
 Türkçeye geçm�ş Arapça kel�meler 

olduğu �ç�n bu d�l� öğrenmek ben�m �ç�n kolay oldu. 

 B�ze göster�len sam�m�yet çok yüksek 

sev�yede. Burada a�le ortamını yaşıyorum.

 Evet eğ�t�m fuarını z�yaret ett�m. Recep 

Tayy�p Erdoğan �sm� ülkem�zde çok sev�l�yor, 

bunun �ç�n burayı terc�h ett�k.
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DÜNYAYI DEĞİŞTİREN İCATLAR

ÜNİVERSİTEMİZ GELİŞTİRME VAKFI'NDAN

ÖĞRENCİLERE BAŞARI BURSU

   �lk telefon Alexander Graham Bell tarafından 
1880 yılında yapıldı. Anakaralar arasında �lk 
telefon konuşmaları 1915 yılında Par�s'le Arl�ngon 
arasında yapıldı. Türk�ye'de �lk telefon �se 1908 
yılında uygulanmaya başlandı.

MİZAH KÖŞESİ

Telefon

Ün�vers�tem�z Gel�şt�rme Vakfı 

tarafından ün�vers�te sınavında �lk 4 b�n 

arasına g�r�p �lk 5 terc�h� arasında 

Ün�vers�tem�z� terc�h eden öğrenc�lere 

aylık 750 ve 1000 TL g�b� bölümüne göre 

değ�şen m�ktarlarda burs ver�lmeye 

başlandı.

Öğrenc�ler tems�l� başarı bursu 

çekler�n�, Ün�vers�tem�z Senato Salonu'nda 

düzenlenen törenle Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüsey�n Karaman �le Recep Tayy�p erdoğan 

Ün�vers�tes� Gel�şt�me Vakfı Genel Sekreter� 

Av. Harun Mertoğlu’nun el �nden aldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Karaman burada yaptığı konuşmada, “Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Gel�şt�rme 

Vakfımız, 2013 yılında yapılan ÖSYS’nda yerleşt�kler� puan türünde bazı programlarda �lk 4000, bazılarında 

5000' g�r�p �lk beş terc�h� arasında Ün�vers�tem�z� terc�h eden ve yerleşen öğrenc�lere ayda b�n TL, �lk 10 b�n'e 

g�ren öğrenc�lere �se aylık 750 TL burs vereceğ�n� duyurmuştu. Bunun üzer�ne bu yıl Ün�vers�tem�ze kayıt 

yapan öğrenc�ler�m�z arasında beş öğrenc�m�z�n �lk dört b�r arasına g�rerek �lk beş terc�hler� arasında 

Ün�vers�tem�z� seçt�kler�n� gördük. Mesut Tunç, Adnan Ç�çek, İlhan Ataç, Nesl�han Toruk ve İsma�l Şah�n �s�ml� 

bu öğrenc�ler�m�z Eğ�t�m Fakültem�z�n Türkçe Öğretmenl�ğ� Bölümü'nde okuyor. Bu burs Ün�vers�tem�zde 

eğ�t�m gördükler� sürece devam edecekt�r.

 Ün�vers�tem�z Eğ�t�m ve Araştırma 

Hastanes�'nde bulunan Mult�d�ode Lazer 

DCR c�hazı �le hastalara genel anestez� 

gerekmeden, gözyaşı kanal tıkanıklığı 

amel�yatı yapılıyor.

 Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Göz 

Hastalıkları Ana B�l�m Dalı Başkanı Yrd. Doç. 

Dr. Kemal Türkyılmaz, Doğu Karaden�z 

Bölges�'nde sadece R�ze'de bulunan DCR 

c�hazı �le bugüne kadar b�rçok hastaya başarılı 

operasyonlar gerçekleşt�rd�kler�n� söyled�. 

