
Tamamına Yakını Doldu

 Rize Belediyesi 8.Çay ve Yaz Sporları Festivali kapsamında yapılan Rize Valiliği Kurumlar 

Arası Rafting Turnuvası'nda Üniversitemiz Rafting Takımı genel klasmanda üçüncü oldu.

15 takımın katıldığı turnuva Çamlıhemşin Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirildi. 3 kategoride yarışların 

yapıldığı turnuvada, takım kaptanı Uzm. Dr. Serdar Dizman, Doç. Dr. Emre MENTEŞE, Mustafa KURU, 

Davut MERT ve Muhammet YILMAZER'den oluşan Üniversitemiz Rafting Takımı 2 kategoride birinciliği 

elde etti.

 Kıyasıya mücadele ve renkli görüntülerin yaşandığı turnuva sonunda sporcularımıza madalya 

ve kupaları takdim edildi.

 Üniversitemiz Rafting ekibi turnuvanın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı makamında ziyaret etti. 

Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER'in de katıldığı görüşmede, gösterdikleri başarı dolayısıyla sporcularımızı tebrik eden Rektörümüz, üniversite yönetimi olarak 

takımımıza desteklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.

 Ziyaret sonunda Üniversitemiz adına yarışan Rafting ekibimiz büyük mücadele göstererek kazandıkları kupayı Rektörümüze takdim etti.

Üniversitemizde Kayıtlar Tamamlandı

 2016-ÖSYS sonuçlarına göre 

Üniversitemizin öğrenci alan 12 

Fakülte ve 4 Yüksekokulumuz 

b ü n y e s i n d e  y e r  a l a n  l i s a n s  

programlarımızdaki 2456 kontenjana 

2 4 1 9  ö ğ r e n c i m i z ;   6  M e s l e k  

Yüksekokulumuz bünyesinde yer 

alan ön lisans programlarındaki 2199 

kontenjana da 2105 öğrencimiz 

yerleşmiştir. Bu rakamlara göre Üniversitemizin ön 

lisans programlarının kontenjanları % 95.73 oranında, 

lisans programlarının kontenjanları da % 98.46 

oranında dolmuştur. Bu sonuçlara göre Üniversitemizin 

tüm kontenjanları % 97,18 oranında dolmuştur. 

Üniversitemiz hem ön lisans, hem de lisans 

programlarında yakalamış olduğu bu doluluk oranı ile 

Ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında oldukça iyi 

bir yere gelmiş ve en çok tercih edilen üniversitelerden 

biri olmuştur.

 Son yıllarda başta akademik kadro ve fiziki alt 

yapı olmak üzere hemen her alanda büyük bir gelişme 

ivmesi yakalayan Üniversitemiz, ülkemizin ihtiyaç 

duyduğu ve öğrenciler tarafından talep edilen bölüm ve 

programlar açmaya devam etmiştir.

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı 
Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

     Üniversitemiz 

Geliştirme Vakfı 

Mütevell i  Heyet 

T o p l a n t ı s ı  

İstanbul'da Okçular 

Vakfı'nda yapıldı.

 Ü n i v e r s i t e m i z  

Geliştirme Vakfı 

Mütevell i  Heyet 

Başkanı Nusret 

B AY R A K TA R ' ı n  

başkanl ığ ındaki  

toplantıya Mütevelli 

Heyet üyeleri; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Mütevelli Heyet Başkan Vekili Fahri 

KASIRGA, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU,  Bilal 

ERDOĞAN, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Abdülkadir KART, Hamdi TOPÇU ile Vakıf Genel Sekreteri Harun MERTOĞLU katıldı. 

Toplantıda Üniversitemiz akademik ve idari personeli için çok önemli olan lojmanların da 

içinde bulunduğu sosyal kampüs konusu görüşüldü.

