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Sayı: 43

 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 2016 yılında Profesör, Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan 46 öğretim elemanı için Akademik 

Yükselme Töreni gerçekleştirildi.

 Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki 

tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşımızın söylenmesi ile 

başladı. 

 Üniversitemiz Akademik Müzik Grubu tarafından sunulan müzik 

dinletisiyle devam eden programda açılış konuşması yapan Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN sözlerine Dünya çapında rekabet edebilen bir 

üniversite olmak için; alanında uzman nitelikli akademisyenlere, bilimsel 

araştırmalarda başarıya, 

kaliteli eğitime, nitelikli öğrenci 

d ü z e y i n e ,  a k a d e m i k  

özgürlüğe, öğrenciler için iyi 

donanımlı kütüphane ve 

laboratuvar ile eğitim öğretim 

binaları gibi özelliklere sahip 

olmak gerektiğini söyleyerek 

başladı.

 Üniversitemizin hem 

nicelik, hem de nitelik olarak 

bugün çok önemli bir noktaya 

g e l d i ğ i n i  i f a d e  e d e n  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 2016 yılı içerisinde 2 öğretim 

üyesinin Profesör,  16 öğretim üyesinin Doçent ve 28 öğretim elemanının da 

Yardımcı Doçent unvanı almış olmasının bunun en açık göstergesi olduğunu 

belirtti. Rektörümüz, Yükseköğretim Kurulunun başlatmış olduğu Akademik 

Teşvik Uygulamasında da, 2016 yılında yapmış oldukları çalışmalarla 

akademik teşvikten 7 öğret im 

elemanımızın 100 tam puan aldığını 

söyledi.

 Üniversitemizin gelişmesi için 

birçok önemli projeye imza attığımızı 

ve yeni projeler başlattığımızı belirten 

Rektörümüz, İlahiyat Fakültesi yeni 

e ğ i t i m  b i n a s ı n ı n  a ç ı l ı ş ı n ı n  

gerçekleştiğini, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Adalet 

Meslek Yüksekokulu'nun 

birlikte kullanılacağı 37.000 

metrekare kapalı alana 

sahip binanın bittiğini, 

Turizm Fakültesi binasının 

d a  b ü y ü k  o r a n d a  

tamamlandığını söyledi. 

Rektörümüz, Güneysu 

Adacami mevkiinde Sosyal 

K a m p ü s  P r o j e s i  v e  

Üniversitemizin hemen önünde yapılacak olan Sahil Dolgu 

Projesinin de başlamış olduğunu ifade etti.

Konuşmasının son bölümünde Üniversitemizin akademik 

başarısını artırmak için birtakım adımlar attığımızı söyleyen Rektörümüz, 

“Bilimsel Araştırma Projelerine 'Uluslararası Araştırma Projesi' ilave ettik. 'Yurt 

Dışı Dil Desteği' uygulaması başlattık ve bugüne kadar 90 öğretim üyemizi dil 

kursu için İngiltere'ye gönderdik. Bir yıl içinde her bir öğretim elemanını 4 yurt içi 

ve 2 yurt dışı akademik faaliyette destekleme kararı aldık. Geliştirme Vakfımız 

vasıtasıyla Akademik Teşvik Uygulaması başlattık. 

Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Ofisi, Teknoloji 

Transfer Ofisi ve Proje Ofisi kurduk.” dedi.

 Temel hedefimizin, niceliksel ve niteliksel 

büyümeyi birlikte gerçekleştirmek olduğunu ifade 

eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

konuşmasını, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent 

kadrosuna atanan Öğretim Üyelerini tebrik ederek 

tamamladı.

 Konuşmaların ardından 2016 yılında 

Akademik Teşvik'ten tam puan alan öğretim 

üyelerine başarı belgeleri takdim edilerek Profesör, 

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna atanan 

öğretim üyeleri için Cübbe Giyme Töreni 

gerçekleştirildi. Gurur ve mutluluğu bir arada 

yaşayan öğretim üyelerine, başta Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN olmak üzere 

üniversitemiz yöneticileri tarafından cübbeleri 

giydirildi ve başarı belgeleri takdim edildi.