Yrd. Doç. Dr. Türkyılmaz, “Genel anestez� 

uygulanmadan, kanama g�b� �stenmeyen 

durumlarla karşılaşmadan, herhang� b�r c�lt 

kes�s �  ve d �k �ş  at ı lması  gerekmeden 

yapılab�len lazerle gözyaşı kanal tıkanıklığı 

amel�yatı, hastaların estet�k kaygısı taşımadan 

ve amel�yat sonrası zaman kaybı yaşamadan 

günlük yaşantılarına döneb�lmes�ne �mkân 

tanıyor.” ded�. Yrd. Doç. Dr. Türkyılmaz, son 

zamanlarda sıkça kullanılan lazerle gözyaşı 

kanal amel�yatı sayes�nde tıkalı kanalları 

açab�ld�kler�n� anlatarak, “Lazer yöntem�yle 

amel�yat olan hasta operasyondan hemen 

sonra normal hayatına döneb�l�yor.” �fadeler�n� 

kullandı. Yrd. Doç. Dr. Türkyılmaz: " B�z�m 

lazer DCR yöntem�nde başarı oranımız �se 

yüzde 85 c�varındadır.” şekl�nde konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZDE EĞİTİM SEMİNERİ
Ün�vers�tem�z Rektörlüğü tarafından “İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plânı” 

konulu eğ�t�m sem�ner� düzenlend�.

Eğ�t�me başta Ün�vers�tem�z Rektörü olmak 

üzere Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Da�re 

Başkanları, Fakülte ve Yüksekokul sekreterler� �le 

b�rl�kte akadem�k ve �dar� personel katılmıştır. İkt�sad� 

ve İdar� B�l�mler Fakültes� Konferans Salonu'nda tert�p 

ed�len sem�nerde Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

Karaman, �ç kontrolün tanımını yaparak her kamu 

kurumunun mutlaka b�r hedefi olduğunu ve bu hedefe 

en kısa yoldan en az yanlışla ulaşmak �ç�n �ç kontrol 

s�stem�n�n uygulanması gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

Ardından Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Öğret�m Görevl�s� Al� 

Haydar Doğu tarafından �ç kontrol kavramının ortaya 

çıkış neden�, s�stem�n hayata geçmes� �ç�n atılması 

gereken adımlar ve �ç kontrolün faydaları anlatıldı. 

Anestez� Olmadan
Gözyaşı Kanal
Tıkanıklığı
Amel�yatı

 Türkçey� öğren�rken zorluk yaşıyor musunuz?

 Ün�vers�te yönet�m�, akadem�syenler ve 
öğrenc� arkadaşlarınızın s�ze karşı yaklaşımından 
memnun musunuz?

 Geçt�ğ�m�z yıl ülken�zde düzenlenen ve 
Ün�vers�tem�z�n de �çer�s�nde yer aldığı Yemen Eğ�t�m 
Fuarı'nı z�yaret ett�n�z m�?

 Bugün eğ�t�m gördüğünüz RecepTayy�p 
Erdoğan Ün�vers�tes� hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yemenl� Öğrenc�
Arkadaşlarımıza Sorduk...

Muhammed Mansur Alha�t� 

(Sanaâ)
Yüksek L�sans Öğrenc�s� 

 Telaffuz farklılığı neden�yle Türkçey� 

öğren�rken �lk dönemlerde zorlandım. Ancak 

Türk�ye'ye sıkça gelme fırsatı bulmam, devamlı 

okumam ve prat�k yapmam sayes�nde Türkçem� 

gel�şt�rd�m. Üm�d�m, Türkçey� Türkler g�b� 

konuşmak.  Ben yönet �mden başlayarak 

arkadaşlarıma kadar herkesten memnunum. 

Özell�kle Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n Karaman 

ve b�z�mle yakından �lg�lenen Rektör Yardımcısı, 

Hassan Mohsen Rageh 

(Hacca)
Yüksek L�sans Öğrenc�s� 

 Yen� b�r d�l öğrenmek zor ancak, bu zorluk 

zamanla gerek prat�k gerekse hocalarımızın 

yardımıyla ortadan kalkıyor. Türkçede b�z�m 

d�l�m�ze yakın ter�mler olduğu �ç�n çok fazla 

zorlanmıyorum.

 Herkes�n yakın �lg�s�nden dolayı oldukça 

memnunum. Buradak� herkesle kardeş g�b� olduk. 

H�çb�r sıkıntım yok.

 Fuarı z�yaret etmed�m. Okulumda 

başarılı öğrenc� olduğum �ç�n ülkemdek� Yüksek 

Eğ�t�m Bakanlığı ben� saygın b�r ün�vers�teye 

yerleşt�recekt�. Ben de yurt dışında okumayı 

düşünüyordum ve Türk�ye'y�, Recep Tayy�p 

Erdoğan Ün�vers�tes�'n� seçt�m.