Sosyal kampüsün ihale işlemleri ile kontrolörlük işlemlerini yürütecek olan KİPTAŞ'ın Genel 

Müdürü İsmet YILDIRIM da toplantıya katılarak ihale işlemleri ve yapım süreci konusunda 

Mütevelli Heyet üyelerine bilgi verdi. YILDIRIM konuşmasında, KİPTAŞ'ın lojmanların 

yapımını ihale ettiğini, ihaleyi alan firmanın belli olduğunu ve yaklaşık olarak iki yılda projenin 

tamamlanacağını ifade etti. Devamı 2. Sayfada ç

Su Ürünleri Fakültemizde Devir Teslim Töreni
 2 . 5  y ı l d ı r  

Ün i ve rs i t em iz  Su  

Ürünler i  Fakül tesi  

Dekanl ık  görev in i  

yürüten Prof. Dr. Davut 

TURAN'ın kendi isteği 

ile görevini bırakması 

dolayısıyla Su Ürünleri 

Fakültesi Dekanlığına 

YÖK tarafından Prof. 

Dr. Cemalettin ŞAHİN 

vekâleten atandı.
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Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversite Rektörlerinden Karadeniz
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Hayırlı Olsun Ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Üniversitemizde yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret BAYRAKTAR başkanlığında yeni İlahiyat Fakültemiz Toplantı 

Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

TOPBAŞ, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Artvin Belediye Başkanı Mehmet KOCATEPE, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,  İstanbul 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN, İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER, İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 

POYRAZ, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman HAŞİMOĞLU, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı 

Dr. Selim TEMURCİ ile Rize İl Başkanı Muhammet AVCI, Vakıf Genel Sekreteri Av. Harun MERTOĞLU, Vakıf 

Mütevelli Heyet Üyeleri Hamdi TOPÇU, Hamdi SAFİ ile Abdülkadir KART ve Üniversitemiz idarecileri katıldı.

Görüşmede, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN heyete Üniversitemizin mevcut durumu, projeler 

ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Üniversitemizin büyümesi ve daha da gelişmesi amacıyla sürdürülen 

çalışmaların ve kurumun alt yapısının güçlendirilmesi noktasında yapılması planlanan projeler de ele alındı.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 
Rektörümüzü Makamında Ziyaret Etti

Üniversitemizde yeni eğitim öğretim döneminin heyecanı 

yaşanıyor. 2016-2017 akademik yılında yaklaşık 21.000 

öğrencinin eğitim göreceği üniversitemizde kayıt işlemleri bugün 

itibariyle başladı.

19 Ağustos 2016 tarihine kadar devam edecek olan kayıt 

işlemleri sırasında öğrencilerin ve velilerin herhangi bir sıkıntı 

yaşamaması amacıyla üniversitemizde ilgili birimler tarafından 

günler öncesinden hazırlık yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kayıt işlemleri, 

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı'nca oluşturulan ekip tarafından gerçekleştirildi. 

Çocuklarının bu heyecanına ortak olan veliler için ise tesis 

bahçesinde dinlenme alanları oluşturuldu.

Kayıt işlemlerini yerinde inceleyen Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, öğrenciler ve velilerle sohbet ederek 

işlemler sırasında herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını 

sordu. Ardından konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama 

yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, ilk olarak yeni 

eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.  

2016 ÖSYS sonucuna göre üniversitemize 4 bin 524 öğrencinin 

yerleştirildiğini hatırlatan Rektörümüz: “Üniversite olarak 

mümkün olduğunca öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve 

kayıtlarda herhangi bir sorun yaşamalarını önlemek için gayret 

sarf ediyoruz.” dedi.

Üniversitemiz 
Kontenjanlarının
Tamamına Yakını Doldu
  Ülkemizin ihtiyacı ve istihdam odaklı 

bir anlayışla açılan bu bölümlerimiz öğrenciler 

tarafından büyük bir ilgi görerek tercih edilmiş 

ve bu anlayışla lisans ve ön lisans düzeyinde 

açılan ve ilk defa öğrenci alan programlar için 

belirlenmiş kontenjanların yerleşen öğrenci 

sayısına göre yerleşme oranı % 99.48'e 

ulaşmıştır.

