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Sayı: 51

 Acara Özerk Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu “Horumi” ve 

Acara Vokal Sesler Devlet Korosu Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi 

Konferans Salonu'nda gösteri düzenledi.

Program öncesinde Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab PATARADZE 

ve beraberindeki heyet Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı makamında 

ziyaret etti. Ziyarette, Osmanlı döneminden bugüne kadar uzanan iki ülke 

arasındaki dostluklar ve kültürel etkileşim hakkında değerlendirmelerde 

bulunuldu. Rektörümüz ziyaretin sonunda Acara Ö.C. Başbakanı ve bakanlara 

Üniversitemiz şilti takdim etti.

 Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyaretin 

ardından heyet, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 

programa geçti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, komşu ülke olan Gürcistan ile tarihten gelen bağları 

güçlendirmenin önemini ifade etti.

 Coğrafi ve tarihi yakınlığımız olan Gürcistan ve Acara Özerk 

Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi geliştirme anlamında Üniversitemizin yapmış 

olduğu çalışmalara değinen Rektörümüz, “Üniversitemiz bünyesinde Gürcü Dili 

Ve Edebiyatı Bölümü açtık. On yıldır her yaz, Tiflis Tıp Üniversitesinden 30 

öğrenciyi Üniversitemizde ve Eğitim Araştırma Hastanemizde ağırlıyoruz, bir ay 

boyunca staj yapıyorlar. Şu anda 96 Gürcü öğrenci Üniversitemizde eğitim 

öğretim görmekte. 15-16 Aralık tarihlerinde Gürcistan Gori Devlet Eğitim 

Üniversitesi ile Uluslararası Türk-Gürcü Konferansı düzenliyoruz. Yine 

Gürcistan'daki on farklı üniversite ile ikili işbirliği ve Mevlana anlaşması 

imzaladık.” dedi.Rektörümüz, Türkiye-Gürcistan diplomatik ilişkilerinin 25. 

Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda katkısı olan herkese teşekkür 

ederek konuşmasını tamamladı.

  

 Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab PATARADZE ise yaptığı 

konuşmada, Türkiye'nin bugüne kadar politik ilişkilerde ve ekonomik 

işbirliklerinde hep yanlarında olduğunu ifade ederek, “ Türkiye bizim için çok 

önemli ve dost bir ülkedir. Uluslararası arenalarda toprak bütünlüğümüzü her 

zaman savunmaktadır. Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan üniversitesinde 

bulunmayı fırsat bilerek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a 

teşekkür etmek istiyorum. Burada konuşma yaptığım için de gurur duyuyorum” 

dedi.

 Protokol konuşmalarının ardından, sanat yönetmenliğini Temur 

BİBİLEİSHVİLİ'nin yaptığı Acara Devlet Halk Dansları Topluluğu 'Horumi' dans 

gösterileriyle ve Şef Mzejabuk SURMANİDZE ile Şef Temur DOLIDZE 

önderliğinde Acara Vokal Sesler Devlet Korosu da seslendirdikleri eserlerle 

izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

 

 Üniversitemiz ile Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı 

(KOSGEB) Rize Müdürlüğü arasında imzalanan 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi protokolü 

kapsamında Üniversitemizde eğitim gören 

kursiyerlere sertifikaları 

verildi.

 Ü n i v e r s i t e m i z  

Teknoloji Transfer Ofisi 

t a r a f ı n d a n  3 0 ' u  

Ü n i v e r s i t e m i z  

öğrencilerinden, 30'u 

Rize'den olmak üzere 60 

kursiyere KOSGEB ve 

D O K A  d e s t e k l i  

Uygulamalı Girişimcilik 

E ğ i t i m i  v e r i l d i .  

D ü z e n l e n e n  e ğ i t i m i  

başarıyla tamamlayan 

ku rs i ye r l e r  se r t i f i ka  

almaya hak kazandı.

R e k t ö r l ü k  To p l a n t ı  

S a l o n u ' n d a  

gerçekleştirilen törende kursiyerlere, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, KOSGEB ve DOKA 

yetkilileri ile Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan 

ER tarafından sertifikaları takdim edildi.

 

 Rek törümüz Pro f .  Dr.  Hüsey in  

KARAMAN, Üniversitemizin girişimcilik ve 

yenilikle ilgili çalışmalara önem verdiğini ve bu tür 

eğitim faaliyetlerini özellikle desteklediğini 

belirterek sertifikalarını alan girişimci adaylarını 

tebrik etti.

Üniversitemizde Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimini Tamamlayan Kur iyerlere s
Sertifikaları Verildi

Acara Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Devlet 
Korosu Üniversitemizde Gösteri Düzenledi

ÜNİAK'tan Öğrencilerimize Çorba İkramı
Ün�vers�tem�z ÜNİAK Topluluğu, öğrenc�ler�n �çer�s�nde 

bulundukları v�ze sınavları haftasında moral ve 

mot�vasyonlarını artırmak amacıyla etk�nl�k düzenled�.

ÜNİAK Topluluk üyeler� tarafından Ün�vers�tem�z Merkez 

Kampüs Yerleşkes� önünde kurulan stantlarda öğrenc�lere 

çorba �kramı yapıldı.

Öğrenc�ler�n yoğun �lg� gösterd�ğ� stantları R�ze Val�s� 

Erdoğan BEKTAŞ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İst�klal 

Yaşar VURAL, Prof. Dr. Al� BİLGİN z�yaret ederek 

kend�ler�ne �kram ed�len çorbalardan �çt�ler. Bu tür 

etk�nl�kler�n öğrenc�ler arasındak� kaynaşmayı daha da artırdığını bel�rterek faal�yet� düzenleyen ÜNİAK 

Topluluğuna teşekkür eden Rektörümüz, sınava g�ren öğrenc�lere de başarılar d�leyerek çorba �kramında bulundu.ÜNİAK Topluluk Başkanı Kad�r Al� ÇELİK �se, 

“AA'lar S�zden Çorbalar B�zden”  adlı etk�nl�ğ� düzenlemektek� amaçlarının, öğrenc� arkadaşlarının yüzler�nde gülümseme oluşturarak b�r nebze de olsa g�recekler� 

v�ze sınavlarında başarılarına katkı sağlamak olduğunu söyled�.
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 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet toplantısı, İstanbul 

Okçular Vakfı'nda yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme 

 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR başkanlığındaki toplantıya, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri-Geliştirme 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Fahri 

KASIRGA, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize 

Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,  

 Necmettin Bilal ERDOĞAN, Av. Harun 

MERTOĞLU ve Abdülkadir KART katıldı.

RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 

Nusret BAYRAKTAR, toplantının açılışını yaparak 

faaliyetler hakkında üyelere bilgi verdi.  Bir önceki 

toplantı sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, 

Üniversitemizin mevcut durumu, faaliyetleri, 

yapımı devam eden Üniversitemiz lojman 

inşaatının son durumu ve kısa bir süre önce 

temeli atılan Diş Hekimliği Fakültesi binasının 

mevcut durumu ele alındı.

