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Sayı: 38

Üniversitemizin 

2016-2017 Akademik 

Yılı Açılış Töreni 

Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip 

E R D O Ğ A N ’ ı n  

k a t ı l ı m l a r ı y l a  

gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-

öğretim sezonunun 

r e s m i  a ç ı l ı ş ı  

kapsamında Kongre 

ve Kültür Merkezimizde gerçekleştirilen törene başta Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşi Emine ERDOĞAN hanımefendi olmak 

üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN, İçişleri Bakanı 

Süleyman SOYLU, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 

ARSLAN, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN, Millî Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ, 

Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU, 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Hayati YAZICI,  Rize Milletvekilleri Hasan KARAL, Osman Aşkın BAK ve 

Hikmet AYAR, İstanbul Milletvekilleri Ravza KAVAKÇI KAN ile Haydar Ali 

YILDIZ, Sakarya Milletvekili Şaban DİŞLİ, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, RTEÜ 

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, birçok bürokrat, genel müdür ile Rize il 

yöneticileri, bölge illerin rektörleri, üniversitemiz akademik ve idari kadrosu ile 

öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin 

ardından, Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı Recep Tayyip BALIKÇILAR 

kısa bir konuşma yaptı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, katılımlarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi 

Emine ERDOĞAN olmak üzere tüm konuklara teşekkür etti.

Konuşmasında 15 Temmuz gecesi ülke olarak yaşadığımız hain darbe 

kalkışmasını hatırlatarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, devletin 

tüm organları ve halkın ele ele vererek planlanan yıkımı bertaraf ettiğini, vatan 

uğruna biri üniversitemizden mezun olan Kemal EKŞİ olmak üzere 241 

insanımızın şehit, 2 bin 194 insanımızın da yaralandığını ifade eden 

Rektörümüz, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

Yaşamış olduğumuz bu durumun devletimizin tüm kurumları ile birlikte 

7'den 70'e herkesin özellikle de üniversitelerin vatana ve millete karşı 

sorumluluklarını daha da artırdığını kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN: “Çünkü ülke ve dünya sorunları ile ilgilenen, özgür düşünen ve 

fikirlerini özgürce ifade eden, genç dimağlara yeni ufuklar açan yerler 

üniversitelerdir.  Üniversite olarak gayemiz kendi tarihi, kültürü ve medeniyeti 

ile barışık, milli ve manevi değerlerine bağlı, hedefleri olan, analitik düşünen, 

dünyaya açık, sosyal iletişim becerileri yüksek, demokrasiden yana tavır alan, 

aklını başkalarına kiraya vermeyen, FETÖ benzeri paralel devlet 

yapılanmalarının değil, vatanının, milletinin ve ülkesinin adamı olan, Mahmut 

Celalettin ÖKTEN'in ifadesiyle “asrın ihtiyaçlarına müdrik, doğuyu ve batıyı iyi 

bilen münevver, dindar görüneceğim diye taassup içinde olmayan, aydın 

desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakar bir 

gençlik” yetiştirmektir.

Çünkü ülkemizin zat-ı alilerinizin belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 

hedeflerine ulaşması üniversitelerimizin bu niteliklere sahip bireyler 

yetiştirmesiyle ancak mümkün olacaktır. Akademi camiası olarak, 15 Temmuz 

darbe girişiminden gerekli dersleri çıkartarak ülkemizi geleceğe hazırlamak 

konusunda elimizi taşın altına koymalı ve üzerimize düşen görevleri harfiyen 

yerine getirmeliyiz. Üniversitelerde tarihle bugünü, bugünle de yarını inşa 

etmek mecburiyetindeyiz.” dedi.

Rektörümüz, kuruluşundan bu yana bilimsel çalışmalar, donanım ve 

birçok alanda gelişme yaşayan üniversitemizin kaliteden ödün vermeden, 

niceliksel ve niteliksel büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek konuşmasını 

tamamladı.

Üniversitemizin 2016-2017 akademik yılı açılış töreninde konuşan 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, yeni akademik yılın 

üniversitemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Salı günü Beştepe Millet 

Kongre ve Kültür Merkezi'nde 179 üniversitenin tamamının yöneticileri, 

hocaları ve öğrencilerinden temsilcilerin katılacağı 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılı açılış töreninin yapılacağını açıkladı ve bunun bir ilk olacağını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman
Rektörümüzü Ziyaret Etti
 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN'ı makamında ziyaret etti.

 Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Arslan KALKAVAN'ın da aralarında bulunduğu 

görüşmede Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi.

 Üniversitemiz gibi güzide kulübümüz Çaykur Rizespor'un da Rize'nin 

marka değerini artırmada görev üstlendiğini kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, yeşil mavili kulübe ligde güzel bir seri yakalamaları 

temennisinde bulundu.

 Rektörümüze öncelikle kendilerini ağırladıkları için teşekkürlerini 

sunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet KARAMAN, bugüne kadar 

Üniversitemiz camiasının kulübe vermiş olduğu desteğin ligdeki zorlu yarış 

sürecinde de devam etmesini beklediklerini söyledi.

 Üniversitemizin, Rize spor kulüplerine sağladığı katkıların, 

öğrencilerin sportif ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu imkânların 

konuşulduğu görüşme ziyaretin anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Üniversitemizin 2016-2017 Akademik 
Yıl Açılışını Cumhurbaşkanımız Yaptı

Otistik Çocuklar İçin Okul Yaptırılması Amacıyla Protokol İmzalandı

 Rize'de otistik çocukların eğitimine yönelik olarak Türk Kızılayı Şükrü-Nurten 

Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi alanında yeni bir okul yaptırılması amacıyla protokol 

imzalandı.

 Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ'ın makamında gerçekleştirilen protokol imza 

töreninde, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet İŞGÜZAR ve Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Resul USTA hazır 

bulundu.

 Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ burada yaptığı konuşmada, engelli çocukların 

eğitiminin daha bir meşakkatli olduğunu ve özveri gerektirdiğini belirterek, “Bu protokolle 

tahsis edilen yerde yapılacak olan okulla ailelerimizin omuzlarındaki yükü biraz olsun 

hafifletmiş olacağız. Burada yapılacak okul ve okul bünyesinde oluşturulacak atölyeler 

sayesinde çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlama şansını bulacağız.” dedi.

 Eğitime katkı sunmak amacıyla hazırlanan projelerin, yapılan yatırımların hayati 

önem taşıdığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Otistik 

çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak, eğitim yönünden gelişimlerini sağlamak 

adına atılan bu adım bizleri oldukça mutlu etmiştir. İlimize kazandırılacak bu okul 

sayesinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın hayatında olumlu yönde ilerlemeler 

sağlanacak.” ifadesini kullandı.
Devamı 2. Sayfada ç
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Üniversitemiz Senato Üyelerinden
Cumhurbaşkanlığına ve Gazi Meclis'e Ziyaret

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez toplu olarak 

gerçekleştirilen “2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”ne Üniversitemizden başta 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN olmak üzere Senato üyelerimiz katıldı.

 Senato üyelerimiz, Rize Milletvekilleri Hasan KARAL ve Osman Aşkın BAK'ı ziyaretlerinin 

ardından tüm üniversite rektörlerinin yanı sıra üniversiteleri temsilen belli sayıda akademisyen ve 

öğrencilerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk 

kez toplu olarak gerçekleştirilen “2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”ne katıldı.

 Açılışın ardından külliyeyi gezen Senato üyelerimiz, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi 

sırasında bombalanan Gazi Meclis'i ziyaret ederek zarar gören Başbakanlık makam odasının 

bulunduğu katı, bahçede oluşan iki metre derinliğindeki çukuru yerinde incelediler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu da ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Senato 

üyelerimiz programlarını tamamlayarak Meclis'ten ayrıldılar.

Rize'nin, üniversite başta olmak üzere elindeki imkanları doğru şekilde 

değerlendirdiğinde bölgesinin ötesinde Türkiye ve hatta dünya çapında bir 

şehre dönüşebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN: “Bu konuda asıl belirleyici olan Rize'nin, Rize halkının şehre 

öncülük eden kurumların ve elbette 

üniversitemizin göstereceği gayrettir, 

performanstır. Onun için siz değerli 

hocalarımın üzerinde de çok büyük 

bir yük var.” dedi.