Malak Muhammed Taher 

(Sanaâ)
L�sans Öğrenc�s� 

yaşam

 Türkçey� �lk kez buraya geld�ğ�mde 

duydum. Öğren�rken zorlansam da söylenenler� 

a r t ı k  a n l a y a b � l � y o r u m .  İ n ş a l l a h  T ü r k 

arkadaşlarımla b�r l �kte kalarak Türkçem� 

gel�şt�receğ�m.

 Memnunum. Kend�m� burada yabancı 

h �ssetm�yorum.  Herkese teşekkür le r �m� 

sunuyorum.

Yasm�n Abdul Al-az�z  AL-EKad� 

(Sanaâ)
L�sans Öğrenc�s� 

 Fuarı z�yaret etmed�m. Türk�ye'de 

okumayı çok �st�yordum. Yemen Yüksek Eğ�t�m 

Bakanlığı ben� seçmeden önce, ben Türk 

Büyükelç�l�ğ�'ne g�derek evraklarımı verd�m. 

Kardeş ülke olarak b�ld�ğ�m�z Türk�ye hakkında 

b�lg�y� l�sede eğ�t�m görürken aldım. Tar�h 

dersler�m�zde, Osmanlı Dönem� hakkında detaylı 

b�lg� aldık.

Uluslararası İl�şk�ler Değ�ş�m Programı Sorumlusu 

Prof. Dr. Neb� Gümüş'e �çten teşekkür ed�yorum.

 Fuarda tercümanlık yaptım. O zaman 

RTEÜ'yü yakından tanıma fırsatı buldum ve 

yüksek l�sansımı burada yapmak �ç�n kararımı 

verd�m.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ
SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE

DUYARSIZ KALMADI

 Ün�vers�tem�z İlah�yat Fakültes� Öğrenc�ler� 

komşumuz Sur�ye'dek� müslüman kardeşler�m�ze 

yardım etmek, onların dertler�yle dertlenmek 

amacıyla 23-24 Aralık 2013 tar�hler�nde Fakülte 

bahçes�nde “Yolumuz İnsanlık Rotamız Sur�ye” �s�ml� 

b�r kermes düzenlend�ler.



Mehmet Ak�f,
Meden�yet ve İnsan

 Ün�vers�tem�z Rektörlüğü tarafından 

düzenlenen programda Atatürk Ün�vers�tes� 

Edeb�yat Fakültes� Türk D�l� ve Edeb�yatı Bölümü 

Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Erdoğan Erbay, “Mehmet 

Ak�f, Meden�yet ve İnsan” konulu b�r konferans 

verd�. 

 Mehmet Ak�f Ersoy'un k�ş�l�ğ�, hayatı ve 

eserler� hakkında b�lg�ler vererek konuşmasına 

başlayan Prof. Dr. Erdoğan Erbay, Ak�f'�n b�r 

mütefekk�r olarak, hayatı b�r bütün olarak algılayıp 

yorumladığını ve �nsanlık �ç�n �y�, güzel ve faydalı olanı 

üretmeye çalıştığını kaydett�. Toplumun yaşadığı 

ıstırabı ve acıyı eserler�nde yansıtan Ak�f'�n 

Safahat'ını hayatın �ç�ne taşımak gerekt�ğ�n� �fade 

eden Prof. Dr. Erdoğan Erbay, Ak�f'�n 4 d�l b�len b�r 

aydın, b�r ün�vers�te hocası, b�r fik�r adamı ve şa�r 

olarak gençl�ğ�m�z �ç�n öneml� b�r model olduğunu d�le 

get�rd�. 
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BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ELDEN ELE
GİYSİ PROJESİ
HAYAT BULDU

 Ün�vers�tem�z Fen Edeb�yat Fakültes� 

Öğret�m Elemanları tarafından “Elden Ele G�ys�” 

adı altında anlamlı b�r projeye �mza atıldı.

 Proje kapsamında, �ht�yaç duyulmayan 

ancak kullanılab�lecek durumda olan g�ys�, ayakkabı 

ve aksesuar toplandı. Gerek akadem�syenler gerekse 

öğrenc�ler�n büyük desteğ�n� gören etk�nl�k, Doç. Dr. 

Nurhayat Özdem�r, Doç. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu, 

Doç. Dr. Nesl�han Saruhan Güler, Yrd. Doç Dr. Asu 

Usta, Yrd. Doç. Dr. Nurver Altun, Yrd. Doç. Dr. Özlem 

Fa�z, Yrd. Doç. Dr. Üm�t Den�z, Yrd. Doç. Dr. N�lay 

Akçay, Arş. Gör. Tuğba Ergül, Arş. Gör. Gül Yılmaz Çal 

ve Arş. Gör. Ar�fe Pınar Ek�nc�'n�n çabalarıyla hayat 

buldu.

