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Üniversitemiz 2021-2022 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni Kongre ve Kültür Merkezi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 Tören, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Yoğun programlarından dolayı törene katı-
lamayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın telgraf mesajının okun-
masının ardından Üniversitemizin tanıtım 
filmi gösterimi yapıldı.

 Tanıtım filminin ardından Üniversite-
miz Halk Dansları Topluluğu Halk Oyunları 
gösterisi gerçekleştirdi.

 Üniversitemiz 2021-2022 Akademik 
Yılı dönem birincisi Eğitim Fakültesi Reh-
berlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
öğrencisi Rümeysa Elif Kulaç mezun öğ-
renciler adına konuşmasını yaptı.

 Törende, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. 
Ali Bilgin açılış konuşması gerçekleştirdi.

 Rektör Vekilimiz konuşmasına Üni-
versitemizin 2021-2022 Akademik Yılı Me-
zuniyet Töreni’ne katılanları selamlayarak 
başladı.

 Henüz on altı yıllık bir üniversite ol-
mamıza rağmen araştırma ve geliştirme, 
ür-ge, nitelikli akademik kadro, kalite, ak-
reditasyon, kurumsallaşma ve uluslararası-
laşma gibi birçok alanda kendini ispatladı-

ğını ifade eden Rektör Vekilimiz 
Üniversitemizin her geçen yıl, 
özellikle bilimsel yayın, proje, pa-
tent, ar-ge, ür-ge, toplumsal kat-
kı, kalite ve akreditasyon süreç-
lerinde, sürekli yükselen bir grafik 
ortaya koyduğunu belirterek sa-
yılarla Üniversitemizi anlattı:

 “Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi 15 fakülte, 3 yükse-
kokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 

enstitüsü, 18 araştırma ve uygulama mer-
kezi ve 149 diploma programı ile 592 öğ-
retim üyesi, 1284 öğretim elemanı ve 834 
idari personeli ile 549’u uluslararası olmak 
üzere, 17.500 öğrencisi ve 81 ilimizden öğ-
rencisiyle, kısa zamanda büyük başarılar 
elde etmiş, yeni nesil bir devlet üniversitesi 
olarak,  ülkemizde ve dünyada, önemli üni-
versiteler arasında yerini almıştır.”

 Rektör Vekilimiz konuşmasının de-
vamında Üniversitemizin yürütmüş oldu-
ğu politikalar ve ortaya koyduğu başarı 
ve performans ile ulusal ve uluslararası 
değerlendirme kuruluşları tarafından yapı-
lan değerlendirmelerde,  dünyanın en iyi 
üniversiteleri listesine girdiğini ve bu ye-
rini sabit hale getirdiğini belirterek, “ Yine 
TÜBA, TÜBİTAK, URAP ve webometriks 
gibi birçok kuruluşun, kendi alanları ile ilgili 
yayımladıkları raporlarda da, Üniversitemi-
zin gelmiş olduğu nokta net bir şekilde gö-
rünmektedir.” dedi.

 2021-2022 Akademik yılında Üni-
versitemizden mezun olan öğrencilerimize 
bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve 
başarı dolu bir hayat dileyerek tavsiyelerde 
bulunan Rektör Vekilimiz, “ İsmini Üniver-
sitemize bağışlayan ve her daim desteğini 
esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere Üniversitemiz Geliştir-

me Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Sayın 
İsmail Kahraman’a, Vakıf Başkanı Sayın 
Nusret Bayraktar’a ve mütevelli heyeti üye-
lerimize, Üniversitemizin bu başarılarının 
elde edilmesinde özellikle son 9 yılda çok 
büyük katkıları olan önceki Rektörümüz ve 
yeni YÖK Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Karaman’a ve diğer rektörlerimize, bütün 
akademik ve idari personelimize ve eme-
ği geçen herkese, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi ailesi adına, şükranlarımı su-
nuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

 Rektör Vekilimizin konuşmasının ar-
dından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 
ve Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı proto-
kol konuşması gerçekleştirdi.

 Konuşmaların ardından Üniversite-
mizi birincilikle bitiren Eğitim Fakültesi Reh-
berlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
öğrencisi Rümeysa Elif Kulaç’a, Rize Vali 
Vekili Gülhani Ozan Sarı ve Rektör Veki-
limiz Prof. Dr. Ali Bilgin hediye takdim etti 
ve öğrencimiz başarısının göstergesi olan 
mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

 Üniversitemizi ikincilikle bitiren Eğitim 
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık Bölümü Öğrencisi Eda Çakır’a Rize 
Belediye Başkanı Rahmi Metin ve üçüncü-
lükle bitiren Ardeşen Turizm Fakültesi Tu-
rizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi Aysun 
Gencaloğlu’na Üniversitemiz Geliştirme 
Vakfı Genel Sekreteri Av. Harun Mertoğlu 
ve Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali Bilgin tara-
fından hediyeleri takdim edildi.