14 yıllık Başbakanlık ve 

Cumhurbaşkanl ığı  döneminde 

Türkiye'de altyapısıyla, üstyapısıyla 

her şeyin değiştiğini, Cumhuriyet 

tarihinde olmayan çalışmaların 

bugün ortaya çıktığını belirten 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN, gelişmek ve 

büyümek iç in kafa yapısının 

değişmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Kültür inkılabına ihtiyacımız olduğunu 

ifade ederek “ Asıl reformu kültürde yapmamız lazım, kültür ihtilaline, kültür 

devrimine şiddetle ihtiyacımız var, onu hallettik mi gerisi kolay. Bunlar en güzel 

şekilde evvel Allah yapılıyor, yapıyoruz, hiç endişeniz olmasın.” dedi.

Fiziki mekanları ve personeli bir çıktıya dönüştüren, verimli hale 

getiren şeyin azim ve kararlılık olduğunu vurgulayan 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 

Rizelilere ve üniversitemiz personeline, “Ben Rize'yi de, 

üniversitemizi de, şehrimizi de, tüm kurum, 

kuruluşlarımızı da en iyi yerlerde görmek istiyorum. Gelin 

bu imkânı, bu fırsatı hep birlikte en güzel şekilde 

değerlendirelim. Türkiye'nin Başbakan çıkarmış, 

Cumhurbaşkanı çıkarmış, ülke ve dünya çapında nice değerler 

yetirmiş bu şehrini hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım” çağrısında 

bulundu. Rize'nin doğal hinterlandında yer 

alan Karadeniz ve Kafkasya'nın, tarihi olarak 

Türkiye'nin çok güçlü ilişkilerinin bulunduğu 

bir bölge olduğuna, bölgenin uzun süredir 

yaşanan çatışmalar ve istikrarsızlıklar 

sebebiyle hak ettiği yerin çok gerisinde 

bulunduğunu dile getirdi.

Ülkemiz ve 

bölgemizde 

y a ş a n a n  

gelişmelerin 

p e r d e  

arkasını da 

a n l a t t ı ğ ı  

konuşmasın

ı n  s o n  

bö lümünde Cumhurbaş-

kanımız, Türkiye'nin 79 milyon 

vatandaşıyla birlikte köklü, 

tarihi, kültürel ve insani 

bağlarla iç içe olduğu geniş bir 

coğrafyadaki yüz milyonlarca 

kardeşine karşı da sorumlu 

olduğunu vurguladı.

 Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanımız sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN'a günün anısına Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından bir hat levhası 

hediye edildi.

  Cumhurbaşkanımız daha sonra Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Genişletilmiş 

Kurucular Kurulu'nun üniversitedeki toplantısına katıldı.

Üniversitemiz Sosyal Tesisindeki toplantıda Geliştirme Vakfı Başkanı 

Nusret BAYRAKTAR ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 

KAHRAMAN birer konuşma yaptılar.

Üniversitemizin 2016-2017 Akademik 
Yıl Açılışını Cumhurbaşkanımız Yaptı

Cumhurbaşkanımız İlahiyat Fakültemizin Açılışını Gerçekleştirdi
  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendi ile TBMM 

Başkanı İsmail KAHRAMAN ve beraberindekiler Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi'nin yeni eğitim binasının 

açılışını gerçekleştirdi.

  Açılış öncesi, İlahiyat Fakültemizin yeni eğitim binasının yapımını üstlenerek üniversitemize 

kazandıran Doğuş Grubu adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit ŞAHENK bir konuşma yaptı ve 

eserin üniversitemize hayırlı olmasını diledi.

  İlahiyat Fakültesi'nin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN, İlahiyat Fakültesinin yeni eğitim-öğretim binasının Rize'ye, Türkiye'ye ve İslam âlemine hayırlı 

olmasını diledi ve yaklaşık 65 milyon liraya mal olan ve tamamıyla yerel mimariyle inşa edilen fakülte binasını 

yaptıran Doğuş Grubuna teşekkür etti. Eğitim binasının kendi içinde adeta küçük bir külliye olduğunu belirten 

C u m h u r b a ş k a n ı m ı z ,  

“Karadeniz Bölgesi'ne ait 

geleneksel mimari ile 

modern mimariyi başarıyla mezceden bu binanın tüm üniversitelerimiz için örnek 

olacağına inanıyorum” dedi.

 Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanımız, Doğuş Grubu adına Doğuş 

Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit ŞAHENK ile Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme Vakfı adına İlahiyat Fakültemizin inşaatıyla başından 

sonuna kadar ilgilenen Üniversitemizin Geliştirme Vakfı Üyesi Hamdi SAFİ' ye 

hediye verdi.

 Törenin ardından Cumhurbaşkanımız hatıra olarak Fakülte bahçesine 

fidan dikti.

Cumhurbaşkanımız ve beraberindekiler daha sonra içinde dekanlık, 95 

akademisyen odası, 44 derslik, 250 kişilik konferans salonu, 40 bin kitaplı 

kütüphane, 2 hafızlık odası, tezhip, ebru, hat atölyeleri ve kapalı otoparkı bulunan 

İlahiyat Fakültesi yeni eğitim binasını gezerek bilgi aldılar.
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Üniversitemizde 15 Temmuz 
Gecesi Anma Töreni Düzenlendi

Ün ive rs i tem iz  Öğrenc i  Konsey i  

Başkanlığı, İlmi Meseleler ve Sosyal Aktiviteler 

Topluluğu (İMSAK) ve ÜniAk tarafından 

düzenlenen “15 Temmuz Gecesi Anma Töreni” 

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde 

gerçekleşti.

Rek tö rümüz  P ro f .  D r.  Hüsey in  

KARAMAN, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 

İstiklal Yaşar VURAL, Prof. Dr. Ali BİLGİN, Genel 

Sekreter Adnan ER, 15 Temmuz gecesi 

kahramanlarından Metin DOĞAN, Mehmet KÖSE, 

Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli ve 

öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen tören “15 

Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” 

temalı sinevizyon görüntüsü ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden 

programda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, 15 Temmuz gecesi ülkemizin bir 

facianın eşiğinden döndüğünü, doğrudan milli 

varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine çöken bir 

karanlığı yaşadığımızı belirterek, “Bu ülke daha 

önce de darbeler ve darbe teşebbüsleri gördü, 

yaşad ı .  Ancak  on la r ın  h i çb i r i s i  buna  

benzemiyordu. Darbenin 

iyisi, kötüsü olmaz, fakat bu 

sefer ki çok farklı bir olaydı.” 

dedi.

Milletimizin o gece 

söz konusu vatansa gerisi 

teferruattır diyerek tüm 

dünyaya tarih boyunca 

örnek göster i lecek bir  

özgürlük ve demokrasi dersi 

v e r d i ğ i n i  s ö y l e y e n  

Rektörümüz Pro f .  Dr.  

Hüseyin KARAMAN, başta 

Cumhurbaşkanımızın kararlı 

ve dik duruşu, tüm siyasi 

partilerin, basının, milli 

iradeden yana tavır almaları, emniyet kuvvetlerinin 

cansiperane mücadelesi, halkın canları pahasına 

da olsa milli iradeden ve demokrasiden yana tavır 

almaları sayesinde bu darbe girişiminin başarısız 

olduğunu belirtti.

Her Türk vatandaşının hangi siyasi 

görüşten, etnik yapıdan ve ideolojiden olursa 

olsun, tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak 

etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden 

Rektörümüz, “Bir daha ülkemizin 15 Temmuz 

darbe girişimi gibi olaylar yaşamamasını temenni 

ediyor, bu olayda ve terörle mücadelede şehit olan 

vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” 

diyerek konuşmasını tamamladı.

Darbe girişimine tepki göstermek için 

Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan 

Metin DOĞAN ve hayatı boyunca kullanmadığı 

halde vatandaşlar tarafından ele geçirilen tankı 

sürerek darbecilere karşı gelen Mehmet KÖSE 15 

Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Üniversitemiz akademisyenlerinden Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet Şamil BAŞ'ın “Darbeler Arası 

Diyalog” şiirini okumasının ardından, darbe girişimi 

sırasında vatandaşların ele geçirdiği tankı beş 

dakikada çalıştıran Mehmet KÖSE konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan 

dua ile sona eren programda, konuşma yapan 

katılımcılara Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 

İstiklal Yaşar VURAL, Prof. Dr. Ali BİLGİN 

tarafından plaket takdim edildi.

