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Sayı: 34

Üniversitemiz Kongre ve Kültür 

Merkezi Salonu'nda düzenlenen 2015-

2016 Akademik Yı l ı  Mezuniyet  

Töreni'nde öğrencilerin mezuniyet 

coşkusu yaşandı.

Tören  sayg ı  du ruşunda  

bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 

söylenmesi  i le  başladı .  Yoğun 

programlar ından dolayı  törene 

katılamayan devlet büyüklerinin 

telgraflarının okunduğu bölümde ise 

s a l o n d a  b u l u n a n  m i s a f i r l e r ,  

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN'dan gelen mesajı 

dakikalarca alkışladı.

2015-2016 akademik yılını 

birincilikle bitiren İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi öğrencisi Elif ULUCENK bir konuşma yaparak, mensubu olduğu Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde eğitim görmüş olmanın mutluluğunu ve ayrıcalığını hayat 

boyu yaşayacağını söyledi.  Ardından, gösterdiği başarı dolayısıyla mezuniyet kütüğüne 

ismini çaktı.

Konuşmasına, sözlerime başlarken ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik terör 

saldırılarını nefretle kınıyor, bu saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerimiz ile 

vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize de baş 

sağlığı dileyerek başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Bu yıl Üniversitemizin 

onuncu kuruluş yılını kutladığımız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş 

olan ülkemizin genç üniversitelerinden birisidir. Bugün itibariyle Üniversitemiz, 13 Fakülte, 5 

Yüksekokul, 6 MYO, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 977 öğretim elemanı, 375 idari 

personeli ve 18.000 öğrencisi olan büyük ve güçlü bir ailedir. Bugüne kadar üniversitemizden 

31414 öğrenci mezun olmuştur. 2015-2016 akademik yılında ise Üniversitemizdeki 16 farklı 

akademik birim ve 58 farklı programdan yaklaşık olarak 6000 öğrenci mezun olacaktır” dedi. 

Rektörümüz, konuşmasını mezun olan öğrencilere tebrik edip 

yeni hayatlarında başarılar dileyerek tamamladı.

Programda Üniversite Geliştirme Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP ve 

Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın BAK da birer konuşma 

yaparak, üniversitenin kısa zamanda geldiği başarılı noktaya 

katkı sağlayan herkese teşekkür ettiler ve mezun öğrencilere 

başarılar dilediler.

Protokol konuşmalarının ardından Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversi tesi  2015-2016 akademik yı l ında 

gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan kurumlar için 

plaket töreni gerçekleştirildi.Rize Valiliği adına Vali Vekili Mehmet 

KURT'a, Rize Belediyesi adına Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Reşat KASAP'a, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme 

Vakfı adına Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret BAYRAKTAR'a, 

Çaykur Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Turgay 

TURNA'ya, Rize Ticaret Odası adına Ticaret Odası Başkanı 

Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU'na Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN plaket takdim etti.

Plaket töreninin ardından dereceye giren öğrencilere 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın 

katkılarıyla alınan ödüller takdim edildi. Rektörümüz öncülüğünde 

gerçekleştirilen törende, Üniversitemiz 2015-2016 akademik 

yılı birincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

Öğrencisi Elif ULUCENK'e ödülünü Rize Vali Vekili Mehmet 

KURT verdi.  İkinciliği elde eden Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Öğrencisi Büşra BALCANCI'ya ödülünü Rize 

Milletvekili Hikmet AYAR, üçüncülüğü kazanan Sağlık 

Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Hasan ŞEREN'e ise 

ödülünü Rize Milletvekili Osman Aşkın BAK takdim etti.

Daha sonra fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul 

bazında dereceye girenlere mezuniyet belgeleri ve hediyeleri 

takdim edildi.