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Mütevelli
Heyet Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma, İnceleme ve Eğitim Gemisi 

Karadeniz Araştırma, “Türkiye'nin Batı Karadeniz Kıyıları Makro Bentik 

Omurgasız Çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Değerlerinin Mevsimsel Değişimi” 

başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında on dokuz gün süren sonbahar 

örneklemesini tamamlayarak Rize'ye döndü.

 Ulusal ve uluslararası sularda seyir ve araştırma yapabilecek şekilde 

donatılmış “Karadeniz Araştırma” gemisiyle denizin zemin kısmında yaşayan 

omurgasız canlıları tespit etmek amacıyla 15 ayrı bölgede 5 ayrı derinlikten 

örneklemeler yapıldı. Deniz suyunda fiziksel ve kimyasal ölçümler 

gerçekleştirildi.

 Projenin yürütücülüğünü gerçekleştiren Üniversitemiz Su Ürünleri 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER, araştırmayla ilgili 

bilgi verdi.

GÖZLER, “Projeyle sonbahar mevsimi örneklemesi kapsamında Sinop-

İğneada arasındaki on beş ayrı bölgede inceleme yaptık. Boğazdan 500 metre 

derinliğe kadar özellikle dipten bentik organizmaların örneklerini alıp 

çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışma mevsimlik bir çalışma, senede dört 

sefer dört mevsimde bu çalışma tekrarlanacak. Hem omurgasız canlıların 

dağılımını çalışacağız hem de sudaki değişimlerini de kaydetmiş olacağız. 

Böylelikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de ilerleyen çalışmaları da 

karşılaştırma imkânımız olacak. Seçtiğimiz bu alanlar sıcak nokta dediğimiz 

Karadeniz'e belki etkisi olabilecek noktalar olduğu gibi Karadeniz'in gerçekten 

doğal halini yansıtan alanlar da mevcut.” dedi. Yapılan araştırmayla özellikle 

Batı Karadeniz kıyılarının ekolojik durumunun ortaya çıkacağını belirten 

 GÖZLER, “Kıyılar kirli mi temiz mi, insanların kıyıya etkisi ne kadar 

onu ortaya koyabileceğiz bu araştırmayla.” diye konuştu.

Otomatik pilot, orta ve uzun mesafe haberleşme, radar, GPS, elektronik harita 

ve elektronik pusula gibi son sistem seyir ve haberleşme cihazlarıyla 

donatılmış Üniversitemiz “Karadeniz Araştırma” gemisi herhangi bir ikmal 

yapmadan on gün boyunca deniz çalışmaları gerçekleştirebiliyor.

R�ze B�l�mle Renklen�yor II 
Projes�n�n Açılışı Gerçekleşt�r�ld�

 Ün�vers�tem�z�n yürütücülüğünü yaptığı, 

R�ze Beled�yes� tarafından desteklenen, 

TÜBİTAK 4007 B�l�m Şenl�kler� çerçeves�nde, 30 

K a s ı m - 0 2  A r a l ı k  t a r � h l e r �  a r a s ı n d a 

gerçekleşt � r � lecek o lan “R�ze  B� l �mle 

Renklen�yor II” projes�n�n açılışı İsma�l 

Kahraman Kültür Merkez�'nde yapıldı.

 Saygı duruşunda bulunulması ve 

İst�klal Marşı'nın söylenmes�n�n ardından 

TÜBİTAK ve Ün�vers�tem�z�n tanıtım v�deosu �le 

başlayan programın açılış konuşmasını Proje 

Yönet�c�s� Eğ�t�m Fakültes� Öğret�m Üyes� Yrd. 

Doç. Dr. Bahadır NAMDAR yaptı.

 P r o g r a m d a  b � r  k o n u ş m a 

gerçekleşt�ren Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN, Ülkem�z�n 2023 ve 2071 hedefler�ne 

ulaşmasında ün�vers�teler olarak gerekl� 

gayret� göstermey� görev ed�nd�kler�n� �fade 

ederek, “Söz konusu hedeflere ulaşmak ancak 

b�l�mle, teknoloj�yle, ar-ge ve eğ�t�m kal�tes�n�n 

artmasıyla mümkün olmaktadır. B�zler Recep 

Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� olarak hem bu 

ülken�n m�ll� ve manev� değerler�yle barışık, 

meden�yet�, tar�h�yle, kültürüyle barışık b�r nes�l 

yet�şt�rmek hem de bu ülkey� gelecekte 

dünyanın en büyük on ekonom�s�nden b�r� 

hal�ne get�rmek amacıyla bu ülkeye katkı 

sunmak arzusundayız.” ded�.

Rektörümüz, bu anlamda hem proje çalıştayları 

hem de proje eğ�t�mler� düzenled�ğ�m�z� 

bel�rterek, 2016 yılında tüm ün�vers�teler 

arasında TÜBİTAK'tan en çok proje alan 25. 

ün�vers�te, öğrenc� projeler�nde 3. ün�vers�te, 

akadem�k başarı olarak da dünyada tüm 

ün�vers�telerde � lk yüzde on arasında 

olduğumuzu söyled�.

R�ze Beled�ye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP 

�se, ün�vers�teler�n toplumun lokomot�f� 

o l d u ğ u n u  s ö y l e d � .  Ay r ı c a ,  p r o j e n � n 

gerçekleşmes�nde katkısı olan herkese 

teşekkür ett�.

 Protokol konuşmalarının ardından 

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

Üyes� Prof. Dr. Hasan BALTAŞ, “Radyasyon ve 

Yaşam” konulu söyleş� gerçekleşt�rd�. 

Hedef k�tles�n� 10-15 yaş grubu öğrenc�ler�n 

kapsadığı “R�ze B�l�mle Renklen�yor II” 

projes�n�n amacı, çocuklara b�l�m� sevd�rmek, 

b� l �m�n gündel �k yaşamda kul lanımını 

göstermek, çocukların b�l�msel farkındalık 

düzey�n� artırmak, toplumun her katmanında 

b�l�msel yaklaşım ve araştırma yeteneğ�n� 

gel�şt�rmey� özend�rmek ve toplum-b�l�m 

arasındak� bağları güçlend�rmek.

 Üç gün sürecek olan proje boyunca, 

İsma�l Kahraman Kültür Merkez�'nde hedef 

k�tlede yer alan katılımcılara yönel�k alanında 

uzman öğret�m üyeler� tarafından f�z�k, k�mya, 

b�yoloj�, stem, b�l�m�n doğası, değerler eğ�t�m�, 

tasarım vb. konu alanlarında atölye çalışmaları, 

b�l�msel göster�ler, b�l�msel serg�ler ve 

astronom� gözlemler� g�b� b�rb�r�nden eğlencel� 

etk�nl�kler yaptırılacak.

Üniversitemiz Araştırma Gemisi 
Batı Karadeniz Seferini Tamamladı

 Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol USTAAHMETOĞLU, İlahiyat 

Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa HOCAOĞLU, Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker USTABAŞ, Tıp 

Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan KANAT, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU, İlahiyat Fakültesi 

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT, Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR, Din Eğitimi 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haci Yusuf 

ACUNER, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARA, Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Muhammet Mustafa AKINER, Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nimet BALTAŞ ve Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğrul KAR girmiş oldukları doçentlik sınavında başarı göstererek doçent unvanı almaya hak kazandılar.