Üniversitemizde 15 Temmuz, Başkanlık Sistemi ve 
Ortadoğu Politikası Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz İnovatif Gelişim ve İktisadi Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen 

“15 Temmuz, Başkanlık Sistemi ve Ortadoğu Politikası” konulu konferans Üniversitemiz 

Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA'nın 

yöneticiliğinde gerçekleşen konferansta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın TOPÇU ve 

Ak Parti Ordu Milletvekili Metin GÜNDOĞDU konuşma yaptılar.

Konferansa, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 

KASAP, Cumhuriyet Başsavcısı Osman KÖSE, Rektörümüz Prof.Dr. Hüseyin KARAMAN, İl 

Emniyet Müdürü Sadettin AKSOY, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler 

katıldı.

15 Temmuz ile ilgili video gösterisi ile başlayan programın açılış konuşmasını İnovatif 

Gelişim ve İktisadi Düşünce Topluluğu Başkanı Karlı SAVCI yaptı.

Türkiye'deki başkanlık sisteminin Amerika, Güney Amerika gibi olmayacağını ifade 

eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın TOPÇU, “Türkiye'nin değerlerini anlayan, bizim 

insanımıza, bizim coğrafyamıza, bizim ihtiyaçlarımıza göre bir başkanlık sistemi olacak.” diye 

konuştu.

Bizim toplumumuzun başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyduğuna ve parlamenter 

sistemin eksikliklerine değinen Yalçın TOPÇU, “Parlamenter sistem ülkemiz için siyasi 

istikrarsızlık demek, siyasi istikrarsızlık olduğu zaman da ekonomimizin çöküp kalkınmamızın 

durması demek, bu da güdümlenebilir ve yönetilebilir bir ortam olması demek” dedi.

Başkanlık sisteminde yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrıldığını, 

parlamenter sistemde ise kuvvetler ayrılığının mümkün olmadığını söyleyen Yalçın TOPÇU, 

başkanlık sisteminde istenen ve arzu edilenin, Meclisin millet adına denetleyip millet adına 

yasa yapması olduğunu belirtti.

Başkanlık sistemine ihtiyacın 15 Temmuz gecesi çok net şekilde ortaya çıktığını 

belirten Topçu, “15 Temmuzu hatırlayın. Devletin başı 'çıkın, ikbalinize ve istikbalinize sahip 

çıkın' dedi. Çoluk çocuk sokaklara fırladı. İşte budur. Her olay karşısında hızlı karar alacak. 

Direkt siz seçeceğiniz için sandıkta da işinize gelmedi mi aşağı indireceksiniz. Beş yıl sonra 

gelecek size hesap verecek.” dedi.

Batılı yazarların Türkiye'nin Ortadoğu'daki sınır dışı operasyonlarını eleştirmeleri 

konusuna da değinen Yalçın TOPÇU, “ Hesap bir tek şey için, yüz yıl sonra yüz yıl evvel yarım 

bıraktıkları plan. Yani daha dün bizim Halep'imiz, Antep'imiz, Maraş'ımız, Urfa'mız olan 

coğrafyada yeni bir harita çizecekler ve bu arada istiyorlar ki Ankara dizüstü çöksün oraya 

gözünü dikemesin, biz burada işimizi rahat yapalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 

jeopolitiğini, topraklarını enerji koridoru olmaktan çıkaralım. Hemen yanı başında bir uydu 

devleti oluşturalım.” diye konuştu.

Başkanlık sistemi denilince insanların aklına federal bir yapı geldiğini ancak 

Cumhurbaşkanımızın da üzerine basarak söylediği gibi asla federal bir yapı olmayacağını 

söyleyen Ak Parti Ordu Milletvekili Metin GÜNDOĞDU, “Ülke olarak daha güçlü olarak 

yolumuza devam etmemiz gerekiyor, bu gücü alabilmemiz için de yeni bir sisteme ihtiyacımız 

var. Başkanlık sistemi bizim şu anda Ortadoğu'da ihtiyaç duyduğumuz ve olması gereken bir 

sistem. Başkanlık sisteminin en önemli unsuru istikrardır. Siyasi istikrar olduğu zaman 

yatırımlar artar, ekonomi büyür, Türkiye büyür.”  dedi.