 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ile Kariyer ve Kişisel Gelişim Topluluğu 

tarafından düzenlenen “Kaçkar Kariyer ve 

Girişimcilik Zirvesi” 14-15 Mart 2017 tarihlerinde 

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 

gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin 

ardından başlayan programın açılışında ilk olarak 

Kariyer ve Kişisel Gelişim Topluluğu Başkanı Seyit 

KELLELİ konuştu. 

 Rek tö rümüz Pro f .  Dr.  Hüsey in  

KARAMAN konuşmasına, böyle geniş katılımlı bir 

zirveye ev sahipliği yapmaktan ve birçok başarıya 

imza atmış firma temsilcilerini Üniversitemizde 

ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

başladı.

 İki gün sürecek olan zirveye farklı 

sektörlerde iş yapan ve başarılı olmuş firma 

temsilcilerinin katılmasının öğrencilerimiz için 

büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden 

Rek tö rümüz,  “  Ün ivers i te  o la rak  b iz ,  

öğrencilerimize alanlarıyla ilgili teorik bilgiyi 

veriyoruz. Bu bilgilerin pratik ile buluşarak 

harmanlanması gerekmektedir. Bu nedenle 

sektörde iş yapan yöneticilerin tecrübeleri ve 

başarı hikâyeleri onlar için bulunmaz bir hazinedir.” 

diyerek konuşmasını tamamladı.

Rektörümüzün konuşmasının ardından Şirket 

Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı Mehmet 

BULDURGAN,” İnovasyon ve Girişimcilik” 

konusunda “Kişisel Gelişim ve Tecrübe 

Paylaşımı”, “Girişimcilik” ve “Melek Yatırımcılık” alt 

başlıkları ile bir sunum gerçekleştirdi. Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN sunumu sonrası 

Mehmet BULDURGAN'a şilt ve hediye takdim etti.

 Kapanış programında bir konuşma 

gerçekleştiren Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Reşat KASAP, üniversite ve akademisyenlik 

tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, gençlere 

geleceklerine yön verecekleri bu günleri kaliteli bir 

şekillendirmeleri gerektiği yönünde tavsiyelerde 

bulundu.

Üniversitemizde Akademik Yükselme Töreni
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Berat Albayrak Üniversitemizde Konferans Verdi

 Üniversitemiz Öğrenci Konseyi 

B a ş k a n l ı ğ ı  t a r a f ı n d a n  d ü z e n l e n e n ,  

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konulu 

konferans, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı 

olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

ABAYRAK katıldı. Programın moderatörlüğünü 

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim 

Görevlisi Hasan ÖRÜCÜ yaptı.

 Programda bir konuşma gerçekleştiren 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma geliştirme 

faaliyetlerinin yanında öğrencilerin ve içinde 

yaşadığımız toplumun doğru bilgiye ulaşmalarını 

sağlamak gibi önemli bir görevinin olduğunu ifade etti.

Konuşmasına, bugünkü neslin son yüzyıl içindeki en kritik nesil olduğunu 

belirterek başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, 

toplumun temel dinamiğini oluşturan genç neslin içinden geçilen süreci iyi 

okumak zorunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmelerde 

bulunan ve 1982 Anayasasından aldığı güçle Cumhurbaşkanı olan 

bir kişinin sınırsız yetkisi ve sıfır sorumluluğu olduğuna da değinen 

ALBAYRAK, “Bugün Cumhurbaşkanını sadece vatana ihanet 

suçundan yargılayabilirsiniz. Öyle zannediliyor. Ondan da 

yargılayamazsınız. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nda vatana 

ihanet suçunun tanımı yok. Tanımı olan bir suç olmadığı için neye 

göre yargılayacaksınız. Bu paket 16 Nisan'da geçerse 

Cumhurbaşkanının Meclisi fesih etme yetkisi tek bir şarta bağlı. 

Kendisini de fesih edecek. Sen eğer Cumhurbaşkanı olarak Meclisi 

fesih edersen senin görevin de biter. Kafana estiği gibi Meclisi fesih 

edemezsin. Meclisin görevi, yetkisi, denetimi esas 16 Nisan 

referandumu geçerse hakiki olması gereken konumuna oturacak.” 

diye konuştu.

