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 Geçmişinin verdiği tecrübe ve yeni olmanın heyecanıyla, kısa 

süre içerisinde nitelik ve nicelik bakımından gelişimine hızla devam 

ederek büyük mesafeler kat eden Üniversitemizin 11. Kuruluş 

Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını bugün hep birlikte 

yaşıyoruz.

 2006 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, kurulduğunda 4 Fakülte, 2 

Meslek Yüksekokulu, 165 öğretim elemanı ve 6297 öğrenciye sahipti. 

Kuruluşunun 11. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günlerde Üniversitemiz, 

13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu'nda bulunan 

öğrenci alan 120 bölüm/programda 1,812'si Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencisi olmak üzere 20.000'e 

yakın öğrenci ve 1,500'i aşkın 

akademik ve idari personeliyle 

eği t im-öğret im faal iyet ler in i  

başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

 Artık üniversitelerin sadece 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği kurumlar değil, 

yapmış olduğu çalışmalar ve 

projelerle bulunduğu şehrin hatta 

bölgenin her anlamda gelişmesine 

katkı sağlayan, içinde bulunduğu 

toplumun sorunlarıyla ilgilenen, bölgenin lokomotifi konumunda olması 

gerektiğine yürekten inanıyor, hızlı değişim ve 

dönüşümlerin yaşandığı günümüz dünyasında; 

inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya 

verilmesi gereken önemin bilinciyle hareket ediyoruz. 

Bu çerçevede; bilgi ile teknolojinin birlikte değerlendirildiği 

ve içerisinde en gelişmiş profesyonel cihazların yer aldığı 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bölüm 

Laboratuvarları, Uydu Laboratuvarı, Teknoloji Transfer Ofisi katma değeri 

yüksek ürünlere dönük çalışmaların gerçekleştirildiği, gerçek anlamda 

araştırmaların yapıldığı birer merkez olarak konuşlandırılmıştır.

 Geride bıraktığımız 11 yıl sonrasında bugün geldiğimiz noktada 

katılımcılık ve girişimcilik esaslı bir yönetim anlayışı ile üniversitelerden 

beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı sıra, topluma her anlamda katkı 

sağlayan, üniversite-sanayi, üniversite-STK ve üniversite-şehir iş birliğini 

geliştirmiş; ulusal ve uluslararası iş birliklerine açık, her geçen gün adından 

daha fazla söz ettiren, yıldızı sürekli parlayan ve tüm programlarımızdaki % 99 

yerleşme oranıyla tercih edilen bir üniversite haline geldiğimizi büyük bir gururla 

ifade etmek istiyoruz.

 Hiç şüphesiz Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi; yakalamış olduğu 

gelişim ivmesiyle, deneyimli kadrosu, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, 

şehirle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık modern bir üniversite olarak 

“Bilgi ve Değer Üreten Üniversite” sloganıyla hedefine emin adımlarla 

ilerlemeye devam edecektir.

 Üniversitemiz tarafından bu yıl 12.si 

düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği, 

Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üniversitemiz Genel 

Sekreteri Adnan ER'in, “Al Gözüm Seyret” adlı 

fotoğraf sergisi ve Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Yöresel Müzik Korosu'nun “Yöresel 

Müzik Konseri” ile başladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Danıştay Üyesi  

İbrahim ER, İl Jandarma Komutanı 

Albay Semih COŞKUN ve İl 

Emniyet Müdürü Saadettin AKSOY 

tarafından açılışı gerçekleştirilen 

“Al Gözüm Seyret” adlı sergide 

Üniversitemiz Genel Sekreteri 

Adnan ER'in bugüne kadar çektiği 

birçok fotoğraftan derlenen kareler 

yer aldı. Sergide Genel Sekreter 

Adnan ER, fotoğraflar hakkında 

katılımcılara bilgi verdi.

Fotoğraf sergisinin ardından 

Kongre  ve  Kü l tü r  Merkez i  

Konferans Salonu'nda Şef Öğretim Görevlisi İrfan 

ÇALIK yönetimindeki RTEÜ Yöresel Müzik 

Korosu'nun “Yöresel Müzik Konseri” gerçekleşti. 

Konserde, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan 

ER, “Nişan” adlı parçayı solo seslendirdi. Koro, 

12'si solo olmak üzere birbirinden güzel 24 

eserden oluşan repertuvarla izleyicilerin karşısına 

çıktı.

Konser sona ererken izleyicilerin arasında bulunan 

yöresel sanatçı Gökhan BİRBEN sahneye davet 

edildi ve izleyicilere bir parça seslendirdi. Yaklaşık 

iki saat süren konsere katılımcıların ilgisi yoğun 

oldu.

Üniversitemiz Yaşında

 Rize Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından Ali Metin Kazancı Rize Lisesi ev 

sahipliğinde düzenlenen “Rize 6. Üniversite ve 

Meslek Tanıtım Fuarı”  11-12 Mayıs 2017 

tarihlerinde gerçekleşti.

 Türkiye'den 38 üniversitenin katılımı ile 

gerçekleştirilen fuar törenle başladı. Saygı duruşu 

ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 

programda Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Muhammed ŞAHİN ve Ali Metin Kazancı Rize Lisesi 

Müdürü Ahmet OKUTAN açılış konuşması 

gerçekleştirdiler.

 Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ konuşma-

sında, eğitim kurumlarının geleceğe adam 

yetiştirdiklerini belirterek, geçmişe takılıp kalmadan, 

gelecek tahminlerini iyi yapıp gençleri iyi bir 

geleceğe hazırlamanın gerekliliğini ifade etti.