Doçent Oldular
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Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Üniversitemizde Söyleşi Gerçekleştirdi

 Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 

“Farkındalık Söyleşisi” Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz 

KARAMEHMETOĞLU'nun katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, bilgi ve 

tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak gelecekte iyi bir iş sahibi olabilmek için 

neler yapılması gerektiğini anlattı.

Üniversite okumanın iyi bir meslek sahibi olmak için yeterli olmadığını belirten 

KARAMEHMETOĞLU, “Kaliteli bir üniversiteden mezun olmak, iyi bir diploma 

sahibi olmak sizi iyi bir iş sahibi iyi bir işveren yapmaz. Bunun için kendinizi 

üniversite okurken çok geliştirmeniz gerekiyor.” dedi.

KARAMEHMETOĞLU, kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere şu 

tavsiyelerde bulundu: “ Lisan çok önemli, İngilizce dışında ikinci bir dil öğrenin. 

Öğrenci kulüplerine üye olun aktif rol alın, işverenler artık öğrenci kulüplerinde 

yapmış olduğunuz aktivasyonları çok önemsiyor. Öğrenci kulüplerinde 

kazanmış olduğunuz takım çalışması ve ekip ruhu ile iş dünyasında 

karşılaşabileceğiniz krizleri yönetebilirsiniz. Yapabildiğiniz kadar staj yapın. 

Sivil toplum örgütlerinde, ürettikleri projelerde yer almaya gayret edin. Gündemi 

takip edin. Akıl danışacağınız insanlar olsun ancak ilgi ve yeteneklerinizi 

kendiniz keşfedin. Sanatsal faaliyetlere elinizden geldiği kadar katılın. Seyahat 

edin, farklı kültürlerle tanışmak yeni çevreler edinmek size çok şey katacaktır.”

KARAMEHMETOĞLU, iş dünyasında var olabilmek için en önemli özelliğin 

kararlılık ve sabır olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı. Söyleşi, soru 

cevap kısmı ile sona erdi.

Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma
Hastanesinden Bir İlk Daha       

  Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde ilki 

gerçekleşen mitral kalp kapağının kapalı tamir yöntemi ilk hastaya başarıyla 

uygulandı.

  Aort kalp kapağının kapalı yöntemle tedavisi, eski kapağın değişimi TAVİ 

3 boyutlu kalp ultrosonu ile tanı ve görüntüleme yöntemi, kalp yetmezliğinde kalp pili 

ile güncel tedavisi, kalp ritim bozukluklarında 3 boyutlu görüntüleme, eps ve tedavi 

yöntemleri başarıyla uygulanmakta olup, bu yeni yöntem Üniversitemiz Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'nde ilk defa başarıyla uygulandı.

  Özellikle açık kalp ameliyatı olamayan, ileri kalp kapak hastalığı (ileri 

mitral yetmezliği), ileri kalp yetmezliği olan ve ilaç tedavisi dışında alternatifi olmayan 

ölümcül hastalıklarda, kapalı yöntemle mitral kapak tamir (anjiyografik olarak, mitral 

kapağın anuler daraltma, (carillon mitral kapak anuler daraltma) ile mitral kapak 

yetmezliğin azaltılması tedavisinin merkezimdeki ilk vakası başarıyla yapıldı.

 Yapılan operasyon hakkında bilgiler veren Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan TÜRÜT, gerçekleştirilen operasyonun 

Türkiye'de çok az merkezde yapılabildiğini belirtti. TÜRÜT, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi taşıdığı isme layık olmayı birincil 

hedefine koyan, hastayı ve hastanın sağlığını önceleyen ve bu hedef doğrultusunda fedakarca ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan felsefesiyle mevcut 

eksikliklerini bir an önce gidererek gerçek anlamda bir bölgesel referans merkezi olmayı amaçlamaktadır.” dedi. Prof. Dr. Hasan TÜRÜT,  Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin artık sevk veren bir konumdan sevk alan bir seviyeye gelmeye başladığını söyledi.

 Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer ŞATIROĞLU ise ileri derece kalp kapakçıklarında kaçak bulunan, kalp yetmezliği 

bulunan, ameliyat şansı bulunmayan çok yüksek riskli hastalara bu yöntemin uygulandığını belirterek, şunları kaydetti: “Hastamız yaşlı olduğu için açık kalp 

ameliyatı olma imkânı yoktu. Yeni yöntem olan mitral kapağı kapalı yöntemle kalp kapağındaki kaçağı azaltma yöntemini hastaya uyguladık ve işlem başarılı geçti. 

Rize'de bunu ilk uygulamanın sevinci yaşıyoruz. Yurt dışında yaklaşık iki yıldan beri uygulanan bu yeni yöntemin ülkemizde de bir kaç kardiyoloji hastanesi var. Bu 

yöntemi de bizde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uygulayarak, ilklerden biri olduk.” Şeklinde konuştu.

Ameliyat olan 85 yaşındaki hasta, yeniden hayata döndüğü için çok mutlu olduğunu ve kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür ederek, “Allah onları başımızdan 

eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Öğrencileri Elektromobil Araç Üretti       
 Ün�vers�tem�z Mühend�sl�k Fakültes� Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� Bölümü öğrenc�ler� Öğret�m Üyem�z Yrd. Doç. Dr. Ersen BEYATLI öncülüğünde 

yüksek ver�ml�l�ğe sah�p elektromob�l araç ürett�.

 Ün�vers�tem�z Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� Bölümü Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Ersen BEYATLI öncülüğünde, Mühend�sl�k Fakültes� öğrenc�ler� 

Berkan Emre İNCE, Bünyam�n METE,  İbrah�m BULDU, Emrah KAPUKAYA, M. Raş�t ALADAĞ,  Furkan SARI,  Ayetullah BOZTAŞ, Abdullah BOZKURT ve Aydan 

Burcu BAŞER'den oluşan ATMACA ek�b�, N�san ayında üret�m çalışmalarına başlayarak dört ay �çer�s�nde yüksek ver�ml�l�ğe sah�p b�r elektromob�l üreterek 

Alternat�f Enerj�l� Araç Yarışlarında Ün�vers�tem�z� tems�l etmeye hak kazandı.

Üret�m� tamamlanan elektromob�l aracımız, TÜBİTAK tarafından Kocael� Körfez Yarış P�st�'nde bu yıl 13.sü düzenlenen uluslararası Alternat�f Enerj�l� Araç     

Yarışları'nda Ün�vers�tem�z� tems�l ett�. ATMACA ek�b� üretm�ş oldukları araç �le yarışmada 51 ün�vers�te takımından 18. oldu.