Hediye takdiminin ardından Üniversitemiz İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültemiz Öğrencisi Kadir Ali ÇELİK tarafından 

mezuniyet andı okutuldu. Gurur ve heyecanı bir arada yaşayan 

öğrencilerin mezuniyetlerini keplerini havaya fırlatarak 

kutlaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Törene; Rize Vali Vekili Mehmet KURT başta olmak 

üzere, Rize Milletvekilleri Hikmet AYAR ile Osman Aşkın BAK, 

Rize İl Garnizon Komutanı Semih COŞKUN, Rize Belediye 

Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, RTEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı 

Nusret BAYRAKTAR, Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Av. 

Harun MERTOĞLU, Rize İl Emniyet Müdürü Adem ÇAKICI, 

Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, RTEÜ Geliştirme Vakıfı 

Üyeleri, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Şemseddin DURMUŞ,  Rize 

Tica re t  ve  Sanay i  Odas ı  Başkan ı  Şaban  Az iz  

KARAMEHMETOĞLU, il müdürleri, STK ile siyasi parti 

temsilcileri, Üniversitemizin akademik ve idari personeli, veliler, 

öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Öte yandan fakülteler, yüksekokullar ve meslek 

yüksekokular da  kendi bünyesinde mezuniyet töreni 

gerçekleştirdi.

Üniversitemiz İftar Yemeğinde Buluştu

 İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle birlik ve 

beraberlik duygularının daha da pekiştirilmesi amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN tarafından bir iftar yemeği organizasyonu düzenlendi.

Yakamoz Restoranttaki yemeğe; başta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Üyeleri Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Çaykur 

Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU, Vakıf Genel Sekreteri Av. Harun 

MERTOĞLU, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet KAZANCI, RTSO Başkanı Şaban 

Aziz KARAMEHMETOĞLU, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet ERDOĞAN, 

Rahmi METİN, Lütfullah YILMAZ ve üniversitemizin yöneticileri olmak üzere tüm 

akademik ve idari personeli katıldı. Katılımın yoğun olduğu iftar yemeği 

organizasyonunda İlahiyat Fakültemiz Öğretim Görevlisi İmran ÇELİK tarafından 

yemek duası edildi.

 İftar yemeğinde bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, programa katılan herkese teşekkür ederek üniversitemizde yaşanan 

huzur ortamının devam etmesi ve Ramazan ayı münasebetiyle de birlik ve 

beraberlik duygularının daha da güçlenmesi temennisinde bulundu. Rektörümüz, 

ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi 

için sağlık, huzur içinde geçmesi ve insanlığa hayırlar 

getirmesi dileğinde bulundu.

Üniversitemizde Mezuniyet Coşkusu
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Rektörümüzden LYS Öncesi Adaylara Uyarılar
Rektörümüz, ÖSYM Rize İl Sınav 

Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 18-

19.06.2016 tarihleri ile 25-26.06.2016 tarihlerinde 

tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de 

yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS 1, 

LYS 2,LYS 3,LYS 4 ve LYS 5) öncesi, sınava 

girecek adaylara ve adayların 

ailelerine çeşitli uyarılarda bulundu.

M a k a m ı n d a  b a s ı n a  

açıklama yapan Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Rize 'de L isans 

Yerleştirme Sınavının (LYS 1, LYS 

2, LYS 3, LYS 4, LYS 5) sadece 

Rize Merkez'de yapılacağını, 

sınavın saat 10.00 da başlayacağını, sınava 

yaklaşık olarak 5.000 adayın gireceğini ve sınavın 

18 bina ve 260 salonda yapılacağını 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 

h e r h a n g i  b i r  i s t e n m e y e n  d u r u m l a  

karşılaşmamaları, bütün yılın emeğinin küçük bir 

dikkatsizlik ile boşa gitmemesi için aşağıdaki 

hususlara özellikle dikkat etmeleri gerektiğini 

belirtti.

Adaylara Uyarılar

1.  Adaylar sınav öncesinde sınava 

girecekleri binayı ve solunu mutlaka görsünler. 

Hatta sıralarına otursunlar.

2.  Adaylar sınav günü sınavın başlama 

saatinden bir saat önce sınava girecekleri binada 

olsunlar.