 2016-ÖSYS ile Üniversitemizi tercih 

ederek yerleşen toplam 4524 öğrencimize ek 

olarak; Uluslararası öğrenci ve lisansüstü 

(yüksek lisans ve doktora) eğitimine 

başlayacak yeni öğrencilerimiz, 2016-ÖSYS 

ek yerleştirmeler ve dikey geçiş sınavı ile 

gelecek öğrencilerle birlikte 2016-2017 eğitim 

öğretim döneminde Üniversitemize 5500 ile 

6000 arasında yeni öğrenci alınacaktır. Bu 

öğrencilerle birlikte Üniversitemizin öğrenci 

sayısı, mezunları eksiltip yeni yerleşen 

öğrenc i le r i  ek led iğ im izde  20  b ine  

yaklaşmaktadır.

 Üniversitemizin nitel ve nicel açıdan 

gelişerek bu günlere gelmesinde emeği 

geçen akademik ve idari personelimize, 

katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm 

paydaşlarımıza, milletvekillerimize, Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı 

başkanı ve üyeleri ile hayırseverlere ve Rize 

halkına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ailesi'ne yeni 

katılan tüm öğrencilerimizi tercihlerinden 

dolayı tebrik ediyor, onları yetiştiren 

öğre tmen le r  i l e  a i le le r in i  ku t luyor  

“Üniversitemize Hoş Geldiniz” diyoruz.

 Üniversi temiz Eği t im ve Araştırma 

Hastanesi'nde staj yapmak amacıyla Gürcistan Tiflis 

Devlet Tıp Üniversitesi'nden gelen öğrenciler 

eğitimlerine başladı.

 Üniversi temiz Eği t im ve Araştırma 

Hastanesinde radyoloji, onkoloji, jinekoloji, göz, kalp 

vb. alanlarda staj eğitimi gören Gürcü öğrenciler, 

Tiflis Tıp Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Mzia 

TSİKLAURİ eşliğinde Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN'ı ziyaret ederek kendilerine sunulan 

eğitim fırsatları dolayısıyla teşekkür ettiler.

Toplam 16 öğrenciden oluşan heyeti makamında 

kabul eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN:  “Eğitim hayatınıza önemli katkı 

sağlayacak staj dönemini burada geçirecek 

olmanızdan dolayı mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

Rektörümüz, iki ülke arasındaki işbirliğinin bugün 

olduğu gibi gelecekte de sağlam bir şekilde devam 

edeceğini ifade etti.

 Dr. Mzia TSİKLAURİ ise: “Biz Tiflis Devlet Tıp 

Üniversitesi olarak Türkiye'yi çok seviyoruz ve bu 

zor süreçte tüm içtenliğimizle Türkiye'nin yanında 

olduğumuzu ifade ediyoruz.  Üniversiteler 

arasındaki işbirliğinin artması noktasına göstermiş 

olduğunuz gayrete ayrıca teşekkür ediyoruz.” 

ifadelerini kullandı.

Üniversitemizde
Kayıtlar Başladı

Gürcü Öğrenciler Üniversitemizde
Staj Görmeye Başladı

TBMM Başkan Vekili ve Beraberindeki
Heyet Rektörümüzü Ziyaret Etti

 TBMM Başkan Vekil i-

Adıyaman Milletvekili Ahmet AYDIN 

beraberinde İstanbul Milletvekili-

MKYK Üyesi Burhan KUZU,  Rize 

Milletvekilleri Hasan KARAL ile 

Osman Aşkın BAK ve AK Parti Rize 

İl Başkanı Muhammet AVCI ile 

birlikte üniversitemize ziyarette 

bulundu.
 Rektörlük binası önünde 

karşıladığı konuklarını makamında 

ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Üniversitemiz Genel Sekreteri 

Adnan ER'in de hazır bulunduğu 

görüşmede,  ülkemizdeki birlik ve bütünlüğün tüm dünya ülkeleri tarafından yakından takip 

edildiği vurgulanarak Türkiye'nin bekasını tehdit etmek isteyen unsurların bugün olduğu gibi 

sarsılmaz inanç taşıyan ülkemizin tüm dinamikleri tarafından el ele verilerek yok edileceği 

ifade edildi.
 Z i y a r e t  s o n u n d a  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN günün anısına TBMM 

Başkan Vekili- Adıyaman Milletvekili 

Ahmet AYDIN ile İstanbul Milletvekili-

MKYK Üyesi Burhan KUZU'ya  

Üniversitemiz yayınlarından oluşan 

“Din ve Şiddet” ve “Tevfik İleri” adlı 

eserleri hediye etti.