Kocael� Körfez P�st�'ndek� yarışmada, 3 gün boyunca süren detaylı tekn�k kontrollerden başarı �le geçen ATMACA ek�b� �k� eleme aşamasını da geçerek 27 Ağustos 

2017 günü gerçekleşt�r�len ana yarışmaya katılmaya hak kazandı. 30 tur üzer�nden gerçekleşt�r�len ana yarışmada, 100 km'de 1,4 TL değer�nde yakıt tüket�m�ne 

sah�p ATMACA Elektromob�l 18. olarak bu alanda uzun yılların deney�m�ne ve çok büyük �mkânlara sah�p olan pek çok rak�b�n önünde yarışmayı tamamlamayı 

başardı.

 R�ze Val�s� Erdoğan BEKTAŞ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Al� BİLGİN yarışmada güzel b�r başarı elde eden 

ATMACA ek�b�n�n ürett�ğ� elektromob�l aracı �nceleyerek Öğret�m Üyeler�m�z ve öğrenc�lerden aracın tekn�k özell�kler� hakkında b�lg� aldılar.

ATMACA elektromob�l, Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�, TÜBİTAK, Çayel� Bakır İşletmeler�, R�ze Val�l�ğ�, Çaykur, Kale Marketler�, R�port, DowAksa ve ARG3'ün 

katkılarıyla üret�ld�.

Üniversitemizde Farkındalık Söyleşileri 
II Gerçekleştirildi

Ün�vers�tem�z Adalet 

Meslek Yüksekokulu 

tarafından düzenlenen 

“Farkındalık Söyleş�ler� II” 

Kalkandere Açık Ceza 

İnfaz Kurumu Müdürü 

Mustafa ÇAYIR'ın 

katılımıyla Adalet Meslek 

Yüksekokulu Amfi 4'te 

gerçekleşt�r�ld�.

Mustafa ÇAYIR, ceza ve 

tevk�fler�n�n yapısı, �şley�ş�, 

�nfaz ve koruma 

memurlarının bu kurumlardak� rolü hakkında genel b�lg�ler verd�kten sonra, gerek ceza 

ve tevk�f evler�n�n kurumsal yapısı gerek �nfaz ve koruma memurluğu mesleğ� �le �lg�l� 

öğrenc�ler�n merak ett�ğ� soruları cevapladı.

İnfaz ve koruma memurlarının hükümlü ve tutuklular �le münasebetler�n�n k�ş�selleşt�r�lmeden, soğukkanlı ve kurum b�l�nc� �le hareket ed�lerek �fa ed�lmes� 

gerekt�ğ�n�n altını ç�zen ÇAYIR,  özell�kle öfke kontrolü ve stres yönet�m�ne azam� derecede r�ayet ed�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

Mesleğ�n� �cra ederken gerekl� b�lg� ve donanıma sah�p memurlara �ht�yaç duyulduğunu �fade eden ÇAYIR, �nfaz ve koruma memuru yet�şt�ren Adalet Meslek 

Yüksekokulu öğrenc�ler�n�n az�m ve kararlılıkla tahs�ller�n� tamamlamaları tavs�yes�nde bulundu.
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Üniversitemiz İle Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet 
Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı

 Üniversitemiz ile Gürcistan Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi 

arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, konuk heyeti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

ERDOĞAN'ın ismini taşıyan Üniversitemizde ve Rize'de ağırlamaktan büyük 

memnun duyduğunu söyledi. 4 yıl önce Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet 

Üniversitesinin 80.kuruluş yıldönümü programına katıldıklarını, gerçekleştirilen 

etkinlikler çerçevesinde Mevlana anlaşması imzaladıklarını hatırlatan 

Rektörümüz, iki ülke üniversitesi arasındaki dostluk ilişkilerinin artarak devam 

etmesini diledi. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçteki 

gelişimi, bölümleri, akademik kadrosu ve öğrenci potansiyeli hakkında kısaca 

bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinde bugün itibariyle yaklaşık 500 uluslararası öğrencinin eğitim 

gördüğünü, bunların önemli bir bölümünü de Gürcistan'dan gelen öğrencilerin 

oluşturduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak özellikle 

Gürcistan, Orta Asya ve Kafkasya'daki üniversitelerle işbirliğini önemsediklerini 

ifade ederek Türkiye ile Gürcistan'ın tarihi ve kültürel bağı olan iki dost ülke 

olduğunu, bu dostluğun ve aradaki sıcak ilişkinin artarak devam etmesinde 

üniversitelerin de ciddi anlamda rol oynadığını söyledi.

 Gürcistan Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

George GAVTADZE ise sıcak karşılama ve Üniversitemizde Gürcü Dili ve 

Edebiyatı Bölümünün açılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu, bu 

adımların her iki üniversite arasında var olan ilişkilerin gelişmesine katkı 

sağladığını ifade etti. Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesinde uzun 

yıllardır Türkçe öğretildiğini, üniversitelerinde okutulan diller arasında 

Türkçe'nin önemli yer tuttuğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. George GAVTADZE 

bu gelişmede Türkiye Cumhuriyeti'nin ve işbirliği içerisinde oldukları 

üniversitelerin katkısının büyük olduğunu söyledi. Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet 

 Üniversitesinde eğitim gören Iraklı öğrencilerin Türk dili alanında 

doktora yaptıklarını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini kaydeden Rektör, 

iki üniversite arasında eğitim başta olmak üzere birçok alanda atılması gereken 

adım olduğunu ve kendilerinin Üniversitemizle her konuda işbirliğine hazır 

olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Protokol 

çerçevesinde her iki ülke üniversitesi arasında kültürel işbirliğinin yanında 

karşılıklı bilimsel araştırmalar, yayınlar yapılarak eğitim faaliyetleri 

düzenlenecek.

 Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe ve 

Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından Eğitim 

Fakültesi Konferans Salonu'nda 24 Kasım 

Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 

söylenmesi ile başlayan programda Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK ile 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN bir 

konuşma gerçekleştirdi.

 Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK, “Geleceğin 

inşasında 'insan mühendisi' olarak büyük 

sorumluluk taşıyan öğretmenlerimizin, taşıdıkları 

iyi niyetlerine inanan bir eğitimci olarak 'iyi niyetin' 

ancak akıl, sevgi, saygı, emek ve sabır sonucu 

uygun yöntem ile fark yarattığını görüyorum. Bu 

bağlamda hepinize kendi gücünüzden hız alarak 

öğretmen olacağınız sağlıklı ve mutlu gelecekte 

aklınızı bilim, yüreğini sevgi ile donattığınız nice 

öğrenciler yetiştirmenizi dilerim.” dedi.

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

KARAMAN, öğretmenler günü vesilesiyle terörle 

mücadelede, 15 Temmuz'da şehit  olan 

öğretmenlerimize rahmet dileyerek, “Bizler 'Bana 

bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir 

medeniyetin mensuplarıyız. Bizler 'İlim Çin'de de 

olsa alınız.” diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. 

Dolayısıyla bizim eğitime bireysel, toplumsal ve 

devlet hayatımızda önem vermemiz gerekir.” diye 

konuştu.