 Konuşmasına, gençlerin okuyacak oldukları 

üniversite ve bölümün, seçecekleri mesleğin zevk 

alacakları bir alan olması gerektiğini ifade ederek 

başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, “Tercihlerinizi belirledikten sonra 

nerede okuyacağınızı belirlerken de mutlaka o 

fakültenin, bölümün akademik alt yapısına, 

üniversitelerin laboratuvar alt yapısına, fiziki 

imkânlarına bakın. Çünkü amacınız mesleğinizde 

iyi yetişmek olacaktır. İyi yetişmek de donanımlı 

hocalar la beraber olacaktır.  Bu şeki lde 

mesleklerinizi seçerseniz üniversitede ve sonraki 

hayatınızda hem siz mutlu olursunuz hem de ülke 

kazançlı çıkar.” şeklinde konuştu.

 Açılış konuşmalarının ardından il protokolü 

tarafından tanıtım fuarına katılan tüm üniversite 

temsilcilerine plaket takdim edildi ve fuarın açılışı 

gerçekleştirildi.

 Öğrencileri üniversitelerle buluşturup 

ufuklarını genişletmek, üniversite ve yükseköğretim 

programları hakkında bilgilendirip kendi ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda bölümlerin varlığını fark 

ettirerek motivasyonlarını artırma amacıyla 

düzenlenen fuarda, iki gün boyunca devlet ve vakıf 

üniversitelerinden oluşan 38 üniversite stant açarak 

fuar süresi boyunca üniversitelerden gelen 

akademisyenler tarafından konferans salonunda 

çağın meslekleri, okul türlerine göre üniversitede 

yer alan bölümler, motivasyon gibi konularda 

konferans verdiler.

 Üniversitemiz Halk Oyunları Ekibi Türkiye 

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 

düzenlenen Halk Oyunları Türkiye Finalleri 

Yarışmasına katılarak gruplarda ikinciliği elde ettiler.

 54 üniversitenin katılımıyla 26 Nisan- 2 Mayıs 

2017 tarihleri arasında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 

gerçekleştirilen Türkiye finallerinde artistik ve stilize 

dallarında yer alan Üniversitemiz Halk Oyunları Ekibi 

artistik dalda Rize-Hemşin yöresi ile gruplarda 

ikincilik kazandı. Stilize dalda ise finallere katılmaya 

hak kazanarak Üniversitemize iki kupayla döndü.

Üniversitemiz Halk Oyunları 
Ekibi İkincilik Elde Etti Rize 6. Üniversite ve Tanıtım Fuarı Gerçekleşti

Üniversitemiz Sporcularından Büyük Başarı
 Türkiye Üniversiteler Arası 

Güreş Şampiyonasında sporcularımız 

Türkiye Şampiyonluğu, ikincilik ve 

üçüncülük elde ederek üniversitemize 

ve ilimize büyük gurur yaşattılar.

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2017 

tarihleri arasında yapılan şampiyonada 

grekoromen stilde üniversitemiz 

sporcularından 80 kiloda Ömer GAVUZ 

T ü r k i y e  Ş a m p i y o n u  o l d u .  

Müsabakalarda 85 kiloda sporcumuz 

Salih AYDIN ikincilik, 75 kiloda 

Muhammet Mustafa ARABOĞLU ise 

üçüncülük elde etti. Takım halinde 48 üniversite 

arasında üniversitemiz 28 puanla Türkiye 

beşincisi oldu.

 Mücadelelerin ardından Rize'ye dönen 

s p o r c u l a r ,  B e d e n  E ğ i t i m  v e  S p o r  

Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Aslan 

KALKAVAN, Üniversitemiz SKS Daire Başkanı 

M u s t a f a  Ç A K I R ,  O k t .  İ m d a t  Ç A K I R    

öncülüğünde Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN'ı ziyaret ettiler.

Heyeti makamında kabul eden Rektörümüz, 

gösterdikleri başarı dolayısıyla sporcuları kutladı 

ve Üniversite yönetimi olarak desteklerinin her 

zaman süreceğini  bel i r t t i .  Görüşmede 

Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER de hazır 
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 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ile Ekonomi Topluluğu tarafından 

düzenlenen 2. Ekonomi Zirvesi, 02-03 Mayıs 2017 

tarihlerinde Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti.

 Açılış konuşmaları ile başlayan zirvede ilk 

olarak Ekonomi Kulübü Başkanı Gizem BURSA 

konuşmasını gerçekleştirdi. BURSA, zirvenin 

düzenlenmesindeki amacın, üniversite gençliğine 

birçok alanda fikir yürütmeyi sağlayacak ortam 

hazırlamak olduğunu belirtti.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN ise konuşmasında, 2. 

Ekonomi Zirvesi ile dünyayı, ülkemizi ve ilimizi 

ilgilendiren çeşitli ekonomik sorunların belirlenmesi 

ve çözüm yollarının tartışılması anlamında zihin 

egzersizi yapmaya yarayacak bir ortam 

oluşturulması amaçlandığını belirtti.

 Zirvede, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN da bir konuşma gerçekleştirdi. 

R e k t ö r ü m ü z ,  e k o n o m i n i n  i n s a n l ı ğ ı n  

başlangıcından bu yana her çağda siyasi ve sosyal 

olayları belirleyen en önemli unsur olduğunu ifade 

ederek, millet olarak üreten ve ürettiklerini 

dünyanın her tarafına satan bir ülke olmamız 

gerektiğini belirtti ve zirveyi düzenleyen Ekonomi 

Topluluğuna, katılımcı firma yetkilileri ve 

akademisyenlere de teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin 

KIZILTAN moderatörlüğünde başlayan ilk 

oturumda, “ Uluslararası İlişkilerde Türkiye'nin 

Rolü” konusunda panelistler; Bilgi Üniversitesi İİBF 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter TURAN, Giresun 

Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül 

KARAGÖZ YERDELEN ve Yrd. Doç. Dr. Kemal 

ÇİFTÇİ sunumlarını gerçekleştirdi.

 Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Erol 

USTAAHMETOĞLU'nun yaptığı ikinci oturumda, 

“Teknolojide Yeni Trendler” konusunda panelistler;  

IPTV Derneği Başkanı Atıf ÜNALDI, Dijital 

Pazarlama Danışmanı Growth Hacker Haydar 

ÖZKÖMÜRCÜ, Silikon Vadisi Teknoloji Editörü 

Hande ARPALIGİL, Silikon Vadisi Uzman 

Yorumcusu Arda Meriç ve Barsoft Pazarlama 

Müdürü Anıl Beyzat VURAL sunumlarını 

gerçekleştirdi.

 Üçüncü oturumda, Prof. Dr. Fatih SEYİS 

moderatörlüğünde “Çay Tarımında Yapılan 

Yenilikler ve Organik Üretimin Önemi” konusu ele 

alındı. RTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

ERDOĞAN, Üniversitemiz İİBF Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI, Üniversitemiz Ziraat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 

AKBULUT ve Neşe Çay AŞ Bölge Müdürü Fatih 

ÇOMAKLI konu başlığı altında bilgilerini 

paylaştılar.

 Birinci günün dördüncü ve son oturumunda 

Yrd. Doç. Dr. Burcu KARTAL moderatörlüğünde, 

“Başarının Temel Aktörleri: Liderler” konusu, 

panelistler; Kütahya Porselen CEO Sema GÜRAL 

SÜRMELİ, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu 

Başkanı Besim ŞİŞMAN, AL-SE Grup Yönetim 

Kurulu Başkanı Sedat KILIÇ, Desnet Teknoloji 

CEO Ömer EKİNCİ ve Helvacızade AŞ Yönetim 

Kurulu Üyesi Kadir BÜYÜKHELVACIGİL'in 

sunumu ile gerçekleşti.

İki gün süren kongrenin ikinci gününde 3 oturum 

gerçekleşti. İlk oturumda Prof. Dr. Alaattin 

KIZILTAN moderatörlüğünde, “ Küresel Ticarette 

Lojistik Üslerin Önemi” konusunda, panelistler; 

Üniversitemiz İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman 

KARAMUSTAFA, TOBB Başkan Yardımcısı Halim 

METE, Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü Öğretim 

Görevlisi Salih DİNÇEL ve KTÜ Araklı Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

H ü s e y i n  B A L C I  s u n u m l a r ı n ı  

gerçekleştirdiler.

 İk inc i  oturumda, Öğret im 

Görevlisi Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK 

moderatörlüğünde, “Start Up Nasıl 

Olunur Biliyor musunuz?” konusu, 

panelistler;  Dünya Liderlik Akademisi 

Kurucusu Talu BİLGİLİ ve Yaşam Koçu 

Yazar Sevda TÜRKÜSEV'in sunumu 

ile gerçekleşti.

 Zirvenin son oturumunda, PTT 

Rize İl Müdürü Hızır NUR, “PTT'yi 

Tanıyalım” konu başlığı altında 

sunumunu gerçekleştirdi. Ardından 

zirve kapanış programı ile sona erdi.

Üniversitemizde 2. Ekonomi Zirvesi Gerçekleşti İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile 

Dört Kapı Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “İslam 

Düşüncesinde Tasavvuf” konulu konferans Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman 

ULUDAĞ'ın sunumuyla İlahiyat Fakültesi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti.

 Konferansta, Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ katılımcılara 

İslam ilimleri ve tasavvufu anlattı. Hz. Peygamber döneminde 

İslam ilimlerinin olmadığına dikkat çeken ULUDAĞ, “İslam 

ilimleri tefsir, kelam, fıkıh, hadis ve tasavvuf ilmidir. Bu 

ilimlerinin gelişmesinde, İslamiyet'i sonradan seçmiş âlimlerin 

katkısı büyüktür.” dedi.

 Kuran'ı Kerim'de, Hz. Peygamberimiz'in hayatında, 

sahabelerin hayatında tasavvufun olduğunu belirten ULUDAĞ, 

“Aslında şunu söylemek en doğrusudur, hiçbir din yoktur ki o 

dinde tasavvuf olmasın. İslamiyet öncesi semavi ve beşeri 

dinlerde de tasavvuf vardır.” şeklinde konuştu.

 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İlmi Meseleler ve Sosyal 

Aktiviteler Topluluğu tarafından düzenlenen “Hayata Dair” konulu konferans Bayburt 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU'nun 

sunumuyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Konferansında, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine 

yönelik bir sunum gerçekleştiren HACIMÜFTÜOĞLU, 

İlahiyat Fakültelerinin geçmişini, bugün gelinen 

noktayı ve bir ilahiyat öğrencisinde bulunması 

gereken özellikleri katılımcılarla paylaştı.

 İlahiyat mesleğinin sorumluluğunun ağır ve zor 

olduğunu ifade eden HACIMÜFTÜOĞLU, İlahiyat 

yoluna giren bir kişinin Peygamber vekili olma yolunu 

seçtiğini ve irşat vazifesini yüklendiğini bu nedenle 

“Ben kimim, kişiliğim nedir? İlahiyat mesleğini temsil 

edebiliyor muyum?” muhakemesini sürekli yapması 

gerektiğini belirtti.

Hayata Dair

 Üniversitemiz Kariyer ve Kişisel Gelişim Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Şarkı 

Yarışması “Üniversiteli Mikrofonlar” sloganıyla Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti.

 Ün ive rs i tem izden  ses ine  ve  

yorumuna güvenen 16 öğrencinin performans 

sergilediği yarışma, Üniversitemiz Genel 

Sekteri Adnan ER, Şef Öğr. Gör. İrfan ÇALIK 

ve yöresel sanatçı Gökhan BİRBEN'in 

jüriliğinde gerçekleşti.

 Yaklaşık üç saat süren yarışmada, 

j ü r i  ü y e l e r i n i n  

d e ğ e r l e n d i r m e s i  

s o n u c u n d a ,  “ B u  

Akşam” adlı parçayı 

seslendiren İslam 

MERAL birinci, “Seni 

Unutmaya Ömrüm 

Ye t e r  M i ? ”  a d l ı  parçayı seslendiren Ökkeş Emre DELİGÖZ 

ikinci ve “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” adlı türküyü 

seslendiren Seda HAMZAOĞLU üçüncü oldu.