Gençliğin küresel anlamda yüzyılın şekillendiği bugünlerde sloganik ve 

provakatif söylemlere bakmaması tavsiyesinde bulunan ALBAYRAK, “Lafa ve 

söyleyene bakarak analiz edeceğiz. Sözü söz mü? İstikameti neresi? 18 

 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 

düzenlenen “Bilim, Teknoloji ve Mühendisliğin Yeni 

Türkiye Vizyonundaki Stratejik Önemi” konulu 

konferans, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa, konuşmacı 

olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. 

Davut KAVRANOĞLU katıldı.

     Konuşmasına, Cumhurbaş-

kanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN'ın bil im insanının 

sorumluluğuyla ilgili konuşmasının 

yer aldığı video görüntüsü ile 

b a ş l a y a n  P r o f .  D r.  D a v u t  

KAVRANOĞLU, bilgi ekonomisinin 

gerekliliğine vurgu yaptı.

 Sunumunu üç bölüm halinde 

yapan KAVRANOĞLU, B i lg i  

ekonomisi, Dünya üniversitelerinin sıralaması, 

2002 yılı sonrası Türkiye'nin ekonomik büyümesi, 

Gelişmiş ülkelerdeki bilim teknoloji yapısı, 

Türkiye'nin 2023 hedefleri, Türkiye'deki mevcut 

durum ve hedefler, Dünyada bilim ve teknolojide 

son gelişmeler, 3. Sanayi Devrimi ve Türkiye'de 

sanayi 4.0 tartışmaları, Tarihte bilim ve Müslüman 

bilim adamları ile Örnek bir bilim adamı olarak El 

Biruni başlıkları altında konuşmasını gerçekleştirdi.

 Günümüzde güçlü ülkeler ve güçlü 

ekonomilerin istisnası olmayan ayırıcı niteliğinin 

bi lg i  ekonomisine geçmiş olmalarından 

kaynaklandığını bel ir ten KAVRANOĞLU, 

Türkiye'deki problemin sistem problemi olduğunu, 

eskiyen sistemin yenilenerek hedeflenen, 

dünyanın ilk on ekonomi arasındaki yerini almamız 

gerektiğini söyledi. KAVRANOĞLU, dönüşüm ve 

yeniden yapılanma ile yeni Türkiye'nin bilgi 

ekonomisine geçmesinin mecburi olduğunu ifade 

ederek konuşmasını tamamladı.

Üniversitemizde Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi Değişikliği Konuşuldu

 Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü 

 

Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Av. Mehmet UÇUM 

ile Ahmet Selim KÖROĞLU'nun konuşmacı olarak yer aldığı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi Değişikliğini Konuşuyoruz” konulu konferans Üniversitemiz ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü ise Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu 

Üyesi Mehmet ŞAHİN yaptı.

 İçerisinde bulunduğumuz referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin kapsamlı bir şekilde anlatıldığı programda ilk olarak Cumhurbaşkanlığı 

Başdanışmanı Av. Mehmet UÇUM söz aldı. Mevcut sistemle yeni sistem arasındaki tabloyu 

açıklayarak kavramların aynı esasların farklı olduğunu dile getiren UÇUM, eski anayasanın 

halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını, yeni düzenlemeyle sistemin revize olmayacağını sadece 

hükümette reforma gidileceğini belirtti. Mevcut sistemde halkın sadece milletvekillerini 

seçebildiğini ve vekillerin hükümeti kurduğunu hatırlatan Av. Mehmet UÇUM, yeni sistemde 

ise hükümeti seçme hakkının direkt olarak 

halka verildiğinin altını çizdi.

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz 

YAVİLİOĞLU ise konuşmasında, “Yapılacak 

değişiklikteki en önemli unsuru belirtmek 

gerekirse, sorunu çözme makamı her şekilde 

halktır, bizi de en çok ilgilendiren bu yönüdür. 

Şuanda mevcut hükümet her problemde 

millete danışmıştır ve bunun devamlılığını 

esas almıştır.” dedi.  Şuan ki sistemin tıkanık 

olduğunu belirten Cengiz YAVİLİOĞLU, 

işleyişin ilerlemesi için Cumhurbaşkanlığı 

sisteminin elzem olduğunu kaydetti.