 Konuşmaların ardından program, şiir 

dinletisi,  öğretim üyelerinin öğretmenlik 

hatıralarının yer aldığı video gösterisi, işaret dili 

etkinliği, “Unutamadığım Öğretmenim” konulu 

hatıra yazma yarışmasında dereceye giren 

öğrencilere ödül takdimi ve tiyatro gösterisi ile 

devam etti.

Üniversitemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

 Üniversitemiz Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu 

(ADEM) ile Rize Genç Memur Sen tarafından düzenlenen “Sürgün Diyardaki 

Camiler” adlı fotoğraf sergisinin açılışı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 

gerçekleştirildi.

Ahıska'da, 18 caminin şu andaki mevcut durumlarının fotoğraflarının yer 

aldığı serginin açılışını Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ ile Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN yaptı.

 Çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan yüz bine yakın 

Ahıska Türkü'nün, ana vatanları olan Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki 

evlerinden Sovyetler Birliği içinde binlerce kilometre uzakta bulunan 

bölgelere sürülmelerinin 73.yılı dolayısıyla düzenlenen sergide yer alan 

fotoğraflar, Rize Valisi Erdoğan 

BEKTAŞ, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, Genel Sekreter 

Adnan ER, Memur Sen Başkanı ve 

temsilcileri, Üniversitemiz akademik ve 

idari personeli ile katılımcılar tarafından 

dikkatle incelendi.

Üniversitemiz ve Kutaisi Devlet Tarih Müzesi Arasında Protokol İmzalandı
  Gürc�stan Kuta�s� Devlet Tar�h Müzes� tarafından, Türk�ye-Gürc�stan 

d�plomas� �l�şk�ler�n�n kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında Ün�vers�tem�z Kongre 

ve Kültür Merkez�'nde el yazması Kur'an-ı Ker�m ve Osmanlıca el yazması eserler� 

konu alan fotoğraf serg�s� açıldı.

Serg�y� gezmeden önce Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN �le Kuta�s� Devlet 

Müzes� Müdürü Prof. Dr. Nona KARTSIDZE, Ün�vers�tem�z ve Gürc�stan Kuta�s� 

Devlet Müzes� arasında protokol �mzaladı.

Bu protokol çerçeves�nde, Ün�vers�tem�z akadem�syenler�, müzen�n tar�h� arş�vler�ne 

er�ş�m ve müzede bulunan eserler hakkında araştırma yapma hakkı kazandı. 

Protokol kapsamında ayrıca Ün�vers�tem�z öğrenc�ler�ne Gürc�stan Kuta�s� Devlet 

Müzes�'nde staj yapma hakkı 

tanındı.

  P r o t o k o l 

�mzalandıktan sonrak�  gün 

Kuta�s� Devlet Müzes� Müdürü 

Prof. Dr. Nona KARTSIDZE, her 

�k� ülkeye a�t tar�h� ve kültürel m�raslar �le �k� ülke arasında çeş�tl� alanlarda gerçekleşt�r�len �şb�rl�kler� hakkında 

görüşmek üzere Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN'ı makamında z�yaret ett�. Görüşmede, müzedek� 

kültürel m�rasların her �k� ülke �ç�n önem�ne değ�n�ld�.

Üniversitemizde “Sürgün Diyardaki 
Camiler” Fotoğraf Sergisi Açıldı

  Üniversitemiz 

Eğitim Fakültesi Matematik ve 

Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Nazihan URSAVAŞ Tübitak 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülen 4006 Bilim 

Fuarları Programı Rize İl 

T e m s i l c i s i  o l a r a k  

görevlendirilmiştir.

Öğretim Üyemiz Tübitak Bilim Fuarları 

İl Temsilcisi Olarak Görevlendirildi
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 Üniversitemiz fakültelerine birincilikle giren 

öğrencilere ithafen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Yekta SARAÇ'ın kaleme aldığı kutlama belgeleri, 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından 

öğrencilere takdim edildi.

 Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 

törende, Eren PERKTAŞ (Tıp Fakültesi), Şeyma 

KESKİN (İlahiyat Fakültesi), Esma Nur YEŞİLOVA 

(Eğitim Fakültesi), Adem KARA (Fen Edebiyat 

Fakültesi), Uğur YILDIZ (Mühendislik Fakültesi), 

Emine Zehra AYDIN (Diş Hekimliği Fakültesi), Mustafa DAĞCI (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), 

Emrah ÖZEN (Su Ürünleri Fakültesi), Emrah UNURLU (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi) ve Orhan 

Enes ÇAYLI (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi) Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'dan 

belgelerini aldılar.

 Törende bir  konuşma gerçekleşt i ren Rektörümüz, bilgi ve değer üreten üniversite 

sloganıyla yola çıkıp, kaliteli eğitimden taviz vermeden, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinen 

Üniversitemize birincilikle yerleşen öğrencilerimizi tek tek tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Rektörümüz Üniversitemize Birincilikle Giren Öğrencilere

Kutlama Belgelerini Verdi
Tıp Fakültes� Öğrenc�ler� Önlükler�n� G�yd�

 Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� tarafından 

b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� �ç�n Eğ�t�m ve Araştırma 

Hastanes� Konferans Salonu'nda 2017-2018 

Akadem�k Yılı Önlük G�yme Tören� düzenlend�.

 Törende b�r konuşma gerçekleşt�ren 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, 

hek�ml�ğ�n zor ve öneml� b�r görev olduğunu 

�fade ederek, “ S�z hek�mler Allah'ın yarattığı en 

kutsal varlık olan �nsana h�zmet� kend�s�ne 

görev ed�nm�ş �nsanlarsınız. “ ded�.

Rektörümüz,  2006 y ı l ında kurulan Tıp 

Fakültes�'n�n 2008-2009 akadem�k yılında �lk 

öğrenc�ler�n� aldığını bel�rterek, bu yıl 10. dönem 

ö ğ r e n c � l e r �  � ç � n  ö n l ü k  g � y m e  t ö r e n � 

düzenlend�ğ�n� söyled�.

 Tıp Fakültes�'n�n bu yıl 99 öğrenc� 

aldığını bel�rten Rektörümüz, hek�m adayı 

öğrenc � le re  de  tavs �ye le rde  bu lundu. 

Rektörümüz, “Mesleğ�n�z� �cra ederken ahlakı 

merkeze alın. B�r k�ş�ye karşı olan düşmanlığınız 

s�z� adalets�zl�ğe sevk etmes�n. Müslümanlığın 

ahlak güzell�ğ� olduğunu unutmayın. Hayatınız 

boyunca bugün g�yd�ğ�n�z önlükler g�b� tem�z ve beyaz kalın.” d�yerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından öğrenc�lere önlükler�n� 

başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN 

olmak üzere Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 

İst�klal Yaşar VURAL, Prof. Dr. Al� BİLGİN, Tıp 

Fakültes� Dekan Vek�l� Prof. Dr. Adnan YILMAZ, 

Ün�vers�tem�z Genel Sekreter� Adnan ER, 

Başhek �m Pro f .  D r.  Hasan  TÜRÜT ve 

akadem�syenler g�yd�rd�.