 Fakülte ve yüksekokul bazında de-
receye giren öğrencilere protokol üyeleri 
tarafından RTEÜ Geliştirme Vakfının kat-
kılarıyla alınan ödüllerin takdim edildiği tö-
rende gurur ve heyecan bir arada yaşandı. 
Öğrenciler mezuniyetlerini keplerini havaya 
fırlatarak kutladı.

Üniversitemizde 16. Yıl Mezuniyet Coşkusu
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 Üniversitemizde Yükseköğretim Kali-
te Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon 
Belgesi Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Sa-
lonu’ndaki program saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile 
başladı.

 Üniversitemiz Halk Dansları Toplulu-
ğu’nun gösterisinin ardından, protokol ko-
nuşmaları yapıldı.

 Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Bilgin ko-
nuşmasında, Üniversitemizin 2006 yılında 
kurulmuş olmasına rağmen, geçen bu kısa 
süre içerisinde her alanda önemli başarılar 
elde ettiğini ifade ederek, “Bu başarılardan 
biri de, kalite ve akreditasyon süreçlerinde 
Üniversitemizin bugün gelmiş olduğu nok-
tadır.” dedi.

 Rektör Vekili Bilgin, Üniversitemizin 
kalite ve akreditasyon sürecini anlatarak, 
“Bu anlamda bugün burada, Kurumsal Ak-
reditasyon Belgesi’ni Üniversitemize tevdi 
etmek üzere bulunan, Yükseköğretim Kali-

te Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhsin 
Kar’a ve yönetim kurulu üyelerine, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi adına te-
şekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca, Üniver-
sitemizin her alanda olduğu gibi, kalite ve 
akreditasyon süreçlerinde de büyük başa-
rılar elde etmesinde, bizlere liderlik yapan 
ve her türlü desteği veren, Rektörümüz ve 
Yükseköğretim Kurulunun yeni üyesi, Prof. 
Dr. Hüseyin Karaman’a, hiçbir karşılık bek-
lemeksizin, fedakârca çalışan, başta kalite 
komisyonu üyelerimiz olmak üzere, ISO 
9001 ve 10002 çalışma gruplarımıza, birim 
amirlerimize, birim kalite temsilcilerimize, 
emeği geçen bütün akademik ve idari per-
sonelimize teşekkür ediyor,  şükranlarımızı 
sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamam-
ladı.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Muhsin Kar, “Yükseköğretim Kalite Ku-
rulunun 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlen-
dirme Programına gönüllü olarak katılan, 

2020 yılında izleme programına alınan ve 
2021 yılında ise Kurumsal Akreditasyon 
Programına gönüllü olarak dahil olan ve 
dış değerlendirme sürecini başarılı bir şe-
kilde tamamlayarak Kurumsal Akreditasyon 
almaya hak kazanan Recep Tayyip Erdo-
ğan Üniversitesinin başarılarını taçlandıran 
Kurumsal Akreditasyon Belgesini takdim 
törenindeyiz. Üniversitemize hayırlı olsun.” 
diyerek konuşmasına başladı.

 Prof. Dr. Kar, Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi hakkında da bilgi vererek, “Ka-
lite güvencesi üniversitelerimizin hesap ve-
rebilirlik, açıklık ve sürekli iyileşme anlayışı 
içerinde temel fonksiyonları olan eğitim-öğ-
retim, araştırma-geliştirme ve toplumsal 
katkı faaliyetlerini paydaşların beklenti-
lerine ve amaca uygun bir şekilde yerine 
getirebilmeleri için kamuoyuna verdikleri 
güvencenin sağlanmasıdır. Kalite güvence-
si, üniversitelerimizin uluslararası görünür-
lüğünü artırmak, mezunlarımızın istihdam 
edilebilirliklerine destek vermek açısından 
olukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

 Yükseköğretim kurumlarına, ülkemi-
zin önündeki fırsatları daha iyi değerlen-
direbilmesi, iktisadi kalkınmasına daha ni-
telikli katkı verebilmesi ve olası riskleri ve 
tehditleri minimize etmek için büyük görev 
ve sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. 
Kar, “Üniversitelerimizin küresel, ulusal ve 
bölgesel eğilimleri önceden görmesi, eği-
limlerdeki değişimin sağladığı fırsatları gö-
rerek değişimi yönetmesi, gerçek hayattaki 
değişime paralel olarak paydaş beklentile-
rini dikkate alması, mezunların yeterlilikle-
rinden emin olunması ve bunların sürekli-
liğini sağlaması, sürekli olarak yenilenmesi 
ve geleceği yakalaması ancak saat olarak 
işleyen ve kurumsallaşmış bir kalite güven-
cesi ile mümkündür.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

 Konuşmaların ardından Yükseköğre-
tim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin 
Kar, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. 
Ali Bilgin ile eski Rektörümüz-YÖK Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a Kurumsal Ak-
reditasyon Belgesi’ni takdim etti.