 Batı'da yaşanan son gelişmeleri ve 

ülkemiz üzerindeki kirli hesaplarını detaylı bir 

şekilde anlatarak mevcut tablonun aslında 

bütün sorulara cevap verdiğini ifade eden Yeni 

Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU: “Söz konusu durum, bize bu 

yönetim modeli değişikliğinin aslında motivasyonunu, itici gücünü, olması gerektiğini de 

özetliyor.” ifadelerini kullandı.

 Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim KÖROĞLU, yeni sistemde hayata 

geçecek olan milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi konusunda konuştu. Yeni 

hükümet sisteminin belirlenmesi halinde ortaya çıkacak gelişmeleri anlatan Ahmet Selim 

KÖROĞLU: “ yeni 28 Şubat'lar, 27 Nisan'lar, parti kapatma davaları, 15 Temmuz gibi bir işgal 

ve darbe girişimleri bundan sonra bu ülkede son bulacak ve yerine tek millet, tek devlet, tek 

bayrak, tek vatan prensipleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden 

yapılandırılacak, şimdiden aziz milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullanarak konuşmasını 

tamamladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
Üniversitemizde Konferans Verdi

Üniversitemizde 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü Konferansı Yapıldı
 Üniversitemiz Sosyal Farkındalık Topluluğu tarafından 

düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” başlıklı konferans 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 

düzenlendi. 

 Konferansta bir konuşma gerçekleştiren Rize Baro 

Başkanı Av. Mehmet ÇIRAKOĞLU sözlerine Dünya Kadınlar 

Günü'nü kutlayarak başladı. Kadınla erkek arasındaki 

eşitsizliğin insan hakkı sorunu olduğuna dikkat çeken 

ÇIRAKOĞLU, sosyal adaletin önemli bir koşulu olan eşitliğin, 

kalkınmanın da vazgeçilmez temel ön koşulu olduğunu ifade 

etti.

 Ülkemizde her kesimden milyonlarca kadının fiziksel, 

psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet veya tehdit yüzünden 

baskı altında yaşamak zorunda kaldığını belirten 

ÇIRAKOĞLU, “Toplumda ai le iç i  ş iddet giderek 

yaygınlaşmakta ve kadınlar ihmal ve istismarın yoğun olduğu 

ortamlarda büyümek ve yaşamak zorunda kalmaktadırlar. 

İnsan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı 

ülkelerde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları artık 

insan haklarının bir gereği olarak değerlendirmekte, kadınların 

siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını 

sağlayacak tüm haklardan erkekler gibi eşit şekilde 

yararlanmaları gerektiği kabul edilmektedir.” diyerek 

konuşmasını tamamladı.

 Konferansta, Rize Barosu avukatlarından Av. Selin 

EREN, “Kadın Haklarının Tarihçesi”, Av. Havva SAMİDİN KYZY 

TOPÇUOĞLU, “Kadına Karşı Şiddetin Hukuki Temelleri” ve Av. 

Hatice Ceren EREL ise “Kadın Haklarının Hukuksal Boyutu” 

konuları ile ilgili sunum yaptı.

 Kadın haklarının tarihçesini anlatan Rize Barosu 

Yönetim Kurulu Üyesi Av Selin EREN, “Anadolu'da kurtuluş 

mücadelesi vermiş Nene Hatunlarla, Halide Edip'lerle, Nezahat 

Onbaşılarla birlikte bağımsızlığı kazanmış bir milletin 

çocuklarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmamalı ve toplum odak 

noktasının kadınlar olduğunu bilerek haklarımızı 

savunmalıyız.” diyerek kadına yönelik şiddetin olmadığı, 

özgürlüklerin kısıtlanmadığı ve eşitliğin mutlak olduğu bir 

toplum bilinci ve yaşantısı temennisinde bulundu.
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim

Boynukalın Üniversitemizde Söyleşi Yaptı
  Gençlik ve Spor 

Bakan Yardımcısı  Abdurrahim 

BOYNUKALIN “Gençlik Söyleşileri” 

kapsamında Üniversitemiz ÜNİAK 

Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 

programa konuşmacı olarak katıldı.

 Üniversitemiz Kongre ve Kültür 

Merkezi Konferans Salonunda 

düzenlenen söyleşi ÜNİAK Topluluğu 

Başkanı Kadir Ali ÇELİK'in açılış 

konuşmasıyla başladı.