3.  Adaylar yanlarında 

Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik 

Numarası yazılı ve fotoğrafları olan 

nüfus cüzdanı veya süresi geçerli 

pasaport bulundurmalıdırlar. Bu 

belgelerden herhangi birisi yanında 

o l m a y a n  a d a y l a r  s ı n a v a  

alınmayacaktır.

4.  Zorunlu askerlik görevini yapmakta 

olan er/erbaşlar ve askeri öğrenciler askeri kimlik 

belgesi ile sınava girebilirler.

5.  Adaylar sınav binasına, çanta, cüzdan, 

cep telefonu, saat, kolye, küpe, bilezik, kalem, silgi, 

kalemtraş vb. araçlarla gelmemelidirler. Bunlarla 

sınava girmelerine izin verilmeyecektir.

6.  Sınav başlamadan önce her adaya 

sınava gireceği salonda kurşun kalem, silgi, 

kalemtraş verilecektir.

7.  Adaylar sınav günü yanlarında 

sadece şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirler.

8.  Sınav başladıktan sonra adayların 

tuvalet, lavabo veya başka bir ihtiyaç için sınav 

salonundan dışarı çıkmaları yasak olduğu ve sınav 

salonundan dışarı çıkan adaylar tekrar sınava 

alınmayacağı için bu hususa özellikle dikkat 

edilmelidir.

Sınava girecek adayların ailelerine de 

çeşitli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN: “Anne babalar çocuklarının bir yıllık 

emeğinin boşa gitmemesi için sınavdan önceki son 

iki günde daha bilinçli hareket etmelidirler. 

Çocuklarının farklı bir psikolojiye girmemeleri, 

telaşlı ve endişeli bir halde olmamaları için özen 

göstermelidirler. Kendileri çok heyecanlansalar ve 

kaygılansalar bile çocuklarına bu durumu 

hissettirmemeliler. Çocukların normal saatinde 

yatmalarına ve sınav sabahı da sınavdan bir saat 

önce sınava girecekleri binada olacakları şekilde 

sabah kalkıp evlerinden ayrılmalarına dikkat 

etmelidirler ve adayın uykusunu tam olarak almış 

bir şekilde sınava dinç olarak gitmesi aday 

açısından çok önemlidir.” ifadelerini kullandı. Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, hem Rize'de hem de 

ülkemiz genelinde sınava girecek olan tüm 

öğrencilere başarılar diledi.

 Üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı, İlmi 

M e s e l e l e r  v e  S o s y a l  A k t i v i t e l e r  To p l u l u ğ u  

(İMSAK)tarafından düzenlenen“ Kayı'dan Cihan'a Diriliş 

Kardeşliği” konulu söyleşi büyük beğeni topladı.

 Ünivers i temiz Kapal ı  Spor  Salonu'nda 

gerçekleştirilen program Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN'ın selamlama konuşmalarıyla başladı.

 Üniversitemiz 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesindeki 

final söyleşisinin moderatörlüğünüÖğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ 

yaptı. Programa konuşmacı olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin 

Yapım Koordinatörü Bilgehan ÖZER ile dizi oyuncularından 

“Bamsi” karakterini canlandıran Nurettin SÖNMEZ, 

“Abdurrahman” karakterini oynayan Celal AL, Doğan Bey 

karakterini oynayan Cavit Çetin GÜNER, Turgut karakterini 

canlandıran Cengiz ÇOŞKUN ve “Halime” rolündeki Esra 

BİLGİÇ katıldı. Yaklaşık 2 saat süren programda salonda 

bulunanlar tarafından yöneltilen soruları cevapladı.

 Tarihi dizi ile ilgili merak edilenlerin anlatıldığı 

söyleşi sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

“Diriliş Ertuğrul”  filminin yapımcısı Mehmet BOZDAĞ adına 

Bilgehan ÖZER'e “Milli Şuuru En İyi Uyandıran Dizi” 

Ödülünü verdi.

 Ayrıca, “en iyi erkek oyuncu” ödülü Nurettin 

SÖNMEZ, Cavit Çetin GÜNER ve Cengiz ÇOŞKUN'a, “en 

iyi yardımcı oyuncu” ödülünü Celal AL'a, “en iyi kadın 

oyuncu” ödülü de Esra BİLGİÇ'e verildi.