 Farklı tarzda şarkıların seslendiri ldiği yarışmada,  

“Cozurtan İkizler”  Caner ve Tamer KARATAŞ'ın renkli sunumu 

ve programın sonunda sahneye davet edilen Gökhan BİRBEN'in seslendirdiği parçayla 

salonda bulunanlar keyifli ve eğlenceli bir akşam geçirdi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER, 

Öğr. Gör. İrfan ÇALIK ve sanatçı Gökhan BİRBEN takdim etti. Yarışmada birinciye yarım, 

ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın hediye edildi.

Üniversitemizde Şarkı Yarışması Düzenlendi
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Üniversitemiz ve ÇAYKUR

Arasında Protokol İmzalandı

 Üniversitemiz ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(ÇAYKUR) arasında, bölgesel kalkınmayı desteklemeye, 

katma değer oluşturmaya, Ar-Ge'ye ve yenilikçiliği artırmaya 

yönelik çalışmalar yapılması kapsamında karşılıklı İşbirliği 

Çerçeve protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol İmza töreninde bir 

konuşma gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, ilimizin ve ülkemizin önemli bir değeri ve milli markamız olan çayın 

Üniversitemiz için en önemli araştırma konularından birisi olduğunu ifade 

ederek “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz çay konusundaki her 

araştırmayı destekliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle beraber bu işi resmi 

bir formata dönüştürmüş olacağız.” dedi. 

 ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU ise Üniversitelerin 

şehirlere sosyal ve kültürel katkılarının yanında ekonomik olarak da diğer 

kuruluşlardan daha fazla katkı sağladığını ifade ederek, “Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi yapmış olduğu çalışmalarla ilimize önemli katkılarda 

bulunmaktadır. Çay ile ilgili her türlü çalışmada iç içe olacağımız işbirliği 

protokolü de bu yolda atılmış bir adımdır. Rektörümüze bu fırsatı verdiği için 

teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

 Üniversitemiz ile ÇAYKUR arasında yapılan İşbirliği Çerçeve protokolü 

kapsamında, işbirliği, bilgi transferi ve 'Üniversite-Sanayi Etkileşimli' projeler 

geliştirme çalışmaları yapılması planlanıyor.

Üniversitemizde 3. Ulusal Tıp 
Öğrenci Kongresi Gerçekleşti

Üniversitemiz Pangea 

Jeoloji Topluluğu tarafından 

düzenlenen “Antarktika'da Bilim 

Üssü Kurma Çalışmaları” konulu 

söyleşi ve fotoğraf gösterisi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

K o n f e r a n s  S a l o n u ' n d a  

g e r ç e k l e ş t i .  S ö y l e ş i y e  

konuşmacı olarak Türkiye 

Dağcılık federasyonu Başkanı 

Doç. Dr. Ersan BAŞAR katıldı.

İ s t a n b u l  T e k n i k  

Üniversitesi Kutup Araştırmaları 

Merkezi'yle Antarktika'da bir ay 

bilimsel araştırma ve Türk bilim 

üssü kurulması için ön fizibilite 

çalışması yapan ekipte yer alan 

Doç. Dr. Ersan BAŞAR, Ulusal 

Antarktika Bilim Seferi (TAE-I), Antarktika Kıtası'nın keşfi ve kıta ile ilgili bilimsel bilgilerini paylaştı.

BAŞAR, Antarktika Kıtası ile ilgili oluşturulmuş ilk bilginin Piri Reis'in dünya haritasında “Ateş 

Toprakları” olarak yer aldığını ve bunun literatüre giren yeni bir bilgi olduğunu ifade ederek kıtanın 

İngiliz, Rus ve Fransızlar tarafından keşfinin 1910'lu yıllara dayandığını belirtti.

Kıtada özellikle yer bilimleri ağırlıkta olmak üzere harita, jeoloji, jeofizik, deniz bilimleri, 

atmosfer, tıp çalışmaları ve mühendisliğin tüm dalları ile ilgili bilimsel araştırma yapılabileceğini 

belirten BAŞAR, iki yıl sonra gerekli izni alıp kıtada bilim üssü kurarak 25 Türk bilim adamı ile 

çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Bilimsel 

Araştırma Topluluğu (RTEÜBAT) tarafından 

düzenlenen “Semptomlara Multidisipliner 

Yaklaşım” konulu 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 

28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz 

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 

gerçekleşti.

 Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 

Marşı'nın söylenmesinin ardından açılış 

konuşmalarıyla başlayan kongrede ilk olarak 

kongre başkanı stajyer doktor Hakan DEVECİ 

konuşmasını gerçekleştirdi.

 DEVECİ, tıp öğrenci kongrelerinin çağını 

takip eden son gelişmelerden ve birbirlerinden 

haberdar doktor ve akademisyenlerin yetişmesi 

için ilk adım organizasyonlar olduğunu ifade 

ederek hazırlanan etkinliğin, Üniversitemiz ve 

ülkemizde bilimin gelişmesine katkı sağlayacağını 

belirtti.

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Şaban ŞİMŞEK ise konuşmasında, kongrenin 

bilimsel kazanımları bir yana salonda bulunan 

yüzlerce kişilik tablonun bile ülkemizin geleceğinin 

her alanda daha parlak ve huzurlu olacağına işaret 

ettiğini söyledi.

 Kongrede, Milli Eğitim eski Bakanı 

Hüseyin ÇELİK de bir konuşma gerçekleştirdi. 

ÇELİK, ilk defa hazırlayıcılarının, sunucularının ve 

neredeyse bütün aktörlerinin öğrenciler olduğu bir 

tıp kongresine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile 

getirdi.