Soru cevap bölümü ile devam eden program, konuşmacılara takdim edilen plaket ve 

toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Üniversitemizin Avrupa

Birliği Bakanlığına 

Sunmuş Olduğu Proje 

Kabul Edildi
2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki 

Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği 

Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığına sunulan 287 adet proje tekliflerinin 

değerlendirilme süreci sonucunda Üniversitemiz personeli 

Uzm. Ozan SELCİK'in sunmuş olduğu “Social Inclusive Skills 

For Health Professionals in European Level” (Sağlık 

Alanındaki Uzmanlara Yönelik Avrupa Düzeyinde Sosyal 

İçerme Becerileri) adlı proje 25 adet proje ile birlikte kabul 

edilerek 181.371 € hibe desteği almaya hak kazandı.

Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik 

Ortaklıklar faaliyeti çerçevesinde kabul edilen proje teklifinde 

Üniversitemiz koordinatör kuruluş olarak yer alacak. Projenin 

diğer ortakları ise Çek Cumhuriyeti (AKLUB Centrum), 

İrlanda (Smashing Times Theatre Company Limited) ve 

Letonya'dan (Eurofortis) 3 farklı kuruluş olacak.

Proje teklifi, son dönemde yaşanan sosyal 

değişimleri sağlık hizmetlerinin sunumundaki etkisinden yola 

çıkılarak hazırlandı. Bu sosyal değişimler, kaliteli, güvenli ve 

sosyal olarak dâhil edici sağlık hizmetlerini ve bu bağlamda 

yetkin sağlık çalışanlarının yetişmesini zorunlu kılmakta. Bu 

durum ilgili mesleklere özgü eğitim içeriklerinin ve özellikle 

dâhil edici eğitim ve öğretim ihtiyacını ortaya çıkarmakta. 

Sürdürülebilir mesleki bilgi güncellemesi, konsolidasyonu ve 

bilgi derinliği kazanılması hedeflenmekte. Bu durum da hayat 

boyu öğrenmenin sürdürülmesi gerekliliğini işaret etmekte. 

Göç dalgası sonucu ortaya çıkan insani kriz sonucu sunulan 

sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri olmasından 

hareketle sunulan proje teklifi 36 ay sürecek olup 4 adet ulus 

ötesi toplantı (Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Letonya) 

düzenlenecek ve proje sonunda her ortak kendi ülkesinde 

çoğaltıcı etkinlikler düzenleyecekler. Sağlık çalışanlarına 

sosyal içerme becerileri kazandırma bağlamında 

hazırlanacak görsel-işitsel eğitim içeriği başta Türkçe ve 

İngilizce olmak üzere proje ortaklarının kendi ana dillerinde 

hazırlanarak projeye özel internet sayfasında ücretsiz olarak 

yararlanıcıların kullanımına sunulacak.
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 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı tarafından Üniversitemiz akademik ve 

idari personeli için Güneysu İlçesi Adacami mevkiinde 

yapımı başlatılan lojman inşaatında incelemelerde 

bulundu.

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN, başkanlığında lojmanların yapıldığı inşaat alanında gerçekleştirilen toplantıda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve Geliştirme Vakfı Başkanı 

Nusret BAYRAKTAR'dan bilgi aldı.

 Toplantıya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hayati YAZICI, Rize Milletvekilleri Hasan KARAL, Hikmet AYAR, Osman Aşkın BAK, Rize 

Belediye Başkanı Reşat KASAP, Güneysu Belediye Başkanı Halil TURAN, Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed AVCI ve Geliştirme Vakfı üyeleri katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, lojmanlarla ilgili verilen teknik bilgilerin ardından projelerle ilgili hazırlanan animasyon filmini de 

izledi.

 Bünyesinde yürüyüş yolları, sosyal alanlar, oyun parkları ve rekreasyon alanlarının da hizmete sunulması düşünülen proje kapsamında; 1 bodrum, 1 zemin 

ve 3 normal olmak üzere 5 kattan oluşan toplam 30 blok, her bir blokta, bodrum katta 16 adet araç kapasiteli otopark, zemin katta iki adet 2+1, 2 adet 3+1 daire olmak 