Gürc�stan Trabzon Başkonsolosu 
Rektörümüzü Z�yaret Ett�

 Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Avtandil MIKATSADZE ve 

yardımcısı Giorgi KUŞİTAŞVİLİ'den oluşan heyet Üniversitemizi ziyaret 

etti.

 Başkonsolos MIKATSADZE'yi makamında ağırlayan 

Rektörümüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Üniversitemiz 

ve Gürcistan üniversiteleri ile yürütülmekte olan işbirliği hakkında bilgiler 

verdi.

 İki komşu ve dost ülke Türkiye ve Gürcistan'ın sınırların açıldığı ilk 

günden itibaren ekonomi, ticaret ve kültürel olmak üzere birçok alanda 

ilişkilerin büyük bir hızla geliştiğini belirten Gürcistan Trabzon 

Başkonsolosu Avtandil MIKATSADZE, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasını Gürcistan 

devleti olarak önemsediklerini ve bu bölümden yetişen öğrencilerin iki ülke 

ilişkilerinin gelişmesine ciddi katkı sağlayacaklarını ifade etti.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Gürcistan'daki 

üniversiteler arasında işbirliği imkânlarının konuşulduğu görüşmede,  

Kutaisi Tarih Müzesinde yer alan değişik tarihi eserlerin (Osmanlı 

dönemine ait fermanlar, Kur'an-ı Kerim, mektuplar…) Üniversitemizde 

sergilenmesi kararı alındı.

MEBS Başkanı ve ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Rektörümüzü Z�yaret Ett�

 

 Muharebe Elektron�k ve B�lg� S�stemler� (MEBS) Başkanı 

Tuğgeneral Eng�n ÇIRAKOĞLU ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 

Yavuz BAYIZ'dan oluşan heyet Ün�vers�tem�z� z�yaret ett�.

Heyet� makamında ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, 

z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek,  akadem�k ve altyapı 

noktasında büyümeye devam eden Ün�vers�tem�z�n, teknoloj�n�n yarıştığı 

çağımızda b�l�msel gücünü de her geçen gün artırdığını �fade ett�.

           Kend�ler�n� makamında ağırlayan Rektörümüze teşekkür eden heyet,     

Ün�vers�tem�z�n elde ett�ğ� akadem�k ve b�l�msel başarıların artması 

temenn�s�nde bulundu.

Ortak yürütüleb�lecek çalışmaların görüşüldüğü z�yarette, gelecekte 

yapılab�lecek �şb�rl�ğ� olanakları konularında da görüş alışver�ş�nde 

bulunuldu.

D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Öğrenc�ler� Önlükler�n� G�yd�
 Ün�vers�tem�z D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� tarafından “Hek�ml�ğe İlk 

Adım” sloganı �le b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� �ç�n Kongre ve Kültür Merkez� 

Konferans Salonu'nda 2017-2018 Akadem�k Yılı Önlük G�yd�rme Tören� 

gerçekleşt�r�ld�.

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın söylenmes� �le başlayan törende b�r 

konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, 2010 yılında 

kurulan D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�'n�n �lk öğrenc�ler�n�n 2013-2014 eğ�t�m 

öğret�m dönem�nde aldığını �fade ederek �lk mezunlarını bu yıl vereceğ�n� 

söyled�.D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�'n�n bu yıl 62 öğrenc� aldığını bel�rten 

Rektörümüz, “ Fakültem�zde 270 öğrenc� eğ�t�m öğret�m görmekted�r. Şu 

anda 1 profesör, 1 doçent ve 15 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 40 

akadem�k personel fakültem�zde görev yapmaktadır.” ded�.

 Rektörümüz, D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�'n�n kuruluşundan bugüne 

kadar zor fiz�k� şartlarda sağlık h�zmet�n� ve eğ�t�m�n� sürdürmes�ne rağmen 

�l�m�z ve bölgem�z �nsanının sorunlarını çözme noktasında öneml� �şler 

yaptığına d�kkat çekerek, “ D�ş Hek�ml�ğ� Fakültem�z�n 25 b�n metrekare 

kapalı alana sah�p olan yen� b�nasının temel�n� attık ve �nşaat çalışmaları başladı. İnşallah b�r buçuk �k� yıl �ç�nde b�tecek ve fakültem�z modern b�r b�naya 

kavuşmuş olacak.” d�ye konuştu.

Öğrenc�lere tavs�yelerde de bulunan Rektörümüz, “Hek�ml�k mesleğ� �nsanı sevmekle 

başlar. Bu meslekte �nsanı sevmezsen�z başarılı olamazsınız. Hayatınız boyunca bugün 

g�yeceğ�n�z beyaz önlükler�n�z g�b� beyaz kalın.” d�yerek konuşmasını tamamladı.

 D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Dekanı Zeynep YEŞİL DUYMUŞ �se, “D�ş Hek�ml�ğ� 

Fakültes� olarak bugüne kadar hem akadem�k hem kl�n�k açıdan c�dd� �lerleme kaydetm�ş 

olmamızdan mutluluk duyuyorum. Bugün beyaz önlükler�n� g�yen öğrenc�ler�m�z üçüncü 

sınıftan �t�baren yen� fakültem�zde eğ�t�mler�ne devam edecekler. Bu ves�leyle yen� fakülte 

b�namızın yapılmasında Rektörümüz başta olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür 

ed�yorum.”  ded�.

Konuşmaların ardından öğrenc�lere önlükler�n� başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN olmak üzere Genel Sekreter�m�z Adnan ER, dekanlar ve akadem�syenler 

g�yd�rd�.
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Rektörümüz Çay TV ve Kaçkar TV'de Üniversitemizi Anlattı
 Ü n i v e r s i t e m i z ,  

toplumumuzun bir  

p a r ç a s ı  o l a r a k  

gördüğü engellilerin 

diğer insanlar gibi 

y a ş a m a l a r ı n a ,  

toplumsal konumlarını 

güç lend i rme le r ine  

olanak sağlayacak 

gerekli düzenlemeleri 

yaptı ve incelemeler 

sonucunda Engelli Dostu Üniversite seçilerek Erişilebilirlik Belgesi aldı.

 Rize ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından 

Üniversitemiz Zihni Derin Yerleşkesinde yapılan incelemeler sonucunda 

özellikle Su Ürünleri Fakültemiz, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültemiz, Merkez Kütüphanemiz, Kongre ve Kültür Merkezimin bina 

koşullarının fiziksel engelli öğrencilere uygun olarak tasarlandığı tespit edildi.

 Engelli Dostu Üniversite olarak belirlenen Üniversitemiz binaları için 

düzenlenen Erişilebilirlik Belgeleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris 

ALTUNTAŞ tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'a takdim 

edildi. Rektörümüz de belgeleri ilgili binalarımızın yöneticilerine teslim etti.

Engelli Dostu Üniversite Seçilen Üniversitemiz Erişilebilirlik Belgeleri Aldı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN katıldığı Çay TV'de Çay'da Sabah ve Kaçkar TV'de Gündem programlarında ün�vers�tem�z�n kuruluşundan bugüne 

kadar gösterm�ş olduğu gel�ş�m� anlattı.