 Fakülte bünyes�nde �ht�yaç sah�b� olan 

öğrenc�ler, Fen Edeb�yat Fakülte b�nası teras katında 

açılan standa g�derek, serg�lenen ürünlerden 1 TL 

karşılığında faydalanma �mkânı buldu. 

Etk�nl�k, Turgut Kıran Den�zc�l�k 

Yüksekokulu öğrenc�ler�n�n, programa katılan 

den�zc�l�k ş�rketler�nde staj yapması ve çalışma 

�mkânlarına ulaşması, öğrenc�ler�n gelecekte 

ç a l ı ş a c a k l a r ı  o r t a m ı n  a v a n t a j  v e 

dezavantajlarını öğrenmes�, böylece daha �y� 

kar�yer elde etme �mkanları kazanması amacı 

�le tert�p ed�ld�. 

Ü n � v e r s � t e m � z  Tu r g u t  K ı r a n 

Den�zc�l�k Yüksekokulu Müdürlüğü Den�z 

Ulaştırma İşletme Mühend�sl�ğ� Bölümü 

öğrenc�ler�ne yönel�k olarak, den�zc�l�k 

ş�rketler�n�n katılımı �le 03-13 Aralık 2013 

tar�hler� arasında “3.Kar�yer Günler�” 

düzenlend�.

Bunun yanında 3.Kar�yer Günler� 

etk�nl�ğ� �le Yüksekokulumuzun ülkem�z�n önde 

gelen den�zc�l�k ş�rketler�yle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde 

olması �le �lg�l� den�zc�l�k ş�rketler�n�n, den�zc�l�k 

ö r f  ve  ade t le r �ne  uygun  eğ � t �m  a lan 

Yüksekokulumuz öğrenc�ler�n�,  eğ�t�m alt 

yapımızı ve eğ�t�m merkezler�m�z� daha 

yakından tanımaları hedeflend�.

3.
DEKANLARIMIZ
ASALETEN ATANDI

Yükseköğret�m Genel Kurulu (YÖK) 

toplantısında, Ün�vers�tem�zdek� 4 fakülteye 

asaleten dekan ataması yapıldı.

Ün�vers�tem�z İkt�sad� ve İdar� B�l�mler 

Fakültes� Dekanlığı'na Prof. Dr. Osman Karamustafa, 

Tıp Fakültes� Dekanlığı'na Prof. Dr. Ekrem Algül, Fen 

Edeb�yat Fakültes� Dekanlığı'na Prof. Dr. Oktay Torul 

ve Su Ürünler� Fakültes� Dekanlığı'na Prof. Dr. Davut 

Turan get�r�ld�.

Ün�vers�tem�z�n, Erasmus adıyla 

b�l�nen öğrenc� ve personel değ�ş�m 

programı 2007-2013 dönem� b�tt�.

Erasmus adıyla 2014-2020 yılları 

arasında bazı değ�ş�kl�kler olmakla b�rl�kte y�ne 

aynı amaçla devam edecek. Bu bağlamda, 

Ün�vers�tem�z Dış İl�şk�ler Ofis� Erasmus 

Koord�natörlüğü tarafından 2013 yılı Mart 

ayında yapılan 2014-2020 yılları arasında 

(Erasmus+ dönem�nde) geçerl� olacak ECHE 

(Erasmus Charter for H�gher Educat�on) 

başvuruları sonuçlandı. Ün�vers�tem�z�n 

başvurusunun kabul ed�ld�ğ� ve 2014-2020 

yılları arasında geçerl� olacak bu beyannamey� 

almaya hak kazandığı öğren�ld�.

Erasmus+
2014-2020

DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİ
Ün�vers�tem�z İlah�yat Fakültes� Dekanlığı 

tarafından düzenlenen programda araştırmacı yazar ve 

gazetec� Sadık Albayrak, “Dünü ve Bugünü �le 

Türk�ye'de D�n Eğ�t�m�” konulu konferans verd�.