  Ülkemizin yakın 

geçmişte yaşadığı zorlu süreçleri 

kapsamlı bir şekilde anlatarak 

konuşmasına başlayan Gençlik ve 

Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim 

BOYNUKALIN, 15 Temmuz gecesinde 

FETÖ terör örgütünce vatanımıza, 

ülkemiz insanına yapılan hain 

saldırının gerek içerideki gerekse 

dışarıdaki düşmanlarımızın hezimet 

beklent is in in aksine bi r l ik  ve 

beraberliğimizi daha da pekiştirdiğini 

hatırlattı.

 İçer is inde bulunduğumuz 

referandum süreci ile ilgili de 

açıklamalarda bulunan BOYNU-

KALIN, gençliğin bu ülkenin kurucu 

unsuru olduğunu söyleyerek “Mevcut 

anayasada yapılan ülkemizin önünü 

açacak değişiklikleri herkesin dikkatle 

okumasını ve çevresine anlatmasını 

istiyoruz.” dedi.

Rize Milletvekili Hasan Karal Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi Değişikliğini Anlattı

 Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı 

tarafından düzenlenen, “Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi Değişikliğini Konuşuyoruz” konulu 

konferans, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa 

konuşmacı olarak Rize Milletvekili Hasan KARAL 

katıldı.

 Konferans başlamadan Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları 

Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin 

hazırlamış olduğu “Milletin Dirilişi” adlı sergi gezildi.

 Sergideki eserlerin incelenmesinin ardından 

Rize Milletvekili Hasan KARAL Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemi değişikliğini anlattı.

 Yeni neslin, yaşının üzerinde bir olgunlukla 

geliştiğini ifade eden KARAL, özellikle milletvekili 

seçilme yaşının 25'den 18'e indirilmesi ile ilgili 

madde üzerinde durarak bu değişiklik ile gençlerin 

önündeki siyasi alanın açılacağını belirtti.

KARAL, dünyadaki gelişmeler ve bölgedeki 

gelişmeler karşısında Türkiye'nin de ciddi anlamda 

problemler yaşadığını söyleyerek,  “Bütün bu 

zorlukları atlatabilmemiz için Türkiye'de güçlü bir 

iradeye ve güçlü bir yönetim anlayışına ihtiyacımız 

vardır. Bunun için biz cumhurbaşkanlığı sistemini 

getiriyoruz.” diye konuştu.

 KARAL, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

değişikliğinin Türkiye'yi sağlıklı bir şekilde sonuca 

götürecek sistem olduğunu ifade ederek 

konuşmasını tamamladı.

Rektörümüzden YGS 
Öncesi Adaylara Uyarılar

Rektörümüz, ÖSYM Rize İl Sınav Koordinatörü Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, 12.03.2017 tarihinde tüm Türkiye 

genelinde olduğu gibi Rize'de de yapılacak olan 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesi, sınava girecek 

adaylara ve ailelerine çeşitli uyarılarda bulundu.

Makamında basına açıklama yapan Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, Rize'de Yükseköğretime Geçiş 

sınavının (YGS) Rize Merkez ile birlikte Çayeli ve Ardeşen 

ilçelerinde yapılacağını, sınavın Pazar günü saat 10.00'da 

başlayacağını ve 160 dakika süreceğini, Rize Merkez'de 

7231 aday, Çayeli ilçesinde 1524 aday ve Ardeşen ilçesinde 

de 3029 aday olmak üzere toplamda Rize'de 11784 adayın 

sınava gireceğini söyledi.

ÖSYM Rize İl Sınav Koordinatörlüğü olarak adayların sınava 

herhangi bir problemle karşılaşmadan rahat bir şekilde 

girmeleri için bütün önlemleri aldıklarını belirten Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, “Bu konuda adayların ve ailelerinin 

herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Rahat 

olsunlar.” dedi.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, adayların herhangi bir istenmeyen 

durumla karşılaşmamaları, bütün yılın emeğinin küçük bir 

dikkatsizlik ile boşa gitmemesi ve ÖSYM tarafından bu yıl 

yapılan sınav kuralları değişikliğine özellikle dikkat etmeleri 

gerektiğini belirtti.