Üniversitemizde Kurumsal Akreditasyon 
Belgesi Takdim Töreni Gerçekleştirildi
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 Üniversitemiz Ulusal Çay Gen Havu-
zu açılış programı gerçekleştirildi.

 Programda açılış konuşması yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 
çayın Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve özel-
likle de Rize’nin olmazsa olmazı ve en 
önemli ticari ürünü olduğunu ifade ederek 
sözlerine başladı.

 Rektörümüz, çayın ülke ekonomisine 
katkısının beş milyar civarında olduğunu 
belirterek, “Çay hem ilimiz ve bölgemiz hem 
de ülkemiz için bu kadar önemli ve stratejik 
bir ürün olduğundan dolayı RTEÜ olarak, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlı-
ğı ile Yükseköğretim Kurulunun birlikte yü-
rütmüş oldukları Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Pro-
jesinde ihtisaslaşma alanımızı çay olarak 
belirledik. Akabinde Üniversitemiz bünye-
sinde Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü 

kurduk ve çay ile ilgili çalışma grupları oluş-
turduk. Sonra çay sektörünün sorunları ile 
yapılması gerekenleri belirlemek ve bir yol 
haritası oluşturmak için ülkemizde bugü-
ne kadar çay ile ilgili çalışma yapmış olan 
bütün akademisyenler ile sektörün temsil-
cilerini Üniversitemize davet ederek Çay 
Çalıştayı düzenledik ve bütün boyutlarıyla 
çayı ele alıp tartıştık. Bütün bunlardan son-
ra çayın tarladan bardağa kadar ki bütün 
süreçleriyle ilgili yapılması gerekenleri kısa, 
orda ve uzun vadeli olarak belirledik.” dedi.

 Ulusal Çay Gen Havuzu’nun oluş-
turulması ile ilgili bilgi veren Rektörümüz, 
“Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması 
ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenme-

si Projesi 01 Mart 2019 tarihinde başladı. 
Proje süresi 48 ay, bütçesi de yaklaşık ola-
rak 5 milyondur. Proje çerçevesinde oluş-
turulmuş olan ekipler, ülkemizde çay tarımı 
yapılan Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il-
lerindeki 41 ilçede yer alan çay plantasyon-
larının tamamını taradı. Bunun sonucunda 
da 2034 farklı genotip tespit edilerek koru-
ma altına alındı. Gen havuzuna ÇAYKUR 
Genel Müdürlüğünün önceden beri elinde 
olan yerli ve yabancı çeşitler de eklene-
rek genotip sayısı 2054’e çıkarılmıştır. Bu 
genotiplerin tamamı Üniversitemiz Ulusal 
Çay Gen Havuzuna dikilmiş ve Çay Araştır-
ma Serasında da koruma altına alınmıştır. 
Ulusal gen havuzundaki her bir genotipin 
nereden alındığı bellidir. Çalışma kapsa-
mında iki farklı gen havuzu oluşturulmuş-
tur. Bunların birisi ÇAYKUR’un Hayrat’taki 
bahçesindedir. Diğeri de Üniversitemizin 
Ziraat Fakültesi bahçesindedir.  Bu çalışma 

ülkemizdeki tüm çay plantas-
yonlarının tarandığı ilk ve tek 
çalışma olmaktadır.” diye ko-
nuştu.

 Projenin başarılmasında 
katkı ve destekleri olan TÜBİ-
TAK Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Hasan Mandal’a, Rize Valisi 
Kemal Çeber ve önceki valiler 
ile ÇAYKUR Genel Müdürü 
Yusuf Ziya Alim ve önceki ge-
nel müdürlere, bu projede asıl 

söz sahibi olan Çay İhtisaslaşma Koordina-
törlüğü Müdürü Doç. Dr. Keziban Yazıcı ile 
projede yer alan tüm ekibe ayrı ayrı teşek-
kür eden Rektörümüz, “Dünyada en büyük 
beşinci gen havuzu olan ulusal çay gen 
havuzumuzun çayın geleceğine katkı ver-
mesi, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, siz değerli konuklara bizleri 
kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için 
bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyor, şük-
ranlarımı sunuyorum.” diyerek konuşması-
nı tamamladı.

 Rektörümüzün konuşmasının ardın-
dan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal ve Rize Valisi Kemal Çeber proto-
kol konuşması gerçekleştirdi.

 TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, dünyada en büyük beşinci çay gen 
havuzunun kıymetli olduğunu belirterek, 
“Çay bu bölgenin bir gerçeği. Gelecek açı-
sından baktığımızda bu kadar çok rekabetin 
olduğu ortamda ne kadar çok katma değer 
katabilirsek o kadar kıymetli hale getirebili-
yorsunuz. Bu çalışmanın en büyük önemi 
Türkiye’yi çayda beşinci büyük olarak ifade 
ediyoruz ama katma değer noktasını geliş-
tirmemiz olduğunu biliyoruz.” dedi.