Gürcistan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi'nden gelerek 

Üniversitemizde bir aylık staj gören Gürcü öğrenciler stajlarını 

tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Prof. Dr. Ekrem ALGÜN, 

Başhekim Prof. Dr. Hasan TÜRÜT, Tiflis Tıp Üniversitesi 

Öğretim Elemanı Dr. Mzia TSİKLAURİ'nin katılımıyla 

Üniversitemiz Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans 

Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN: “ İki ülke arasında var olan bağı üniversite 

bazında da geliştirmek amacıyla birçok uygulama başlattık. 

Bunlardan bir tanesi de öğrenci kardeşlerimizin eğitim 

hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla üniversitemizde staj 

görmeleridir. Yıllardır devam eden söz konusu uygulamadan 

öğrenciler de oldukça memnun.” dedi. Türkiye Cumhuriyeti 

olarak, Gürcistan ile ilişkilerimizin son derece önemli olduğunu 

belirten Rektörümüz, Gürcü öğrencilere “Sizler bizim 

Gürcistan'daki temsilcilerimiz olacaksınız.” ifadelerini kullandı. 

Staj süresince katkı sağlayanlara teşekkür ederek konuşmasını 

tamamladı.

Tiflis Tıp Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Mzia 

TSİKLAURİ ise eğitim süresince öğrencilerin kendi alanlarında 

pratik yapma imkânı bulduğunu belirtti. Staj dönemi boyunca 

kendilerine gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla başta 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN olmak üzere Prof. Dr. 

Ekrem ALGÜN'e, Başhekim Prof. Dr. Hasan TÜRÜT'e ve 

öğretim üyelerine teşekkür etti.

Törenin sonunda Gürcü öğrencilere Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN ve Prof. Dr. Ekrem ALGÜN tarafından 

başarı belgeleri verildi. 

Karaden iz  Gaze tec i le r  

Federasyonun (KGF) Başkanı 

E r d o ğ a n  E R İ Ş E N ,  T ü r k i y e  

Gazeteciler Konfederasyonu Genel 

Sekreteri Ergun ATA ve beraberindeki 

heyet bir dizi ziyaret çerçevesinde 

Rektörümüzü ziyaret ettiler.

M a k a m ı n d a  a ğ ı r l a d ı ğ ı  

misafirlerine, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, 

görüşmede; gazeteciliğin demokratik 

ülkeler için ne denli önem taşıdığını 

belirtti ve toplumu aydınlatırken bilgilendirme 

görevini de üstlenen gazetecilerin kutsal bir 

mesleği icra ettiğini söyledi.

Görüşmede ayrıca, üniversitemiz 

hakkında gazetecilere bilgiler veren 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: 

“Öğrenci sayımız 20 bine ulaştı ve 400'e yakın 

yabancı uyruklu öğrenciye de ev sahipliği 

yapan bir konumdayız. Üniversitemiz stratejik 

planları dahilinde kaliteli büyümeye devam 

ediyor. Bu noktada projelerimizi hızla hayata 

geçiriyoruz. Nitelikli akademik kadromuzla 

öğrencilerimize eğitim-öğretim noktasında çok daha iyi imkânlarda hizmet sunmayı ilke 

edinmiş durumdayız.” dedi.

Erdoğan ERİŞEN ve beraberindeki heyet ise üniversitemizin nitelikli, büyümesini 

takip ettiklerini ve kısa zamanda gelinen noktayı takdirle karşıladıklarını belirterek Rektör 

Prof. Dr. KARAMAN' ı ve üniversitemiz yönetimini tebrik etti.

Üniversitemizde Stajını Tamamlayan 
Gürcü Öğrencilere Sertifika Töreni Yapıldı
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