 Açılış konuşmalarının ardından kongreye 

destek verenlere plaket takdim edildi. Daha sonra 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK, 

hekimliği mizahi bir dille anlattığı sunumunu 

gerçekleştirdi.

 Kongrede, 5 oturum, 11 çalıştay, panel, 

söyleşi ve serbest bildiri sunuldu.

 Oturumlarda, Göğüs Ağrısı ve Nefes 

Darlığı konusunda; Acil Serviste Kardiyak Açıdan, 

Acil Serviste Pulmener Açıdan ve Akut Aort 

Diseksiyonu Açıdan Yaklaşım, Baş Dönmesi 

konusunda; Baş Dönmesine Yaklaşım, Benign 

Paroksismal Pozisyonel Vertigo ve Vestibüler 

Migren, Ateş konusunda; Erişkin Yaş Ateşli 

Hastaya Yaklaşım, Pediatrik Yaş Ateşli Hastaya 

Yaklaşım ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi,  Karın 

Ağrısı konusunda; İç Hastalıkları Açısından Karın 

Ağrısına Yaklaşım, Cerrahi Nonjinekolojik 

Yaklaşım, Jinekolojik Yaklaşım ve Ailesel Akdeniz 

Ateşi, Bilinç Bulanıklığı konusunda ise; Bilinç 

Bulanıklığına Yaklaşım, Kafa Travması ve 

İntoksikasyonlar ele alındı.

 Çalıştaylarda ise Örneklerle EKG 

Yorumlaması, Örneklerler Akciğer Grafisi 

Yorumlaması, KPR, Defibrilasyon ve Hava Yolu 

Yönetimi, Sütur Teknikleri, Kalp Diseksiyonu, 

Trakeotomi, Tıp Öğrencisinin Yaşlı Teyzelerle 

İmtihanı, Filizden Bardağa Çayın Hikayesi, Horon 

ve İncelikleri, Periferik Yayma Değerlendirme, 

Ürolojik Enstrümantasyon konuları yer aldı. Acil, 

Beyin Cerrahi, Genel Cerrahi, Ortopedi, Üroloji, 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları 

Olgularla Travmaya Multidisipliner Yaklaşımları 

üzerine bilgilerini aktardılar.

 Üç gün süren 3. Ulusal Tıp Öğrenci 

Kongresi, 37 üniversiteden 650 kişinin katılımı ile 

gerçekleşti.

Antarktika'da Bilim Üssü Kurma Çalışmaları
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Organik Çay Üretimi İçin Çalışma Başlatıldı
Geçtiğimiz yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çay üretiminde 

kimyasal gübre kullanımını yasaklamasının ardından, bölgemizin en önemli geçim 

kaynaklarının başında gelen söz konusu ürünün organik gübrelenmesi konusunda 

Üniversitemiz ilimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte bir çalışma başlattı.

Rize'de Organik Çay tarımına geçilmeye başlanmasıyla birlikte organik 

gübreleme konusu kamuoyunu en fazla meşgul eden konulardan biri oldu.

Bu alanda belli çalışmalar devam ederken konuya bilimsel boyutta 

yaklaşmak amacıyla bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Ziraat ve Doğa 

B i l i m l e r i  F a k ü l t e s i ) ,  

ÇAYKUR, ÇAYSAN, Rize 

ve Pazar Ziraat Odası 

Başkanlığı, Rize Tarım 

K r e d i  K o o p e r a t i f l e r i  

Başkanlığı ve Tarım İl 

Müdürlüğü işbirliği ile Rize 

çay alanlarında organik 

gübre çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Hopa, Ardeşen, Fındıklı, Pazar, Çayeli, Rize ve Of'ta seçilen 

toplam 9 çay bahçesinde 20 farklı organik gübrenin denenmesine başlandı. Organik gübreye geçiş ile birlikte 

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım arazilerinin organik havzaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. 

Dr. Ömer DEMİR Üniversitemizi ziyaret etti.

 ÖSYM Başkanını makamında ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. 

Üniversitemizin genel durumu hakkında bilgiler vererek 10 yıl gibi 

kısa bir sürede hızla büyüyen bir kurum olmanın haklı gururunu 

yaşadıklarını ifade eden Rektörümüz: “ Amacımız, vizyonu bulunan 

uluslararası bir üniversite olarak, 2023 hedefinde olan ülkemize Ar-

Ge çalışmalarımızın yanında projeler üretip, donanımlı bireyler 

yetiştirerek katkı sunmaktır.” dedi.

 Ülkelerin kalkınmasında eğitimin büyük rol oynadığını 

kaydeden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer DEMİR, bu noktada 

üniversitelere önemli görevlerin düştüğünü söyledi. Üzerine düşen 

sorumluluğun bilinci ile hareket eden Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesini de hızlı gelişiminden dolayı kutlayarak başarılar 

diledi.

 Görüşmenin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN eşliğinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer DEMİR 

Üniversitemiz kampüslerini dolaşarak yapılan ve yapılmakta olan 

çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca yerleşkemizin içerisinde 

bulunan ÖSYM Bürosunu da gezerek inceledi.

ÖSYM Başkanı'ndan 

Üniversitemize Ziyaret

Rektörümüz Kafkasya Üniversiteler Birliğinin Eğitim Fuarına Katıldı

13 Ülkeden 180 Üniversitenin katılımıyla oluşan Kafkasya 

Üniversiteler Birliği 19-21 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'ın en 

önemli şehirlerinden biri olan Almatı'da eğitim fuarı düzenledi.

Türkiye'den birçok üniversitenin Rektör veya Rektör Yardımcısı 

seviyesinde temsil edildiği fuara Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN da katıldı. Kafkasya Üniversiteler Birliği heyeti eğitim fuarı 

için gittikleri Almatı'da önce Almatı Türkiye Başkonsolosu Rıza Kağan 

YILMAZ'ı ziyaret ettiler. Heyet daha sonra Kazakistan'ın en büyük ve en 

önemli üniversitesi olan Uluslararası El-Farabi Üniversitesi'ni ziyaret etti. 