Üniversitemiz ile Rize Belediyesi Arasında

Hizmet İçi Eğitim Protokolü İmzalandı
 Üniversitemiz ile Rize Belediyesi arasında 

hizmet içi eğitime yönelik danışmanlık protokolü 

imzalandı.

 Rize Belediyesi hizmet içi eğitim kapsamında 

2017 yılı boyunca eğitim faaliyetlerinin bir yılı 

kapsayacak şekilde Üniversitemiz Sürekli Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 

(RTEÜSEM)  tarafından verilmesi dolayısıyla 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ile Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP 

protokol imzaladı.

 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 

Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Konferans Salonu'nda 

k u t l a m a  p r o g r a m ı  

düzenlendi.

 Saygı duruşu ve 

İ s t i k l a l  M a r ş ı ' n ı n  

söylenmesinin ardından 

başlayan programda ilk 

olarak Tıp Fakültesi öğrenci 

temsilcisi Safiye Sümeyye 

BEZCİ konuştu. BEZCİ, 

önce l i ğ i  başka la r ın ın  

hayatlarını kurtarmak olan 

tüm fedakâr doktor ve sağlık 

çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Uzman öğrenciler adına konuşma 

yapan Hamdullah SAYLAN ve Öğretim 

Üyeleri adına konuşan Prof. Dr. Çiçek 

HOCAOĞLU da fedakârca mesleğini 

sürdüren tüm sağlık personelinin, hak 

ettikleri yaşam şartlarına kavuşmaları 

temennisinde bulunarak 14 Mart Tıp 

Bayramı'nı kutladı.

 Ardından Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK bir konuşma 

yaparak doktor lar ın ve sağl ık 

çalışanlarının hekimlik mesleğini 

l a y ı k ı y l a  u y g u l a y a b i l m e k ,  

sürdürebilmek, hasta ve hastalıkların üstesinden 

ge leb i lmek  i ç i n  

sürekli çalışarak ve 

kendini yenileyerek, 

beyaz önlüklerine 

leke sürdürmeden 

namusla ve gururla 

işlerini en iyi şekilde 

y a p m a l a r ı  

gerektiğini söyledi.

 Tüm hekim ve 

sağlık çalışanlarının 

T ı p  B a y r a m ı ' n ı  

kutlayan ŞİMŞEK, “Doktor ve sağlık çalışanını 

yaşat ki bu meslek yaşasın, insan da devlet de 

yaşasın.” diyerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

mevcut binasının artık ihtiyaçlara yeterli cevabı 

vermediğini, Rize'de sağlık ve tıp eğitimi alanında 

eğitim ve öğretime uygun bir hastaneye ihtiyaç 

olduğunu dile getirdi.

İnsan yaşamını her şeyin üstünde tutan, bütün 

zorluklara rağmen özveriyle çalışan doktorların ve 

sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı coşkusunu 

yaşamaktan duyduğu mutluluğu belirterek 

konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, doktorluğun, sürekli 

yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bilimsel 

araştırmaların merkezinde olmayı ve hepsinden 

önemlisi insanı sevmeyi gerektiren bir meslek 

olduğunu söyledi.

Üniversitemizde Tıp Bayramı

S a ğ l ı k  B i l i m l e r i  

Enstitüsü müdürlük görevini 

yürüten Prof. Dr. Osman Birol 

ÖZGÜMÜŞ'ün kendi isteğiyle 

görevini bırakması dolayısıyla 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

müdürlüğü görevine vekaleten 

Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU 

atandı.

Devir teslim töreninde 

b i r  k o n u ş m a  y a p a n  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, görev süresi 

b o y u n c a  Ü n i v e r s i t e m i z  

yönetimi ile sürdürmüş olduğu 

uyumlu çalışmalar ve Üniversitemizin 

gelişmesi ve büyümesi, eğitim öğretim 

kalitesine sağlamış olduğu önemli 

katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Osman 

Birol ÖZGÜMÜŞ'e teşekkür etti. 

Rektörümüz, Doç. Dr. Hüseyin Avni 

UYDU'ya da yeni görevinde başarılar 

diledi.