Konuşmasında yüz yılı aşkın süred�r yurdumuzda 

d�n eğ�t�m�n� zayıflatmak ve baltalamak �steyen çevreler 

olduğunu vurgulayan Albayrak, bu uğurda gayretler� olan 

�s�mlerden örnekler verd�. Mevcut sorunlar dolayısıyla uzun 

dönem Anadolu �nsanının çocuklarını okula göndermekten çek�nd�ğ�n� bel�rtt�.

Albayrak konuşmasının son bölümünde �se salonda bulunan gençlere “Yen� dönem 

�mkânlarında büyük pay sah�b� b�r başbakanın �sm�n� taşıyan Ün�vers�ten�n İlah�yat 

Fakültes�'nde okumayı ve böyle b�r d�plomaya sah�p olmayı ne kadar �sterd�m, bunun hakkını 

çok çalışarak ver�n.” şekl�nde tavs�yede bulundu.

Hemş�reler İç�n D�yabet Farkındalığı
Gel�şt�rme Eğ�t�m� Düzenlend�

 Ün�vers�tem�z ve D�yabet Hemş�rel�ğ� 

Derneğ�'nce R�ze'de �lk kez gerçekleşt�r�len söz 

konusu eğ�t�m programı �le Türk�ye ve R�ze 

nüfusunda artmakta olan d�yabetl� b�reylere h�zmet veren hemş�reler�n farkındalıklarının 

arttırılması amaçlandı.

 D�yabet Hemş�rel�ğ� Derneğ� ve faal�yetler�n� tanıtarak konuşmasına başlayan D�yabet 

Hemş�rel�ğ� Derneğ� Başkanı Prof. Dr. Nerm�n Olgun, ayrıca “D�yabetl� B�rey Ne B�lmek İster?” 

konusunu anlattı. Eğ�t�m programında ayrıca, “D�yabet�n Tanı ve Sınıflaması” KTÜ Öğret�m Üyes� 

Doç. Dr. Nesr�n Nural,  “D�yabette Tanı ve R�sk Değerlend�r�lmes�” Sağlık Yüksekokulu Öğret�m 

Üyes� Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çev�k, “D�yabetl�n�n Beslenmes�” D�yet�syen Nafiye Uzunok, 

“İlaç Tedav�s�” D�yabet Hemş�res� Selda Çel�k ve “D�yabet�n Ps�ko-Sosyal” yönü �se Ps�k�yatr�st Dr. 

Çağdaş Hünkâr Yeloğlu tarafından anlatıldı. Eğ�t�m sonunda konu �le �lg�l� uygulamalar yapıldı.

Ün�vers � tem�z  Sağ l ık  Yüksekokulu 

tarafından 27 Aralık 2013 tar�h�nde Eğ�t�m ve 

A r a ş t ı r m a  H a s t a n e m � z  K o n f e r a n s 

Salonu'nda “Hemş�reler �ç�n Mezun�yet 

Sonrası D�yabet Farkındalığı Gel�şt�rme 

Eğ�t�m�” düzenlend�. 

ÜNİVERSİTEMİZ İLE RTSO
A R A S I N DA  İ Ş B İ R L İ Ğ İ
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ün�vers�tem�z �le R�ze T�caret ve 

Sanay� Odası arasında Ün�vers�te-Sanay� 

İşb�rl�ğ� Protokolü �mzalandı.

İmza tören�nde Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüsey�n Karaman ve RTSO Başkanı Şaban 

Az�z Karamehmetoğlu'nun ortak düşünces�, 

kurumlar arası �şb�rl�ğ�n�n R�ze'n�n geleceğ� �ç�n 

büyük önem taşıdığı yönünde oldu.

Konuşmaların ardından �şb�rl �ğ� 

protokolü �mzalandı. Protokol çerçeves�nde 

oluşturulan Ün�vers� te-Sanay� İşb�r l �ğ � 

Kom�tes�; R�ze ve Doğu Karaden�z Bölges�'nde 

sanay �n � n  Ün � ve r s � t em �z l e  uyumunu 

sağlayacak ortak altyapı çalışmaları yapmak; 

bölgen�n �ht�yaçlarına ve doğasına uygun 

sanay� gel�şt�rme öncel�kler�n� tesp�t etmek; 

know- how, araştırma-gel�şt�rme ve �ler� 

teknoloj� konularında araştırma projeler� 

gerçekleşt�rerek Ün�vers�tem�z�n araştırma 

potans�yel�n�, sanay�n�n gereks�n�mler�yle 

uyumlu hale get�rmek ve böylece sanay� kes�m� 

�le Ün�vers�tem�z�n b�r arada çalışma koşullarını 

sağlayacak.