Program sunucuları Togay MURATOĞLU ve Mehmet Can PEÇE'n�n sorularını cevaplayan Rektörümüz, paylaştığı ver�ler eşl�ğ�nde Ün�vers�tem�z�n fakülte, 

enst�tü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm ve programları, akadem�k ve �dar� kadrosu, öğrenc� potans�yel�, b�l�msel çalışmaları, �mkânları, donanımı, 

altyapısı, sosyal-kültürel ve sport�f faal�yetler�, yurt �ç� ve yurt dışı değ�ş�m programlarından söz ett�. Kısa süre önce Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes� URAP Araştırma 

Laboratuvarı'nın yapmış olduğu değerlend�rmeye göre Ün�vers�tem�z�n, 2017-2018 sıralamasında dünyanın en �y� �lk 2000 ün�vers�tes� arasına g�rmey� başardığını, 

dünyadak� en �y� �lk 2000 ün�vers�te arasında 1931. sırada yer aldığını hatırlatan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, “Dünyanın en �y� �lk 2500 Ün�vers�tes�ne 

bakıldığında Türk�ye, 86 Ün�vers�te �le sıralamada Ç�n, ABD, Japonya, H�nd�stan, Fransa ve İng�ltere'n�n ardından l�stede en çok ün�vers�tes� olan 7. Ülke olmuştur. 

Bu tablo gerek ülkem�z, gerekse Ün�vers�tem�z açısından sev�nd�r�c� b�r gel�şmed�r. Y�ne, Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes�n�n açıklamış olduğu Akadem�k Başarı ve 

Performans ver�ler�ne göre 2000 yılından sonra kurulan 74 ün�vers�te arasında 7., b�r öncek� 

yıl 50. sırada olup bu yıl 102 devlet ün�vers�tes� arasında 43., geçt�ğ�m�z eğ�t�m-öğret�m 

yılında 60. sırada olup  2017-2018 Akadem�k yılı tüm ün�vers�teler�n genel puan tablosu 

sıralamasında Ün�vers�tem�z 50. sıraya yükselm�şt�r.” ded�.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler�m�z� yıllar bazında değerlend�ren Rektörümüz, 

Ün�vers�tem�z�n, tüm ün�vers�teler arasında, desteklenen proje sayısı açısından 2014 

yılında 67. sıradan 2015 yılında 38. sıraya, 2016 yılında �se başarı grafiğ�n� daha da artırarak 

25. sıraya yükseld�ğ�n� söyled�. Öner�len proje sayısı açısından �se; 2014 yılında 47. sırada, 

2015 yılında 41. sırada ve 2016 yılında �se 35. sırada olduğumuzu bel�rtt�.

Ülkem�z�n kalkınması, gel�şmes�, 2023 ve 2071 hedefler�ne ulaşması �ç�n d�ğer b�rçok konuda 

olduğu g�b� eğ�t�mde de yen� açılımlar yapmanın gerekl�l�ğ�ne �şaret eden Ün�vers�tem�z 

Rektörü, b�lg� ve teknoloj�n�n yarıştığı 21. yüzyılda gençler�m�z�n düşünen, araştıran, 

üreten, tahl�l eden ve sorgulayan b�r eğ�t�m model�  � le yet�şt �r � ld�ğ�n� söyled�. Bu 

çerçevede, basında da yer alan Ün�vers�tem�z Mühend�sl�k Fakültes� Elektr�k-Elektron�k 

Mühend�sl�ğ� Bölümü öğrenc�ler�n�n Öğret�m Üyem�z Yrd. Doç. Dr. Ersen BEYATLI 

öncülüğünde yüksek ver �ml � l �ğe sah�p elektromob�l araç ürett�ğ�n� kaydeden 

Rektörümüz, “TÜBİTAK tarafından Kocael� Körfez Yarış P�st�'nde bu yıl 13.sü düzenlenen uluslararası Alternat�f Enerj�l� Araç Yarışları'nda 100 km'de 1,4 TL 

değer�nde yakıt tüket�m�ne sah�p ATMACA elektromob�l aracımız, Ün�vers�tem�z� tems�l ett�. ATMACA ek�b� üretm�ş oldukları araç �le yarışmada 51 ün�vers�te 

takımından 18. oldu.” şekl�nde konuştu.

Farklı noktalarda bulunan kampüsler� �le gel�şerek büyüyen Ün�vers�tem�z�n tamamlanan ve devam eden projeler� hakkında da detaylı b�lg�ler veren Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, “Açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN tarafından gerçekleşt�r�len Merkez Kampüsümüz İlah�yat Fakültem�z, 

bu fakültem�zle b�rl�kte y�ne Merkez Kampüsümüzde yapımı tamamlanan İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültem�z ve Hukuk Fakültem�z bulunuyor. Tamamlanan 

projeler�m�zden b�r� de Ardeşen Tur�zm Fakültem�z. Ayrıca, b�l�m adamlarımız tarafından den�zc�l�k alanında yapılacak olan b�l�msel çalışmalara katkı sağlaması 

amacıyla Ün�vers�tem�ze kazandırılan Karaden�z Araştırma Gem�s�n�n onarımı tamamlandı.

Devam eden projeler�m�zden �lk�, Ün�vers�tem�z akadem�k ve �dar� personel�ne yönel�k olarak başlatılan Güneysu �lçes� Adacam� mevk��ndek� Toplu Konut 

Yerleşkem�z. 

B�r d�ğer� �se, tamamlandığında Ün�vers�tem�z�n çehres�n� değ�şt�recek olan ve �çer�s�nde sosyal, sport�f ve rekreasyon alanların yer alacağı Sah�l Dolgu Alanı (Batı 

Park) projes� 134 dönüm araz�y� kapsıyor. Devam eden projeler�m�z arasında İslampaşa Yerleşkem�zde 25.000 metrekare alan üzer�nde; 175 ün�te, 6 dersl�k, 48 

çalışma odası, dekanlık ve 100 araç kapas�tel� otoparkın yer alacağı yen� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültem�z yer alıyor. Ayrıca, 352 metrekare alan üzer�nde �nşaası hızlı b�r 

şek�lde süren İslampaşa Yerleşkes� Cam��'n� 2018 yılında tamamlamayı hedefl�yoruz. Bu projem�zle b�rl�kte 1789 metrekare alan üzer�nde yapım çalışmaları devam 

eden Pazar Yerleşkes� Cam�m�z de yer alıyor.” �fadeler�n� kullandı.