 Organizasyona; Rize Belediye Başkan Vekili 

Sultan YILMAZ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Pazar Kaymakamı Selçuk ASLAN,  daire amirleri, 

Üniversitemiz öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Üniversitemiz Diriliş 
Ertuğrul'u Ağırladı

2016 yılı YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre öğrenci alacak programlarımız ve 

kontenjanlarımız belli oldu. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 

2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde Üniversitemize toplam 4655 kontenjan verilmiştir. Bir 

önceki yıla göre Üniversitemizin hem öğrenci alacak program sayısı hem de kontenjanı 

artmıştır. Bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde Üniversitemizin öğrenci alacak program 

sayısı 69'dan 81'e, kontenjan sayısı 4187'den 4655'e yükselmiştir.

2015-2016 eğitim öğretim döneminde 37 ön lisans programımız öğrenci alırken 

2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde 42 ön lisans programımız öğrenci alacaktır. Ön lisan 

programlarımıza toplam 2199 öğrenci alınacaktır.

2015-2016 Eğitim öğretim döneminde 32 lisans programımız öğrenci alırken 2016-

2017 eğitim öğretim dönemimizde 39 lisans programımız öğrenci alacaktır. Lisans 

programlarımıza toplam 2456 öğrenci alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için 

Üniversitemize verilen 4655 kontenjana yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, dikeye geçiş 

kontenjanı ile enstitülere alınacak yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları dâhil 

değildir. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ile lisansüstü öğrenci kontenjanları dahil 

edildiğinde yeni dönemde üniversitemize alınacak olan öğrenci sayısı yaklaşık olarak 5500 

olmaktadır.

Üniversitemiz 2016 ÖSYS 
Kontenjanları Belirlendi

Vali Ersin Yazıcı'dan Rektörümüze Veda Ziyareti
B i r  s ü r e  ö n c e  

Balıkesir Valiliği'ne atanan 

Vali Ersin YAZICI, veda 

ziyaret ler i  kapsamında 

Rektörümüz Prof .  Dr.  

Hüseyin KARAMAN'ı ziyaret 

etti.

Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Ali BİLGİN ve 

Ü n i v e r s i t e m i z  G e n e l  

Sekreteri Adnan ER'in hazır 

bulunduğu görüşmede, 

Rektörümüz Prof .  Dr.  

Hüseyin KARAMAN, Vali 

Ersin YAZICI'ya Rize ve Üniversitemiz için ortaya koyduğu çalışmalardan ve sağlamış 

olduğu önemli katkılardan dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Rize'de bulunduğu süre içerisinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Vali YAZICI ise: “Bizler için mühim olan hizmettir. 2 yıl birlikte çalışmalar yaptık,  

Üniversitemizin yarınlarının daha da iyi olacağına inancım tamdır.” dedi.

Ziyaret sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Vali Ersin YAZICI'ya 

yeni görev yerinde başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu.

LYS Öncesi Rize İl Sınav 
Koordinasyon Kurulu'ndan Toplantı

18-19/25-26 

H a z i r a n  2 0 1 6  

tarihleri arasında 

y a p ı l a c a k  o l a n  

Lisans Yerleştirme 

Sınavı (LYS) öncesi 

R i z e  İ l  S ı n a v  

K o o r d i n a s y o n  

Kurulu, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin 

K A R A M A N  

başkanlığında bir 

araya geldi.

Toplant ıya 

Rize Vali Yardımcısı 

M e h m e t  K U R T,  

Garnizon Komutanı 

Semih COŞKUN, İl Emniyet Müdürü Adem ÇAKICI, İl Milli Eğitim Müdürü Şemsettin DURMUŞ, Rize 

Belediye Başkan Yardımcısı Şakir MOLLAYAKUPOĞLU ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 

KALENDER katıldı.

Üniversiteye Giriş Sınavlarının ikinci basamağı olan ve Rize il merkezinde 17 farklı binada 

gerçekleştirilmesi planlanan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın adaylar için sorunsuz ve huzurlu bir ortamda 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alınması kararı aldı.