 Katma değer denildiğinde akla ha-
vacılık, uzay gibi değerli kavramların gel-
diğine işaret eden Mandal, “Ülkemizin de 
liderlik yaptığı alanlar. Rize’deki en önemli 
katma değer ise çaya vereceğimiz katma 
değer. Bundan ekmeğini kazanan evini ai-
lesini, bölgeyi geçindiren her bir bireye fay-
dası olacak. Çünkü, bahçelerimizde tek tip 
homojen olmayan, önceki yıllardan kalma 
yetiştiriciliğin olduğu, katma değeri düşük 
genler var. İnsanlara artık içmek için çayın 
yanında yan ürün olarak neler yapılabile-
ceğine bakıyor. Bunun için elinizdeki ürünü 
tespit edip düzgün olarak yetiştirmeniz la-
zım.” diyerek konuşmasını tamamladı.

 Rize Valisi Kemal Çeber konuşma-
sında, çayın önemine değinerek, “Başta 
Rizeliler olmak üzere bölge olarak çaya gö-
zümüz gibi bakmamız lazım.” dedi.

 Üniversitemizin çay ile ilgili çalışma-
larının ilimiz ve bölgemize sağladığı katkı-
lardan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Çeber, açılışı gerçekleştirilen Ulusal 
Çay Gen Havuzu’nun oluşturulmasında 
emeği geçenleri tebrik ederek konuşmasını 
tamamladı.

Konuşmaların ardından, protokol tarafın-
dan Ulusal Çay Gen Havuzu’nun açılış ger-
çekleştirildi.

Üniversitemiz Ulusal Çay Gen 
Havuzu Açılışı Gerçekleştirildi
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 Üniversitemiz tarafından düzenlenen programda TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Geleceğimizin Gücü Gençleri-
miz ile Birlikte Başaracağız” konulu konferans verdi.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen programda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-
dal, yakın gelecekle ilgili öğrencilere perspektif sundu.

 İlerleyen yıllarda iklim değişikliğinin önemli bir etkisinin görü-
leceğini söyleyen Mandal, önümüzdeki on yılda en yüksek etkiye 
sahip ve en yüksek olasılıklı olduğu değerlendirilen risklerin çevre-
sel riskler, siber güvenlik açıkları, salgın hastalıklar ve toplumsal 
uyum, borç krizi ve küresel büyümede durgunluk olduğunu ve bu 
sorunların çözümü noktasında geleneksel yaklaşımın yeterli olma-
yıp yenilikçi bakış açısına sahip olunması gerektiğini belirtti.

 Karmaşık, dinamik ve değişken yapıdaki küresel sorunlar 
karşısında çıktı ve etki odaklı çözümlere ulaşmak gerektiğini ifade 
eden Mandal, teknolojik ana eğilimlere değindi.

 Mandal, daha fazla teknolojinin hayatımızın kurtarıcısı gibi 
gözükmesine rağmen, çözüm noktasının toplum-bilim boyutuyla 
bir araya geldiğinde toplumun ikna edilmesiyle mümkün olacağını 
vurguladı.

 Geleceğin işleri ve ekonominin dijital dönüşümüne de deği-
nen Mandal, geleceğin mesleklerini şu şekilde sıraladı: “Artırılmış 
Gerçeklik Mimarı, Büyük Veri Mimarı, Sertifikalı İHA Pilotu, Uzay 
Turizmi Rehberi, Yaşam Süresi Uzatma Teknisyenleri, Yapay Zeka 
Kişilik Tasarımcısı, Veri Müfettişi, İklim Değişikliği Uzmanı, Uzay 
Çöpü Geri Dönüşüm Uzmanı, Uzay/Astreoid Madencisi ve Otonom 
Araç Tamircisi.”

 Mandal, gençlere ülkemizin önceliklerini destekleyecek şekil-
de kendilerini yönlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Kariyerini-
zi zenginleştirmek için çok disiplinli imkânlara açık olun, yükselen 
teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin, önemli 
sorunlara çözüm bulacak şekilde bilimsel merakınızın peşinde ko-
şun, araştırma alanınızı iyi tanıyın ve iş birliği ağlarında etkin olun, 
kariyer yönelimlerinizi güncel imkânlar doğrultusunda şekillendi-
rin.” tavsiyesinde bulundu.

 TÜBİTAK’ın burs ve destek imkânları, Yeni TÜBİTAK Strate-
jik Yaklaşımı, TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitüleri, Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ve STAR Stajyer Araştır-
macı Burs Programı ve Üniversitemiz ile Teknofest’ten de bahse-
den Mandal, soru cevap kısmı ile konferansını tamamladı.

 Üniversitemiz, Times Higher Education’ın (THE) 01.06.2022 
tarihinde yayınladığı 2022 Asya Üniversiteleri Sıralamasında (THE 
Asia University Rankings 2022) 501+ sıraya yerleşerek, kıtalar ba-
zında değerlendirilen sıralamada Asya’nın en iyi üniversiteleri liste-
sine adını yazdırdı.

 Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluş-
larından biri olan Times Higher Education’ın yürüttüğü söz konu-
su bölgesel sıralamada bu yıl Türkiye’den 66 üniversite yer aldı. 
Üniversitemiz, sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında 29. 
sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 18. sırada yer aldı. Liste-
de 501+ bandında yer alan Türk Üniversiteleri harf sırasına göre 
sıralanmıştır.

 1. ve 2. sırada Çin’den Tsinghua ve Peking Üniversiteleri var

 31 farklı bölgeden toplam 616 üniversitenin sıralamaya dâhil 
edildiği Asya Bölgesinde yer alan iyi üniversiteler 2022 yılı listenin 
birinci ve ikinci sıraya bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Tsinghua 
Üniversitesi ve Peking Üniversitesi ile Çin yerleşti. Söz konusu sı-
ralamada Japonya ise 118 üniversite ile en çok temsil edilen ülke 
oldu.

TÜBİTAK Başkanı Üniversitemizde Konferans Verdi

Üniversitemizin Asya Üniversiteleri Arasındaki Başarısı
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 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji 
ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Tolga Mercantepe ve Tıbbi Far-
makoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atilla 
Topçu’nun buluşçu olduğu, Rektör Vekili-
miz Prof. Dr. Ali Bilgin, Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Adnan Yılmaz ve Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Levent Tümkaya’nın çalışmalarında des-
tek verdiği Camellia Sinensis (Beyaz Çay) 
Esanslı Yara ve Yanık Kremi adlı buluşun 
ticarileşmesi için imzalar atıldı.

 Rektörlük Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirilen sözleşmeyi, Rektör Vekilimiz 
Prof. Dr. Ali Bilgin ve Biotex Medikal Tekstil 
İth. İhr. San. Tic. A.Ş. Yetkilisi Ertan Demir 
imzaladı.

 Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. 
Ali Bilgin imza töreninde bir konuşma yaptı.

 Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali Bilgin 
konuşmasında, araştırma-geliştirmenin ya-
nında üniversitelerin ürün geliştirmeye yö-
nelik adımlar atmasını gerektiğini belirterek 
Üniversitemizin bu anlayışla hareket ettiğini 
söyledi.

 Üniversitelerin bir görevinin de üret-
tiği ürünlerle ülkemize katma değer sağla-
mak olduğunu ifade eden Rektör Vekilimiz, 

“30 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ihaleyi 
Biotex firması kazandı ve bugün de bura-
da bu ihalenin szöleşmesini imzalayarak 
uzun süreli bir iş işbirliğine adım atıyoruz. 
Protokolün başta Üniversitemiz olmak üze-
re ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ol-
masını diliyorum. Çalışmada yer alan tüm 
ekibimizi de ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

 Biotex Medikal Tekstil İth. İhr. San. 
Tic. A.Ş. Yetkilisi Ertan Demir ise, otuz iki 
yıllık tecrübenin kendilerine memleketine, 
ülkesine hizmet etmeyi öğrettiğini belirte-
rek, “Ülkemize sağladığımız ve gelecekte 
de sağlayacak olduğumuz katma değer 
bizleri mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

 Üreten bir toplum haline gelmenin 
şart olduğunu vurgulayan Demir, başarının 
ancak bu şekilde elde edeceğini söyledi ve 
protokolün hayırlı olmasını diledi.

 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Hukuk Fakültesi Öğrenci 
Topluluğu tarafından, “Türkiye’de Hukuk 
Eğitimi” konulu konferans düzenlendi. Kon-
feransa konuşmacı olarak                   Yükseköğretim 
Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali C 
en giz Köseoğlu katıldı.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
programda, Yükseköğretim Denetleme Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 
hukukun temel ilkeleri, ülkemizdeki ve dün-

yadaki hukuk eğitimi ve sistemi hakkında 
detaylı bilgiler verdi.

 Köseoğlu, hukukun üstünlüğünü 
özümsemiş, hakkaniyetli ve adaletli olma-
nın yanında, muhakeme yeteneği gelişmiş, 
uluslararası alanda rekabet edebilecek, 
adalet inancı tam, etik değerleri içselleş-
tirmiş olarak yetişen öğrencilerin toplumda 
adalete olan güveni tesis edebileceğini söy-
ledi.

 Hukuk öğretiminin, sadece bu alanda 
eğitim gören öğrencileri değil, bütün top-
lumu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade 
eden Köseoğlu, “Toplum düzeninin sağ-
lanması ve adaletin hâkim kılınması, adalet 
kavramını ön planda tutan hukuk öğretimiy-
le gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla bu konu, 
fakülte sayısı görece kontenjanların çoklu-
ğuna ve indirgenemeyecek ölçüde çok bo-
yutludur.” dedi.