Sağlık Bilimleri Enstitümüzde

Devir Teslim Töreni
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 Üniversitemiz ile Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında ilimizde yeni istihdam alanları ve  kalifiye insan gücü oluşturmaya yönelik protokol 

imzalandı.

 Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, işbirliği protokolünün ilimiz ve bölgemiz insanına 

hayırlı olmasını dileyerek “Bu protokolle, ilimiz ve kadınlarımız için yeni istihdam alanları ve ekonomik haklar kazandırmak, Su ürünleri Kooperatiflerinin üyelerine 

hizmet noktasında ve meslek örgütlenmesi açısından bir farkındalık oluşturmak, ilimizde ağ yapım ve tamiri konusunda yeteri kadar kalifiye insan gücü ortaya 

çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

 Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şafak BULUT ise açılacak kurslarla birlikte kadınları balıkçılığa entegre ederek meslekte fırsat eşitliği yaratmayı 

amaçladıklarını ifade etti ve işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve Rize Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Şafak BULUT tarafından protokol imzalandı.

Üniversitemiz İle Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25. yılı kapsamında hazırlanan “Bilgemiz 

Aliya İzzetbegoviç” belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

gerçekleşti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan galaya Üniversitemiz 

akademisyenleri, daire başkanları, şube müdürleri ve fakülte sekreterlerinden 

oluşan bir grup heyet katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, Aliya 

İzzetbegoviç'le ilgili düşünceleri ile başlayan belgeselde, akademisyenlerin Aliya 

İzzetbegoviç'in hayatı ve ülkesinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye ilişkin 

görüşleri yer alıyor. Üniversitemiz heyeti, belgesel gösteriminin ardından 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdi.

Üniversitemiz Heyeti 'Bilgemiz 

Aliya İzzetbegoviç' Belgeselinin 

Galasına Katıldı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürlük görevini 

yürüten Doç. Dr. Levent TÜMKAYA'nın kendi isteğiyle görevini 

bırakması dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

müdürlüğü görevine Öğr. Gör. Bahar KEFELİ ÇOL atandı.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, günün anlam ve önemini ifade ederek 

tüm bayan personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Üniversitemiz akademisyenlerinin eğitim öğretim kalitesine 

katkıda bulunmak için daha da özverili çalışmaları gerektiğini belirten Rektörümüz, görev 

süresi boyunca Üniversitemiz yönetimi ile sürdürmüş olduğu uyumlu çalışmalar dolayısıyla 

Doç. Dr. Levent TÜMKAYA'ya teşekkür etti. Rektörümüz, Öğr. Gör. Bahar KEFELİ ÇOL'a da 

yeni görevinde başarılar diledi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda 

Devir Teslim Töreni

 Sağlık Yüksekokulu müdürlük görevini yürüten Doç. Dr. 

Hüseyin Avni UYDU'nun kendi isteğiyle görevini bırakması 

dolayısıyla Sağlık Yüksekokulu müdürlüğü görevine Yrd. 

Doç. Dr. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN atandı.

 Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, görev süresi boyunca 

Üniversitemiz yönetimi ile sürdürmüş olduğu uyumlu 

çalışmalar dolayısıyla Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU'ya 

teşekkür etti. Rektörümüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

olması dolayısıyla bu anlamlı günde görevi teslim alan Yrd. 

Doç. Dr. Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN'a da yeni görevinde 

başarılar diledi.

Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulumuzda 
Devir Teslim Töreni
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürlük görevini 

yürüten Prof. Dr. Hasan Ali ESİR'in kendi isteğiyle görevini 

bırakması dolayısıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

müdürlüğü görevine Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇAKIR atandı.

 Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN,Üniversitemizin fiziki imkânlarının oldukça 

iyi olduğunu ve nitelik olarak da önemli bir noktaya geldiğini ifade 

etti. Rektörümüz, görev süresi boyunca Üniversitemiz yönetimi ile 

sürdürmüş olduğu uyumlu çalışmalar ve Üniversitemizin gelişmesi 

ve büyümesi, eğitim öğretim kalitesine sağlamış olduğu önemli 

katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Hasan Ali ESİR'e teşekkür etti. 

Rektörümüz, Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇAKIR'a da yeni görevinde 

başarılar diledi.

Sağlık Yüksekokulumuzda 
Devir Teslim Töreni
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