Rektörümüzden Kınama

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, İstanbul Vezneciler'de emniyet 

güçlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen ve 6 

polisimizin şehit olması, 5 sivil vatandaşımızın 

hayatını kaybetmesi, 3′ü ağır 36 kişinin de 

yaralanması ile sonuçlanan hain saldırıyı 

yayınladığı mesajla kınadı.

Rektörümüz mesajında; “Manevi 

atmosferin doruğa ulaştığı Ramazan ayında 

terör kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir. 

Teröristlerle arkasındaki işbirlikçileri tarafından 

gerçekleştirilen bu kirli ve kanlı oyunların tek 

hedefi hızla büyüyen ve gelişen ülkemizin birlik 

ve bütünlüğünü bozmak, ülkemizde kaos 

ortamı oluşturmaktır. Onların bu hayalleri asla 

gerçeğe dönüşmeyecektir. Şiddetle kınadığım 

hain saldırıda şehit olan polislerimize ve 

va tandaş la r ımıza  A l lah ' tan  rahmet ,  

yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin 

başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.
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YÖK'ün 2015 yılında uygulamaya koyduğu akademik teşvik puanları 

baz alınarak hazırlanan Devlet Üniversiteleri Sıralaması (DUS) 2016 

Raporu'na göre Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, değerlendirmeye alınan 62 

Eğitim Fakültesi arasında en başarılı 7. Eğitim Fakültesi oldu.

1997 yılında kurulmuş olan Eğitim Fakültesi, halen 103 öğretim 

elemanı ve 1733 lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Fakültede ayrıca 149 öğrenciye lisansüstü eğitim imkânı 

sunulmaktadır. Üniversitemizin kurumsallaşmasını ve gelişimini büyük 

oranda tamamlamış olan fakültelerinden biri olan Eğitim Fakültemizin 

öğretim üyelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yoğun çalışmaları 

yanında, akademik faaliyetlerdeki gayretleri de, bu şekilde hazırlanan 

raporla tescillenmiş oldu.

Eğitim Fakültemizin 2015 akademik teşvik puanlarına göre 

değerlendirmeye alınan ülkemizdeki 62 Eğitim Fakültesi arasında 7. sırada 

yer alması çok önemli ve anlamlı bir olaydır, büyük bir başarıdır, 

Üniversitemiz açısından gurur verici bir durumdur. Bu başarının ortaya 

çıkmasında katkıları olan Eğitim Fakültemiz öğretim elemanları ile Eğitim 

Fakültemizin yönetimini tebrik ederiz.

Eğitim Fakültemiz 7. Oldu

YÖK'ün 2015 yılında uygulamaya koyduğu akademik teşvik 

puanları baz alınarak hazırlanan Devlet Üniversiteleri Sıralaması (DÜS) 

2016 Raporu'na göre Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Türkiye'de şu 

anda aktif olan 80 İlahiyat Fakültesi arasında en başarılı 12. İlahiyat 

Fakültesi oldu.

1992 yılında kurulan ve 1993-1994 akademik yılında ilk 

öğrencilerini alan İlahiyat Fakültesi, halen 67 öğretim elemanı ve 1670 

lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Fakültede ayrıca 57 tanesi Doktora ve 364 tanesi de Yüksek Lisans 

düzeyinde olmak üzere, 421öğrenciye lisansüstü eğitim imkânı 

sunulmaktadır. Üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri olan İlahiyat 

Fakültemizin öğretim üyelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yoğun 