İl�m�ze yapılması düşünülen ve bu noktada değ�ş�k çalışmaların yapıldığı hastane konusuna da değ�nen Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, “Mevcut Eğ�t�m-

Araştırma hastanes� m�mar� açısından Tıp Fakültes� hastanes� formatında yapılmadığı g�b� günde yaklaşık olarak 3500-4000 sayısına ulaşan hasta potans�yel�ne 

de h�zmet verememekted�r.  Ac�len tıp eğ�t�m� �le sağlık h�zmet�n�n b�rl�kte ver�leb�leceğ�, �l�m�z�n en az gelecek 50 yılına h�tap edeb�lecek modern b�r hastane 

yapılmalıdır. Hastanen�n yapılacağı yer, mevcut Paketleme Fabr�kasının olduğu yer de olab�l�r, başka b�r yer de olab�l�r. Bu konuda �l�n sağlık yönet�c�ler�, Val�s�, 

M�lletvek�ller�, Beled�ye Başkanı, Bakanı ve konuyla �lg�l� uzmanlar �le 

b�rl�kte karar ver�lmel�d�r. Bu noktada ortak akılla hareket ed�lmel�d�r. 

Ancak karar ver�l�rken �l�n ufkunu ve geleceğ�n� daraltmamak, on yıl sonra 

keşke dememek �ç�n yapılan haval�manı �le Ov�t tünel�n�, yapılması 

düşünülen loj�st�k merkez� de d�kkate almak, hastanen�n sadece R�ze'ye 

değ�l, Trabzon'un doğusu �le Erzurum'un kuzey�ne, Artv�n'e ve 

Gürc�stan'a da h�zmet vereceğ�n� hesap etmek, ona göre karar vermek 

gerek�r.” ded�.

Son bölümde �se Ün�vers�tem�ze kuruluşundan �t�baren destek veren 

başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, M�lletvek�ller�ne, 

Bakanlara, Ün�vers�te Gel�şt�rme Vakfı Başkanı ve üyeler�ne, R�zel� 

hayırseverlere, STK'lara teşekkür eden Rektörümüz, şehr�n lokomot�fi 

konumundak� Ün�vers�tem�z�n, R�ze'n�n güz�de kurumlarından b�r� 

olduğunu ve yıpratılmaması gerekt�ğ�n� �fade ederek konuşmasını 

tamamladı.

  Türkmen�stan'ın Ankara Büyükelç�s� Ishankul� AMANLYEV Ün�vers�tem�z� z�yaret ett�.

Büyükelç� AMANLYEV'� makamında ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, z�yaretten 

duyduğu memnun�yet� d�le get�rd�. Rektörümüz, Türkmen�stanlı öğrenc�ler�n Ün�vers�tem�z çatısı altında 

eğ�t�m görmeler�nden dolayı mutlu olduğunu söyled�.

Büyükelç� Ishankul� AMANLYEV �se Türkmen�stan ve ülkem�z arasındak� kardeşl�k bağının daha da 

pek�şeceğ�n�, b�rl�k ve beraberl�k duygusunun artarak devam edeceğ�n� bel�rtt�.

Görüşmede �k� ülke arasındak� akadem�k ve b�l�msel �şb�rl�ğ� konuları ele alındı.

  Karşılıklı hed�ye takd�m� �le sona eren z�yaret�n ardından Büyükelç� AMANLYEV 

Rektörümüz eşl�ğ�nde Ün�vers�tem�z Merkez Kampüs Yerleşkem�z �le Su Ürünler� Fakültem�z b�nası 

�çer�s�ndek� Balık Müzem�z� gezerek yetk�l�lerden b�lg� aldı.

Ardından, Kongre ve Kültür Merkez�m�z cep salonunda Ün�vers�tem�zde öğren�m gören Türkmen�stanlı 

öğrenc�lerle b�r araya geld�.

Görüşme sonrası Büyükelç� AMANLYEV, Türkmen�stanlı öğrenc�ler�n durumlarını görerek herhang� b�r 

sorunla karşılaşmıyor olduklarını tahm�n ett�kler�n� ve bu olumlu tablodan mutlu olduğunu �fade ett�.Ün�vers�tem�z yemekhanes�nde öğrenc�lerle b�rl�kte öğle 

yemeğ�ne katılan Büyükelç�, günün anısına çek�len toplu fotoğrafın ardından Ün�vers�tem�zden ayrıldı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Üniversitemizi Ziyaret Etti

Üniversitemiz ile DOKAP Arasında Protokol İmzalandı
 Ün�vers�tem�z tarafından 

hazırlanan DOKAP Çay Kal�tes�n�n 

Gel�şt�r�lmes� Araştırma Projes� �ç�n 

a k t a r ı l a c a k  ö d e n e k l e r � n 

kullandır ı lması,  �z lenmes� ve 

denet �m�ne  � l �şk �n  protokol , 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN �le Kalkınma Bakanlığı 

Doğu Karaden�z Projes� Kalkınma 

İdares� (DOKAP) Başkanı Ekrem 

YÜCE arasında �mzalandı.

D a h a  ö n c e  � m z a l a n a n , 

yürütücülüğünü Ün�vers�tem�z�n yaptığı proje kapsamında �l�m�z�n ve bölgem�z�n en 

öneml� ürünü olan çay kal�tes�n�n gel�şt�r�lmes� noktasında yapılan b�rçok çalışma DOKAP tarafından desteklenmekted�r. İmzalanan yen� protokol �le 

R�ze ve Pazar �lçes� �ç�n öneml� b�r proje olan “M�nyatür Çay Fabr�kası” projes� de DOKAP tarafından desteklenecekt�r.

Bu proje kapsamında, Ün�vers�tem�z Z�raat ve Doğa B�l�mler� Fakültes�nde kurulması amaçlanan m�nyatür çay �şleme atölyes�, çay tarımında b�l�msel 

çalışmaların artmasına olanak sağlayacaktır.

İmza tören�nde b�r konuşma gerçekleşt�ren Rektörümüz, “Çay �l�m�z ve bölgem�z �ç�n vazgeç�lmez b�r üründür. Çay üret�m�nde dünyada �lk beş 

ülkeden b�r�s� Türk�ye'd�r ancak en çok tüket�m�n gerçekleşt�r�ld�ğ� ülkeler�n de başında gelmektey�z.  Üret�mden �şlenmes�ne kadar her aşamada 

çayın kal�tes�n�n artırılması ve tüket�c�ye daha kal�tel� çay sunulması noktasında b�z Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� olarak araştırma grupları �le 

Z�raat ve Doğa B�l�mler� Fakültes� öğret�m elemanlarıyla ÇAYKUR, DOKAP ve T�caret Borsası �le çalışmalar yürütmektey�z. Hem �l�m�ze hem bölgem�ze 

destek veren DOKAP'a teşekkür ed�yor, protokolün hayırlı olmasını d�l�yorum.” ded�.

DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE �se konuşmasında, “ Karaden�z Bölges�'nde stratej�k ürünlerde fındıktan sonra ek�m alanı en gen�ş ürünlerden b�r�s� 

çay. Çayın bölgem�z �ç�n taşıdığı önem� d�kkate alarak üret�m�n�n, kal�tes�n�n artırılması �ç�n gerçekleşt�r�len b�rçok projey� destekl�yoruz. Recep 

Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� �le b�rl�kte attığımız bu adımın da �l�m�ze, bölgem�ze ve halkımıza hayırlar get�rmes�n� temenn� ed�yorum.” d�ye konuştu.
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