üzere 4 daire, normal katlarda 4 adet 3+1 daire yer alıyor. 115 m² brüt alanlı 60 adet 2+1 daire, 138 m² brüt alanlı 420 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 480 daire 

yapılması planlanıyor. Ayrıca 3.135 m² alanda misafirhane, 3.600 m² alanda sosyal tesis ve 1 adet mescit ile birlikte toplam inşaat alanının 101.194 m² olması ve iki 

yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

 Üniversitemiz akademik ve idari personelinin, mesleklerini ve yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilmelerini sağlayacak lojman desteğiyle birlikte konut sıkıntısı 

yaşamaması, rahatça konaklayabilecekleri şekilde dizayn edilen sosyal alanlar, yürüyüş yolları, oyun parkları ve rekreasyon alanlarının sayesinde cazip bir yaşam 

ve çalışma ortamına kavuşturulması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Lojman
İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Üniversitemizde VI. Uluslararası 
Eğitimde Araştırmalar Kongresi Düzenlendi

Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi'nin ev 

sahipliğinde Çanakkale 

O n s e k i z  M a r t  

Ün ive rs i tes i  Eğ i t im  

Fakültesi ve Uluslararası 

Eğitim Araştırmacıları 

Derneği ile ortaklaşa 

düzenlenen “Eğitimde 

K a l i t e  G ü v e n c e s i :  

P o l i t i k a l a r  v e  

Yaklaşımlar” konulu 6. 

Uluslararası Eğitimde 

Araştırmalar Kongresi 

13-15 Ekim 2016 tarihleri 

arasında Üniversitemiz 

K o n g r e  v e  K ü l t ü r  

Merkezi'nde gerçekleşti.

Eğitimde Kalite 

Güvencesi: Politikalar ve 

Yaklaşımlar temasıyla 

düzenlenen kongreye 

yurt içi ve yurt dışından 

birçok akademisyen 

katıldı.

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye katılımın 

yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, “Ortak bir ruhla gerçekleştireceğimiz 6. Uluslararası 

Eğitimde Araştırmalar Kongresi'nin ülkemizin eğitimde araştırma kültürüne 

katkılar sağlamasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Eğitim Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK ise kongrenin 

Türkiye'nin eğitim sistemindeki çatlaklara merhem olacağını belirterek, Türk 

halkına daima hizmet etmeyi amaçlayan ve vatanı için bilim üretmeyi 

hedefleyen bireylerin yetiştirilmesinde yeni politikalar ve yaklaşımların 

tartışılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Eğitim Fakültemizde düzenlenen ve davetli konuşmacıların da yer 

aldığı kongrede İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin 

DİLİDÜZGÜN, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, 

Wayne State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jazlin Ebenezer, Avukat 

İbrahim GÜL tarafından eğitime ilişkin çeşitli konularda konferans ve paneller 

gerçekleştirildi. Sekiz ayrı salon ve üçer oturumda gerçekleştirilen üç günlük 

kongrede 238 bildiri sunuldu.

Rektörümüz Öğrenci Konseyi Eski ve Yeni Başkanlarını Kabul Etti
 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 2 yıl boyunca başarıyla sürdürdüğü üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevini devreden Ahmet MİDİLLİ 

ve ekip arkadaşları ile yeni başkan Recep Tayyip BALIKÇILAR ve ekibini Senato Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Görüşmede Rektörümüz, gerek üniversitemizin tanıtımı gerekse yaptığı faaliyetlerle önemli başarılara imza atan üniversitemiz Öğrenci Konseyi eski Başkanı Ahmet 

MİDİLLİ'ye ve ekibine gayretleri dolayısıyla teşekkür ederek bundan sonraki hayatlarında da başarılar diledi.

 Programda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından üniversitemize sağladıkları katkılar dolayısıyla Öğrenci Konseyi eski Başkanı Ahmet 

MİDİLLİ'ye plaket, ekibe de teşekkür belgeleri verildi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültemiz 2. sınıf öğrencisi olan üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı 

Recep Tayyip BALIKÇILAR ve ekip arkadaşlarına da başarılar diledi.

Tıp Fakültemizin TUS başarısı
 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tıp fakültelerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS) başarı sıralamasını yayınladı.

 Ülkemiz genelindeki tüm Tıp Fakültelerinin TUS başarı sıralaması 

yayımlandı. Ortalama TUS puanları baz alınarak yapılan sıralamada Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 96 Fakülte arasında 26.cı oldu. 

Tıp Fakültemiz elde ettiği bu başarı ile ülkemizde eğitim veren birbirinden 

önemli tıp fakültelerinin birçoğunu da geride bıraktı.
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