Ziyaret esnasında El-Farabi Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcıları 

ile bir toplantı düzenlendi ve toplantıda üniversiteler arasındaki ikili iş 

birliği imkânları konuşuldu.

Daha sonra Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ziyaret edildi 

ve Rektör Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ ile görüşme yapıldı. Bu görüşmede de 18 

yıldır Kazakistan'da hizmet eden Rektör Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ ile Türkiye 

ile Kazakistan arasında eğitim alanında nelerin yapılabileceği ve nelerin 

yapılması gerektiği gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Fuar 

çerçevesinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ile Yabancı 

Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ ikili iş 

birliği anlaşması imzaladı.

Rektörümüz DOKAP Üniversiteler Birliği 

Bölge İç�n Proje Çalıştayı'na Katıldı
 Doğu Karadeniz 

Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (DOKAP) 

ö n cü l ü ğ ü n d e  ku ru l a n  

Ü n i v e r s i t e m i z i n  d e  

aralarında bulunduğu (ÜNİ-

DOKAP) Üniversiteler Birliği 

“Bölge İçin Proje Çalıştayı” 

düzenledi.

 Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN ve 

b ö l g e  ü n i v e r s i t e l e r i  

Rektörlerinin de katılımıyla 

K a r a d e n i z  T e k n i k  

Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan 

Kültür ve Kongre Merkezinde 

düzenlenen Çalıştayda yapılan 

k o n u ş m a l a r d a ,  t o p l u m l a r ı  

dönüş tü rmede ve  ge leceğe 

hazırlamada lokomotif rol üstlenen, 

ka l k ınman ın  ade ta  i s ke le t i  

niteliğinde olan üniversitelerimizin 

gerçekleştireceği çalışmaların 

etkisinin sadece üniversitelerin 

kurumsal gel işmesine deği l ,  

ülkemizin kalkınma çabalarına 

o lumlu  yönde e tk i  edeceğ i  

vurgulandı.

Üniversitemizde Türk Halk 

Müziği Konseri Gerçekleşti
Üniversitemiz 

tarafından bu yıl 12. 

si düzenlenen Bilim, 

Sanat, Kültür ve Spor 

Şenliği kapsamında 

Kongre ve Kültür 

Merkezi Konferans 

S a l o n u ' n d a  Ş e f  

O k u t m a n  S i n a n  

B U L U T  

yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu “Türk Halk Müziği 

Konseri” ile katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı.

Koro, 10'u solo olmak üzere halk müziğinin sevilen 

parçalarının seslendirildiği 27 eserle izleyiciler tarafından 

büyük beğeni topladı. Konserde Üniversitemiz Genel Sekreteri 

Adnan ER de “Gül Kuruttum Gül Kuruttum” adlı solo parçasını 

seslendirdi.

İki saat süren konserin sonunda bir konuşma 

gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

müzik dinletisi ile herkese güzel bir akşam yaşatan başta 

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Şef 

Okt. Sinan BULUT olmak üzere bir yıldır çalışıp emek veren 

Türk Halk Müziği Korosu'na ve orkestra ekibine teşekkür etti.

RİBİAD Yöneticileri ve Beraberindeki

Heyet Rektörümüzü Ziyaret Etti
Rizeli Bürokratlar, Yöneticiler 

ve İş İnsanları Sosyal Dayanışma 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Erol AYKUT ve dernek yöneticileri ile 

Milli Hakem Mete KALKAVAN ve 

Can ÇOBANOĞLU Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı 

makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

Ali BİLGİN ve Üniversitemiz Genel 

Sekreteri Adnan ER'in de bulunduğu 

görüşmede Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek RİBİAD yöneticilerine Rize'ye ait örf, adet, gelenek ve 

yöresel kültürün tanıtılmasında ve yaşatılmasında sağlamış oldukları katkılardan dolayı 

teşekkür etti. Rektörümüz, Süper Lig Hakemi Mete KALKAVAN'a da hakemlik hayatında 

başarılar dileyerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin sporun tüm dallarını desteklediğini 

ve Üniversitemiz takımlarının 

da bugüne kadar yapılan 

birçok spor müsabakasında 

başarılara imza attığını 

belirtti.

R İ B İ A D  Y ö n e t i m  

Kurulu Başkanı Erol AYKUT 

ve dernek yöneticileri, Milli 

Hakem Mete KALKAVAN ve 

Can  ÇOBANOĞLU da  

kendilerini keyifli bir sohbet 

e ş l i ğ i n d e  m a k a m ı n d a  

ağır layan Rektörümüze 

teşekkür etti.
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 Öğrencilerin, üniversite havasını soluyarak moral ve motivasyonlarını 

artırmak amacıyla Artvin Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Ordu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ordu Çamaş Çok Programlı 

Anadolu Lisesi, Giresun Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek Lisesi, Giresun 

Tirebolu Anadolu Lisesi ile Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencileri Üniversitemize ziyarette bulundular.

 Gerçekleştirilen program çerçevesinde öğretmenleri öncülüğünde Su 

Ürünleri Fakültesini ziyaret eden konuk öğrenciler akvaryum ünitelerindeki 

balık çeşitlerini inceledi. Tatlı su türünde ülkemizde birinci sırada bulunan 

Türkiye Balıkları Müzesi'ni de gezme fırsatı bulan öğrenciler daha sonra İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi, ardından ise Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret ettiler. 

Buradaki Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda ilgililer tarafından hem cihazlar, 

hem de cihazların ne gibi ölçümler yaptığı konusunda bilgiler verildi.

 Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sosyal alanlar ile Üniversitemiz 

birimlerinin de gezildiği program sonunda konuk öğrenciler, hem üniversite ve 

bölüm seçimi konusunda bilinçlendiler, hem de üniversite yaşamını yerinde 

görme imkânını elde ettiler.