 Köseoğlu, “Hukuk öğretiminde hedef-
lediğimiz tipolojiyi belirlemeliyiz. Belirlenen 
tipolojide, hangi kazanımlara ve yetkinlik-

lere sahip olunması gerektiği ortaya konul-
malı, bu yapılırken ulusal değil uluslararası 
ölçek kullanılmalıdır. Yine ideal prototipi 
belirlerlerken entelektüel donanıma sahip 
olması da önemlidir. Bu amaçla müfredatta 
ilgili diğer disiplinlere ve genel kültür ders-
lerine de yer verilmelidir. Öğrencinin prob-
lem çözme yeteneğini arttırmak için felsefe, 
sosyoloji, mantık gibi derslere yer verilme-
lidir. İdeal mezun tipolojisini belilerken dil 
yetkinliğine sahip olması aranmalıdır. Dil 
yetkinliğine sahip bir öğrenci öncelikle ken-
di anadilinde sözlü ve yazlı dil düzeyinde 
yetkinliğe sahip olmalıdır. Yabancı dilde 
eğitim yüzde 30 İngilizce eğitim veren fa-
külte sayısının artırılması, zorunlu hazır-
lık sınıfı eğitimi, hukuk öğretiminde soyut 
norm aktarımının ötesinde yorum ve meto-
doloji alanına ağırlık verilmelidir. Belirtilen 
kapsamda öğrencilere soyut normu somut 
olaylara uygulama metodoloji bilgisini ver-
meliyiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

 Konferans, soru cevap kısmı sona 
erdi.

Üniversitemiz ile Biotex Firması Arasında 
Beyaz Çaydan Elde Edilen Yanık Kreminin 
Ticarileştirilmesi Protokolü İmzalandı

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı 
Üniversitemizde Konferans Verdi
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 Üniversitemiz ile Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(DOKAP) arasında DOKAP Bölgesi Türk 
Somonu Yetiştiriciliğinde Hastalıklardan Ari 
ve Yetiştiricilik Performansı Yüksek Damız-
lık Stok Oluşturulması Projesi için Aktarıla-
cak Ödeneğin Kullandırılması, İzlenmesi ve 
Denetimine İlişkin protokol imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleş-
tirilen protokolü, Rektörümüz Prof. Dr. Hü-
seyin Karaman ile DOKAP Başkanı Hakan 
Gültekin imzaladı.

 İmza töreninde bir konuşma ger-
çekleştiren Rektörümüz, Su Ürünleri Fa-
kültemizin birçok çalışması bulunduğunu 
hatırlatarak, protokolü 
imzalanan bu projenin 
hayata geçmesi ile de 
ilimize daha çok katma 
değer sağlanacağını 
ifade etti.

Rektörümüz, konuş-
masının sonunda an-
laşmanın ilimiz, böl-
gemiz ve ülkemiz için 
hayırlı olması temen-
nisinde bulundu.

Kendilerini sıcak ve samimi karşılamala-
rından dolayı Rektörümüze teşekkür eden 
DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise, ili-
mizin ve bölgemizin önemli bir değeri olan 
Üniversitemizin önemli projelere imza attı-

ğını belirterek bu projenin ilimize ve ülkemi-
ze katkı sunacağını söyledi. 

 Protokol ile, DOKAP Bölgesi Türk 

Somonu yetiştiriciliğinde hastalıklardan ari 
ve yetiştiricilik performansı yüksek damızlık 
stok oluşturulması projesi için aktarılacak 
ödeneğin kullandırılması, izlenmesi ve de-
netimi amaçlanıyor.

 Üniversitemiz Çay İhtisaslaşma Ko-
ordinatörlüğü tarafından Çayda Uygulamalı 
Doku Kültürü Eğitimi düzenlendi.

 Çay Eğitim Projesi kapsamında plan-
lanan eğitim, Üniversitemiz Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölü-
mü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deryanur 
DİNÇER tarafından verildi.

 27-28 Haziran 2022 tarihlerinde ger-
çekleştirilen eğitimin ilk gününde doku kül-
türü hakkında genel bilgiler, laboratuvar 
organizasyonu ve sterilizasyonu, besi or-

tamları ve kültüre alma konuları teorik ola-
rak anlatıldı.

 İkinci gün ise katılımcılara, doku kül-
türü besi ortamı hazırlama, çayın kültüre 
alınmadan önce yüzeysel sterilizasyonu 
ve çayın kültüre alınması gibi işlemler uy-
gulamalı olarak gösterildi. Her bir katılım-
cının hazırladığı ve ortama aktardığı çay 
eksplantları kendi ismi ile etiketlenerek 
büyümesinin takibi amacıyla iklim dolabına 
koyuldu.

 Çay konusunda uzmanların yetiştiril-
mesine yönelik düzenlenen eğitimin sonun-
da, katılımcılara katılım belgeleri takdim 
edildi.