çalışmaları yanında, akademik faaliyetlerdeki gayretleri de, bu şekilde 

hazırlanan raporla tescillenmiş oldu. Alınan sonuç, öğretim elemanları ve 

öğrenciler arasında büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN,  “Verilerden hareketle fakültelerin kendi akademik 

performansları üzerinden diğer fakültelerle karşılaştırılabilmesine imkân 

tanıyan bu sıralamada İlahiyat Fakültemizin ülkemizdeki tüm İlahiyat 

Fakülteleri arasında 12. sıraya yerleşmesi gerçekten de çok önemli ve 

anlamlı. Şüphesiz eğitim ve öğretim faaliyeti çok önemli; ancak bizim çok 

başarılı olmamız gereken bir başka alan da araştırma faaliyetlerine dönük 

akademik çalışmalardır. Üniversitemizin son yıllarda öğretim üyesi 

kadrosundaki artışı, sağladığı yurt içi ve yurt dışı araştırma/eğitim amaçlı 

destekler ve Geliştirme Vakfımızın teşvikleri başta olmak üzere pek çok 

destek ve çalışma soncunda Üniversitemizde nitelik ve nicelik bakımından 

büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bugün İlahiyat Fakültesi'nin 2015 

akademik teşvik puanlarına göre İlahiyat Fakülteleri arasında 12. olması da 

bunun bir göstergesidir. Rapora göre İlahiyat Fakültemiz ülkemizdeki pek çok 

köklü İlahiyat Fakültesinin önüne geçmiş durumdadır. Yapılan çalışmaların 

sonuçlarını görmek memnuniyet verici. İlimizin ve Üniversitemizin sahip 

olduğu büyük potansiyelin değerlendirilmesi halinde, Üniversitemiz olması 

gereken konuma çok daha hızla ulaşacaktır. İlahiyat Fakültemizde ortaya 

çıkan bu önemli başarıdan dolayı öğretim elemanlarımızı ve katkısı olan 

herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İlahiyat Fakültemiz 12. Oldu
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Sayılarla Üniversitemiz

Üniversitemizde Fen Bilgisi Öğretmenim 
Disiplinlerarası Bilim Anlayışı Kazanıyor 
Projesi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) 

Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Tübitak4005 “Fen Bilgisi Öğretmenim Disiplinlerarası 

Bilim Anlayışı Kazanıyor” projesi 27.05.2016–04.06.2016 tarihleri arasında Eğitim 

Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Projeye Rize'de çeşitli ortaokullarda görev yapmakta olan 19 fen 

bilgisi öğretmeni katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet KÜÇÜK' ün ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi STEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 

Sinan ÇINAR' ın STEM eğitimi ve gelecek temalı konuşmalarıyla projenin açılışı yapıldı. Yrd. 

Doç. Dr. Fatih CAMADAN' ın düzenlediği tanışma etkinliğinin ardından, STEM laboratuvarının 

tanıtım gezisi yapılarak, yapılan etkinliklerden kesitler paylaşıldı.

Projenin 

ikinci gününde 

u z m a n l a r  

t a r a f ı n d a n  

yapı lan teor ik  

e ğ i t i m l e r i n  

ardından STEM 

a t ö l y e l e r i n e  

başlandı. Farklı 

konularda yapılan 

atölyeler 4 gün 

s ü r d ü .  Te m e l  

e ğ i t i m i  a l a n  

ö ğ r e t m e n l e r  

k e n d i  ö z g ü n  

m o d e l  

t a s a r ı m l a r ı n ı  

gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Şenay BAŞ liderliğinde model tanıtım posterlerini tasarlayarak Eğitim 

Fakültesinde “STEM Özgün Materyaller” sergisi düzenlendi.  Serginin açılışını Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK ve Rize İl 

Milli Eğitim Müdürü Şemsettin DURMUŞ yaptı. Sergiye Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimi ve çevre okullardan yoğun bir katılım oldu

Düzenlenen sergide öğretmenlerin tasarladıkları özgün materyaller Kayseri İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü STEM Ar-Ge Müdürü Ömer KOÇER, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM 

Ar-Ge uzmanlarından Hacer YENİGÜN ERBAŞI ve RTEÜ STEM Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 

Sinan ÇINAR' dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmanın sonucunda Feyza TÜRK, 

Dilek Meryem KERTMENOĞULLARI, Fevzi KÖSE, Serdar YAZICI tarafından tasarlanan 

“Fındık Piş Ağzıma Düş Fabrikası” isimli proje birinciliği kazandı. Sertifika töreninin ardından 

düzenlenen ödül töreninde öğretmenlerimiz ödüllerini Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK' ün elinden 

aldı. Yoğun geçen programın ardından düzenlenen Ayder Teknik gezisi yapılarak proje 

sonlandırıldı.