ÜNİVERSİTEMİZDE EKONOMİ BASINI
VE GAZETECİLİĞİ ANLATILDI

Ün�vers�tem�z İkt�sad� ve İdar� B�l�mler 

Fakültes� tarafından “Dünyada ve Türk�ye'de 

Ekonom� Basını ve Ekonom� Gazetec�l�ğ�” konulu 

konferans düzenlend�.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dünya 

Gazetes� Başyazarı Osman Arolat, dünyada ve 

ülkem�zdek� ekonom�k gazetec�l�ğ�n�n tar�hçes�n� 

anlattı. Haberler�n �lk ekonom� gazeteler �çer�s�nde b�lg� 

aktarıcı b�r ürün olarak yer aldığını ve ana 

fonks�yonundan sapmadan uzun sure okura 

sunulduğunu kaydeden Arolat ,  20.  yüzyı l ın 

başlarından �t�baren haber�n et�k kurallarının 

tartışılmaya, ancak geçen yüzyılın son 30 yılında haber 

sunumlarında öneml� sapmaların görülmeye 

başlandığını bel�rtt�. Haber�n b�r t�car� ve s�yas� meta 

olarak man�püle ed�ld�ğ�n�, yapısının değ�şt�r�ld�ğ�n� 

söyled�. Osman Arolat konuşmasının son bölümünde 

Türk�ye'de gazete dağıtımı, gazeteler�n t�rajları ve 

sah�pl�kler� üzer�ne tekelleşmey� örneklerle serg�led�.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE SHOTA RUSTAVELİ
DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

PROTOKOL İMZALANDI

Ün�vers�tem�z �le Gürc�stan'ın 

Shota Rustavel� Devlet Ün�vers�tes� 

arasında Mevlâna Değ�ş�m Programı 

Anlaşması �mzalandı. 

Ün�vers�tem�z uluslararası �l�şk�ler�n� 

daha da güçlü hale get�rmek amacıyla farklı 

ün �vers � te ler  � le  �şb � r l �ğ �  an laşmalar ı 

�mzalamaya devam ed�yor.

06.12.2013 Cuma günü Shota 

Rustavel� Devlet Ün�vers�tes�'n�n davet� 

üzer�ne Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

Karaman başkanlığında Batum'a g�den 

Ün�vers�tem�z heyet�, çeş�tl� konularda 

görüşmeler gerçekleşt�rd�. Görüşmeler�n 

ardından taraflar arasında Mevlâna Değ�ş�m 

Programı protokolü �mzalandı. Bu protokolle 

Ün�vers�tem�z, dünyanın farklı ün�vers�teler�yle 

18. Mevlâna Değ�ş�m Programı protokolüne 

�mza atmış oldu. 

Gürc�stan Shota Rustavel� Devlet 

Ün�vers�tes� 'ne yapılan z�yarete başta 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n Karaman olmak 

üzere, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neb� 

Gümüş, Gürcü D�l� ve Edeb�yatı Bölüm 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Harun Ç�mke ve Dış 

İl�şk�ler Ofis� Personel� Okt. Bek�r Güzel ve İdar� 

ve Mal� İşler Personel� Hakan Eşk�n katıldı.

HAYATIN ANLAŞILMASINDA
KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ

Ün�vers�tem�z İkt�sad� ve İdar� B�l�mler 

Fakültes� tarafından 27 Aralık 2013 tar�h�nde 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Konferans 

Salonu'nda “Hayatın Anlaşılmasında Kr�t�k 

Anal�t�k Düşüncen�n Önem�” konulu b�r 

konferans düzenlend�.

Konuşmacı Av. İsmet Bahadır'ın 

katılımıyla gerçekleşen konferansta 'Kr�t�k 

Anal�t�k Düşüncen�n önem�n�, düşüncen�n 

temel�nde bulunan “Matemat�k, Edeb�yat, 

Sosyoloj� vb.” b�l�mlerden yararlanarak 

doğrulara olaşma g�b� konulara değ�nerek 

ayetlerden ve yaşamdan çeş�tl� örnekler 

vererek katılımcıların d�kkat�n� çekt�.

Konferans sonunda Bahadır'a günün 

anısına Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Al� 

Rıza Saklı tarafından Ün�vers�tem�z ş�lt�n� 

takd�m ett�.
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