Üniversitemiz ile DOKAP Arasında Protokol İmzalandı

Üniversitemizde Çayda Uygulamalı 
Doku Kültürü Eğitimi Düzenlendi
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 Eski Rektörümüz- yeni YÖK Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın görev süre-
sinin dolması nedeniyle Üniversitemiz tara-
fından veda yemeği düzenlendi.

 Kültür Park’ta tertip edilen program 
protokol konuşmaları ile başladı. Rektör 
Vekilimiz Prof. Dr. Ali Bilgin konuşmasına, 
“Bu akşam, 9 yıldır üniversitemizi başarı ile 
yöneten, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hüse-
yin Karaman’ın Üniversitemizdeki görevin-
den ayrılarak, Yükseköğretim Kurulu Üyesi 
olarak göreve başlaması nedeni ile bir ara-
ya gelmiş bulunuyoruz. Bizler bugün bura-
da, bir veda için değil, vefa için bir arada-
yız. Çünkü bizler ilişkilerimizi veda üzerine 
değil, vefa üzerine kurguladık.” ifadelerini 
kullanarak başladı.

 Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın, 
28 yıldır Rize’de ve Üniversitemizde tüm 
samimiyeti, gayreti ve özverisi ile görev 
yaptığını belirten Rektör Vekilimiz, “2007 
yılından bu yana tanıştığım hocamız ile 
uzun bir yol arkadaşlığı yaptık. Son olarak, 
uzun zamandan beridir Rektör Yardımcılığı 
görevini yürütmekte idim. Bu yol arkadaş-
lığı bizlere büyük bir tecrübe, değer ve bir 
o kadar da yaptığımız işin mutluluğu olarak 
döndü. Üniversitemizin gelişim öyküsünde, 
çok önemli bir tarihi dönüşümü birlikte ya-
şadık.” dedi.

 Kurumların başarılarının ortak bilinçle 
hareket etmekten geçtiğini hatırlatan Prof. 
Dr. Bilgin, Rektör Prof. Dr. Karaman’ın gö-
revi sürecinde, tüm üniversite çalışanlarını 
ortak paydada buluşturma başarısına imza 
attığını söyledi.

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı- 
RTEÜ Geliştirme Vakfı Başkanvekili Fahri 
Kasırga ise, “Adına ister veda deyin ister 

vefa deyin bütün ayrılıklar hüzünlüdür ama 
biz hocamızla ayrılmıyoruz. Hocamızla yak-
laşık 9 yıldır çok yakın mesai arkadaşlığım 
oldu. Hocamız iyi niyetli, dürüst, güvenilir, 
dost, çalışkan bir insandır. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olma üzere devletimi-
zin büyük katkısıyla, buradaki bütün değerli 
insanların, bilim insanlarının, sayın valimi-
zin, belediye başkanımızın katkısıyla Üni-
versitemiz adına hepimizi gururlandıracak 
şeyler yapıldığını herkes biliyor. Hocamıza 
yeni görevinde başarılar diliyorum, ailesiyle 
sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

 Ardından Rize Belediye Başkanı 
Rahmi Metin bir konuşma yaptı. Metin, 
eski Rektörümüz Prof. Dr. Karaman ile 27 
yıldır sürdürdükleri dostluklarını anlatarak, 
“Hüseyin hocamız asistanlığında, doktora-
sında, doçentliğinde, profesörlüğünde ne 
idiyse Rektörlük döneminde de biz onu hep 
öyle tanıdık.  Alçak gönüllüğüyle Rize’de 
dokunmadık esnaf bırakmayarak her yeri 
gezen, Cumartesi, Pazar esnaf arkadaşla-
rımızı ziyaret ettiğine tanıklık ediyorum. Ri-
ze’de görev alan bütün arkadaşlarımız şeh-
re emek verdikleri zaman, şehrin bir yerden 

bir yere gelmesine destek verdikleri zaman 
onun çok kat fazlasını insanlarımız onla-
ra vefa olarak bundan sonraki hayatında 
da gösteriyor ve iletişim de devam ediyor. 
Hüseyin hocamız da bizim için öyle bir ar-
kadaşımız olarak kalacak. Kendilerine yeni 
görevinde başarılar diliyorum.” şeklinde ko-
nuştu.

 Rize Valisi Sayın Kemal Çeber, 9 yıl-
lık görevi süresince Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesine yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı eski Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

Karaman’a teşekkür etti. Bu süre zarfında 
gönül dostluklarının oluştuğunu, bu veda-
nın da bir ayrılık olmadığını ifade ederek 
yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

 Göreve başladığı günden itibaren 
yaşadığı heyecanı paylaşan herkese te-
şekkür ederek konuşmasına başlayan eski 
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 
ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşların da üni-
versitemize ellerinden gelen her türlü kat-
kıyı sağladıklarını belirterek destek veren 
herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Karaman, 
“Üniversitemizde, geldiğimiz zamanlar-
da başladığımız nokta ile bugün ki zemin 
arasında çok büyük fark var. Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi ilimizin, bölgemizin ve 
ülkemizin parlayan yıldızı haline gelmiştir. 
İnanıyorum ki gelecekte başarılarını ve ge-
lişimini daha da artıracaktır.” dedi. 28 yıldır 
Rize’de ve Üniversitemizde sürdürdüğü se-
rüvenin bugün sona erdiğini hatırlatan Prof. 
Dr. Karaman, Üniversitemiz camiasına, 
tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek 
konuşmasını tamamladı.