2006 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, 2015 

yılına gelinceye kadar, hem öğrenci sayısı ve akademik 

birim, hem de akademik personel ve araştırma-geliştirme 

performansı açısından hızlı bir gelişme süreci 

göstermiştir. Üniversitemizin 2006 yılından 2015 yılına 

kadarki süreçte öğrenci, akademik ve idari personel, 

akademik birimler, kaynaklar ve araştırma-geliştirme 

performans göstergeleri açısından göstermiş olduğu 

gelişmeyi gösteren karşılaştırma tablosu yayınlanmıştır.

Üniversitemiz Ufuk 2020 Bilgi 
Çoğaltıcısı Oluşumuna Katıldı

Türkiye'nin Avrupa Araştırma alanına 

entegrasyonunu sağlamak ve Ufuk 2020 

Programına katılımı artırmak amacıyla “Turkey in 

Horizon 2020″ IPA (InstrumentforPre-Accession) 

projesi 18 Eylül 2015′te başladı.

Program dahilindeki olanakların daha 

geniş kitlelerle paylaşılabilmesi için akademi, iş 

dünyası ve sivil toplum kuruluşları gibi 75 

kurumdan temsilcilerin dahil olduğu bir “Bilgi 

Çoğaltıcıları” sistemi oluşturuldu.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi de, 

Ufuk2020 kapsamında oluşturulan Bilgi 

Çoğaltıcı ları (Information Mult ipl iers-IM) 

oluşumuna katıldı. Ufuk2020 Bilgi Çoğaltıcıları 

oluşumunda Üniversitemiz, Teknoloji Transfer Ofisi 

Uzmanı Gözde TÜYSÜZ ile temsil ediliyor.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi'nin 

de yer aldığı Bilgi Çoğaltıcıları;

Ufuk2020 ve Avrupa çapındaki diğer Ar-

Ge programları dahilinde yayımlanan ortak arama 

duyuruları ve açılan proje başvuru çağrıları 

hakkında bilgilendirme yapılması,

Proje bünyesinde düzenlenecek eğitim ve 

etkinliklere katılarak, kendilerine aktarılan bilginin 

hem kendi kurumlarının iletişim ağına hem de 

paydaşlarına yayılması,

İ l g i l i  k u r u m l a r ı ,  H o r i z o n 2 0 2 0  

çerçevesinde sunulan imkânlardan yararlanmaları 

konusunda teşvik etmesi, konularında görev 

alarak bulunduğu kuruluşun ve paydaşlarının 

Ufuk2020 ve bu doğrultuda Ar-Ge ve yenilik 

hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunmayı 

hedefliyor.

Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü 

çerçevesinde organize edilen Çevre Temizliği etkinliği düzenlendi.

Üniversitemiz Sualtı Sporları Topluluğu, Rize Deniz İhtisas Spor Kulübü ve Rize 

Özel Bilge Okulları'nın işbirliğinde Sarayköy mevkiinde Çevre Temizliği ile ilgili etkinlik 

gerçekleştirildi

Kamuoyunda ve öğrencilerimizde çevreye karşı duyarlılığın arttırılması ve 

çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanan etkinliğe Üniversitemiz 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN, Rize Deniz İhtisas Spor Kulübü Başkanı ve 

Rize Özel Bilge Okulları Kurucu Müdürü Hamit TURNA ile Su Ürünleri Fakültemiz 

personeli, dalgıçlar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yapılan etkinlik 

kapsamında Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri ve sualtı kulübü üyelerinden oluşan 

dalgıçlar denizde, öğrenciler ve diğer katılımcılar ise İyidere Sarayköy mevkiinde 

bulunan plajda çevre temizliği yaptı. Toplanan çöpler araçlarla çöp toplama 

noktalarına nakledildi.
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