Lise Öğrencileri Üniversitemizi Ziyaret Etti
Üniversitemiz tarafından bu 

yıl 12. si düzenlenen Bilim, Sanat, 

Kültür ve Spor Şenliği kapsamında 

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda Şef Okutman Sinan 

BULUT yönetimindeki Türk Halk 

Müziği Korosu “Türk Halk Müziği 

Konseri” ile katılımcılara keyifli bir 

akşam yaşattı.

Koro, 10'u solo olmak üzere 

halk müziğinin sevilen parçalarının 

seslendirildiği 27 eserle izleyiciler 

tarafından büyük beğeni topladı. 

Konserde Üniversitemiz Genel 

Sekreteri Adnan ER de “Gül 

Kuruttum Gül Kuruttum” adlı solo 

parçasını seslendirdi.

İki saat süren konserin sonunda bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

müzik dinletisi ile herkese güzel bir akşam yaşatan başta Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı ile Şef Okt. Sinan BULUT olmak üzere bir yıldır çalışıp emek veren Türk Halk Müziği Korosu'na ve 

orkestra ekibine teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN eşliğinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. 

Ömer DEMİR Üniversitemiz kampüslerini dolaşarak yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Ayrıca yerleşkemizin içerisinde bulunan ÖSYM Bürosunu da gezerek inceledi.

Üniversitemizde Türk Halk Müziği Konseri Gerçekleşti

Üniversitemizde Türk Sanat Müziği Konseri Gerçekleşti
   Üniversitemiz tarafından bu yıl 12.si 

düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği 

çeşitli etkinliklerle sürüyor.

  Şenlik kapsamında 15 Mayıs 2017 tarihinde 

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda Türk Sanat Müziği  Konser i  

gerçekleştirildi. Şef Öğr. Gör. İrfan ÇALIK 

yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu birbirinden 

güzel eserleri seslendirerek izleyenlere unutulmaz 

bir gece yaşattı.

 Yaklaşık iki saat süren programda 10'u solo 

olmak üzere 23 eser seslendirildi. Konser sonunda 

bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, büyük bir titizlikle hazırlanan bu 

programa emeği geçen başta Şef Öğr. Gör. İrfan 

ÇALIK olmak üzere herkese teşekkür etti.

Üniversitemizde Türk Halk Oyunları Şenliği Gerçekleşti
 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı ile Türk Halk Oyunları 

Topluluğu tarafından düzenlenen, “Yöre Yöre 

Anadolu” temalı Türk Halk Oyunları Şenliği, 

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti.

 Genel Sanat Yönetmenliğini Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Serkan HACICAFER-

OĞLU'nun üstlendiği gösteride, ülkemizin 

farklı yörelerine ait halk oyunları sergilendi. 

Tamamı Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları Ekibi yaklaşık bir saat süren 

programda, horon, halay, zeybek ve modern dans gösterisi ile izleyenleri kendilerine hayran 

bıraktı.

 Gösteri sonunda bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

çok kısa bir sürede yedi renk, tek yürek Türkiye'nin mozaiğinin sergilendiği böyle bir geceyi hazırlayan başta Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan 

HACICAFEROĞLU olmak üzere emeği geçen tüm öğrencilere, teşekkür etti ve farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu ifade ederek konuşmasını 

tamamladı.
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 Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü arasında 'Türkçe Yaz Okulu' 

için anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü, son 4 

yıldır geleneksel olarak yaptığı 'Türkçe Yaz Okulu' uygulaması kapsamında bu 

yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine uluslararası misafir öğrenci 

gönderecek.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi ve Uygulama 

Merkezinin (TÖMER) ev sahipliği yapacağı 'Türkçe Yaz Okulu', 24 Temmuz – 

20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz Okulu süresince 11 farklı 

ülkedeki merkezlerde Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenen öğrenciler, Türkçeyi 

ve Türk kültürünü yerinde öğrenmek ve görmek amacıyla bir aylık program 

çerçevesinde 3 hafta Rize'de misafir olacaklar. 20 kişiden oluşan misafir 

öğrenciler, bu süreçte Türkçe öğrenmenin yanı sıra Rize ve Rize'ye yakın 

bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin önemli yerlerine kültürel geziler 

yapacaklar.

Rize'deki programın tamamlanmasından sonra, yaz okulundaki öğrenciler 

diğer üniversitelerdeki yaz okulu öğrencilerinin de katılacağı ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayesinde İstanbul'da 

gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Türkçe Bayramına katılacaklar. 11 farklı 

ülkeden gelecek kültür elçisi misafir öğrencileri Rize'de memnuniyetle 

ağırlayacaklarını belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

“Valiliğimiz, Belediye ve ilçe belediyelerimizin de destekleriyle Türkçe öğretimin 

yanı sıra kültürümüzü de tanıtma görevini gerçekleştireceğiz” dedi.

 Protokol anlaşması için Yunus Emre Enstitisü'nden gelen heyet, ilki 

gerçekleştirilecek Türkçe Yaz Okulu için desteklerinden dolayı Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'a teşekkür etti, Heyet, Rektörümüze Geleneksel 

Türk zeka ve strateji oyunu olan 'mangala' hediye etti

Türkçenin öğretimini ve Türk kültürünün tanıtımını, devletin resmi kontrolüyle 

dünyaya yaymak misyonuyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü, dünyadaki 40'tan 

fazla ülkede kültür merkezleri aracılığıyla çalışmalarda bulunuyor.

Üniversitemiz İle Yunus Emre Enstitüsü Arasında Anlaşma İmzalandı

 Üniversitemiz tarafından bu yıl 12.si 

düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği 

çerçevesinde gerçekleştirilen spor müsabakaları 

ödül töreni Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti.

 Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 

Marşı'nın okunmasının ardından Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire Başkanı Mustafa ÇAKIR açılış 

konuşmasını gerçekleştirdi. Bu yıl gerçekleştirilen 

spor etkinlikleri ile ilgili bilgi vererek konuşmasına 

başlayan ÇAKIR, “Üniversite tercih edilebilir 

parametlerine bakıldığında akademik başarılar 

yanında öğrenciye sağlanan kültürel ve sportif 

etkinl ikler önem arz etmekte, tercihleri  

etkilemektedir. Başarı elde etmek için üst düzey 

katılım sağlamak ve tecrübe kazanmak da 

önemlidir. Katılım olmadan başarının gelmesi 

mümkün değildir.” diyerek sportif faaliyetlerin 

yerinde ve zamanında sorunsuz gerçekleşmesini 

sağlayan herkese teşekkür etti.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ise 

yaptığı konuşmada, Üniversitelerin sadece eğitim 

öğretimin, araştırma geliştirmenin yapıldığı 

kurumlar olmadığını ifade ederek, “Öğrencilerimiz 

sadece  de rs l e r i y l e ,  l abo ra tuva r l a r ı y l a  

uğraşmayacaklar, elbette ki bunlar olmazsa 

olmazlarımız ama aynı zamanda öğrencilerimiz 

kendi yetenekleri, ilgilerine göre farklı alanlarda da 

etkinlik yapıp kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. 

Biz bu anlamda Üniversitemiz bünyesinde sürekli 

olarak farklı programlar düzenliyoruz. Bu 

etkinliklerin düzenlenmesinde yer alan herkese 

teşekkür ediyorum.” dedi.

 Rektörümüzün konuşmasının ardından 

Üniversitemiz Halk Dansları Ekibi bir gösteri sundu. 

Muğla'da düzenlenen Üniversiteler Arası 

Halkoyunları Yarışmasında gruplarında 1.liği elde 

eden Üniversitemiz Halk Dansları Ekibi'nin aldığı 

kupayı antrenör Muhammet Ali TEMİZEL 

Rektörümüze takdim etti.

Gösterinin ardından, Üniversitemiz 2016- 2017 

akademik yılı çerçevesinde gerçekleştirilen 

voleybol, basketbol, futsal, halı saha futbol, masa 

tenisi, satranç branşlarındaki müsabakalarda 

dereceye girenlere ödülleri verildi.

 Bu yıl spor etkinliklerinde toplam 6 branşta 150 

müsabaka oynandı, müsabakalar 504 öğrenci ve 

290 personel katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye 

Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında 

Üniversitemiz bu akademik yılda 8 branşta katılım 

sağlayıp 179 öğrenciyle temsil edildi.

 Ünivers i temiz  Futbo l  Erkek Takımı  

Üniversiteler Arası İkinci Lig Grup yarışmalarında 

Antalya'da birinci oldu ve birinci lige yükseldi. 

Üniversitemiz Masa Tenisi Takımı 183 üniversitenin 

katıldığı Ünilig elemelerinde Türkiye yedincisi oldu. 

Üniversitemiz Voleybol Erkek ve Basketbol Erkek 

takımları geçen yıl yükseldikleri Üniversiteler Arası 

birinci lig grup yarışmalarında birincilikteki 

başarılarını devam ettirdi ve Erkek Basketbol 

Takımı birinci ligde grup üçüncüsü oldu. 

Ün i ve rs i t em iz  Fu t sa l  Tak ım ı  ka t ı l d ı ğ ı  

müsabakalarda bu yıl grup üçüncüsü oldu. Sivas'ta 

yapılan Grekoromen Güreş müsabakalarında 

Üniversitemiz Güreş Takımı 80 kiloda Türkiye 

şampiyonu olarak altın, 85 kiloda Türkiye ikincisi 

olarak gümüş, 75 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak 

bronz madalya aldı ve takım olarak Türkiye 

beşincisi oldu. Üniversitemiz Halk Oyunları Ekibi 

Bodrum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Halk 

Oyunları yarışmasında iki takımla temsil edilip 

otantik dalda katılan takımımız grup ikincisi olarak 

kupa aldı, artistik dalda yarışmaya katılan 

takımımız grup birincisi oldu ve finallerde 

Üniversitemizi temsil etti.

Üniversitemizde 12. Spor Şenliği Ödül Töreni Gerçekleşti
 Pazar Kur'an ve Cami Hizmetleri Eğitim Kültür Derneği 

tarafından Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Pazar 

Yerleşkesinde yapılacak olan Fakülte Camii ve müştemilatı için yapım 

protokolü 23.05.2017 Salı günü imzalandı.

 Pazar Kur'an ve Cami Hizmetleri Eğitim Kültür Derneği, 1780 m² 

alana sahip camii ve müştemilatı dört yıl içinde yapmayı vaat etti.

 Protokolü, Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Pazar Kur'an ve Cami Hizmetleri Eğitim Kültür Derneği 

adına Pazar Müftüsü Mustafa DÜZGÜNEY imzaladı.

 İmza töreninden sonra, törene katılan heyet, Fakülte Camii ve 

m ü ş t e m i l a t ı n ı n  

yapı lacağı a lanı ,  

fakültenin uygulama 

bahçelerini ve fakülte 

binasını gezdi. Dört 

y ı l  i ç e r i s i n d e  

bitirilmesi planlanan 

cami i  i nşaa t ın ın  

bitmesi neticesinde 

kabul işlemleri ve 

i skân  ruhsa t ın ın  

a l ı n m a s ı y l a  6 3 3  

sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 35. maddesi gereğince gerekli izinler 

alınarak Fakülte Camii ve müştemilatı ibadete açılacak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte 

Camii'nin Yapım Protokolü İmzalandı

Öğretim Üyemiz 

Rektör Olarak Atandı
 Ü n i v e r s i t e m i z  

İlahiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Süleyman 

MOLLAİBRAHİMOĞLU, 

İlahiyat Fakültesi Dekanı 

olarak görev yaptığı Bolu 

Aban t  İ z ze t  Baysa l  

Ü n i v e r s i t e s i n e  Y Ö K  

tarafından vekâleten Rektör olarak atandı.
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