 Konuşmaların ardından eski Rektö-
rümüz-YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kara-
man’a Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali Bilgin, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ahmet 
İshak Demir ile Prof. Dr. Adnan Yılmaz ve 
Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er, 
Rize belediye Başkanı Rahmi Metin, Üni-
versitemiz Geliştirme Vakfı Başkanvekili 
Fahri Kasırga, Rize Cumhuriyet Başsavcı-
sı Mehmet Patlak, Rize Adalet Komisyonu 
Başkanı Adem Amaç, Rize Baro Başkanı 
Av. Ümit Peçe, Rize Emniyet Müdürü Nu-
rettin Gökduman, Adalet Bakanlığı Rize 
Personel Eğitim Merkezi Başkanı Neca-
ti Kurçenli ve Eğitim Bir-Sen Rize 2 No’lu 
Şube Başkanı Mustafa Türüt tarafından 
plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

Üniversitemizden Rektörümüze Veda Yemeği



KAMPÜS KAMPÜS 
““BBuu  KKaammppüüssttee  YYaaşşaamm  VVaarr””

 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığınca bu yıl 16.sı düzenle-
nen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenlikleri,  
kupa töreni ile sona erdi.

 Büyük mücadelenin yaşandığı spor 
müsabakalarında dereceye girenler için 
Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkez 
Konferans Salonu’nda ödül töreni gerçek-
leştirildi.

 Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
Sağlık Kültür Daire Başkanı Mustafa Çakır 
açılış konuşması yaptı.

 Çakır konuşmasında, birim olarak 
yaptıkları çalışmalardan söz etti ve gerek 

kültürel, gerekse sportif faaliyetlerin haya-
ta geçmesine katkı sağlayan herkese te-
şekkür etti. Turnuvalarda başarı gösteren 
tüm sporcuları tebrik ederek konuşmasını 
tamamladı.

 Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Bilgin ise 
törende yaptığı konuşmada, 16.sı tertip 
edilen spor şöleninin problemsiz bir şekilde 
tamamlanmasından dolayı mutluluk duydu-
ğunu belirterek emeği geçen herkese te-
şekkür etti ve tüm sporcuları kutladı.

 Gerçekleştirilen müzik dinletisinin 

ardından Türkiye Üniversite Sporları Fe-
derasyonu tarafından, 16-18 Mart 2022 
tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üni-
versitelerarası Kick Boks Şampiyonasında 
Türkiye Şampiyonu olan Sena Amine Nur 
Özgen’e ve 02-06 Mart 2022 tarihleri ara-
sında düzenlenen Türkiye Üniversitelera-
rası Güreş Ünilig Şampiyonasında Türkiye 
Şampiyonu olarak Üniversitemize büyük 
gurur yaşatan Salih Aydın’a ödülleri verildi.

 Daha sonra voleybol, basketbol, halı 
saha, masa tenisi, satranç, bilek güreşi, 
f-klavye yarışması ve badminton branşla-
rındaki müsabakalarda dereceye girenlere 
ödülleri verildi.

 Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Turan lider-

liğinde yapılan 4 ayrı çalışmada dünya fau-
nasına 6 yeni alabalık türü kazandırıldı. 

 Kırmızı benekli alabalıklar olarak bi-
linen Salmo cinsine ait türler Türkiye’nin 
özellikle hızlı ve soğuk akıntılı sularında 
yaygın olarak dağılım gösteriyorlar.

 Daha önce 10 alabalık türü tanımla-
yarak ülkemizdeki Salmo cinsinin anlaşıl-
masına önemli katkıda bulunan ekibin son 

2 yılda yayımladıkları 4 ayrı çalışma ile bi-
lim dünyasına Salmo baliki, Salmo duhani, 
Salmo fahrettini, Salmo ardahanensis, Sal-
mo araxensis ve Salmo murathani’den olu-
şan 6 yeni tür daha kazandırıldı. Bu çalış-
malar ile tür düzeyinde taksonomik statüsü 
belirlenmiş olan türlerin, sportif balıkçılık ve 
alternatif yetiştiricilik potansiyeli olan Salmo 
türleri ile ilgili yeni ekolojik ve biyolojik çalış-
maların önü açıldı.

16. Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenlikleri 
Kupa Töreni Üniversitemizde Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Dünya Faunasına 6 Yeni 
Alabalık Türü Kazandırdı


