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Sayı: 40

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizik 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan BALTAŞ'ın 

yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK (ÇAYDAG, 

Proje No: 113Y148) tarafından desteklenen 

araştırma projesinin radyoaktivite sonuçları “DOĞU 

KARADENİZ BÖLGESİNDE DENİZ ORTAMINDA 

RADYOAKTİVİTE” başlıklı KOLOKYUMU'nda 

sunularak tartışıldı. Gerçekleştirilen bu bilimsel 

etkinliğe Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN, Üniversitenin Genel 

Sekreteri Adnan ER, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay TORUL ve 

çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

 Davetli konuşmacılar; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mahmut DOĞRU, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur 

ÇEVİK ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ 

DALGIÇ katılarak konuyla ilgili bilgilerini paylaştılar.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, açılış konuşmasında, Deniz 

kirliliği, çevre sorunlarının giderek yaygınlık kazandığı günümüzde, önemli bir 

sorun teşkil ettiğini ve bu tür bilimsel çalışmaların arttırılması gerektiğini ve 

çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, Çernobil kazası ile ilgili bir 

animasyon gösterisi izleterek, radyasyon konusuna ilgili ve duyarlı olduğunu 

gösterdi.

 Prof. Dr. Hasan BALTAŞ sunmuş olduğu “Doğu Karadeniz 

Bölgesi'nde Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis) Örneklerinde 

Radyoaktivitenin Dağılımı” başlıklı çalışmasının sonuçlarına göre Doğu 

Karadeniz Bölgesinde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin kıyısal denizel 

ortamında kanserojen risk değerlerinin uluslararası limit değerinden düşük 

olduğunu ve radyoaktivite değerlerinin bu bölgedeki halk sağlığı açısından 

herhangi bir risk taşımadığını ifade etti.

Buna ilaveten, Prof. Dr. BALTAŞ bu çalışmayla şuan için Çernobil kazasının 

halk sağlığını etkileyen bir faktör olmadığını ve Doğu Karadeniz Bölgesi için 

zaman zaman basında çıkan kanser vakalarının Çernobil kazası nedeniyle 

arttığına ve hala devam ettiğine dair haberlerin bilimsel verilere 

dayandırılmadan açıklama yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

 Nükleer Fizik alanında çok sayıda bilimsel çalışması olan Bitlis Eren 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU radyasyon ölçen dedektörlerle 

ile ilgili bilimsel tecrübelerini aktararak yurt dışından çok yüksek fiyatlarla satın 

alınan bu dedektörlerin Türkiye'deki üniversitelerde çok düşük maliyetle imal 

edilebileceğini ifade ederek, kendi grubunun bazı radyasyon dedektörlerini 

üretebildiklerini açıkladı.

 Prof. Dr. Uğur ÇEVİK yaptığı açıklamada Çernobil kazasından sonra 

atmosfere yayılan radyasyonun hava akımının etkisi ile yağmur bulutlarıyla 

sadece Avrupa ülkelerini etkilediğini ifade ederek, 

Türkiye'nin bu hava akımından etkilenmediğini 

açıkladı. Kaza sonrası insanların tahliye edildiği 

Çernobil kasabasına son yıllarda insanların tekrar 

yerleştirildiğini söyleyerek hatta şuan bu santrale 

gezi amaçlı ziyaretler düzenlendiğini ifade etti.

 Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. 

Dr. Göktuğ DALGIÇ, Midyeler ile ilgili bilgi vererek 

deniz kirliliği araştırmalarında midyenin indikatör 

olduğunu, denizin çöpçüsü olduğunu ifade etti.

 Kolokyumun ardından Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Ali BİLGİN ve araştırma projesinin yürütücülüğünü yapan Fen Edebiyat 

Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hasan BALTAŞ, Senato 

Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını 

cevapladılar.

 2016-2017 Akademik yılında Türkiye Üniversite Sporları 

Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol 2. 

Lig müsabakalarında Üniversitemiz Futbol Takımı grubundaki tüm 

maçları kazanarak şampiyon oldu ve üniversiteler arası futbol 1.ligine 

çıktı.

 A n t a l y a  

Lara'da gerçekleş-

tirilen müsabakalarda 

Üniversitemiz Futbol 

Tak ım ı ,  E rzu rum 

Teknik Üniversitesi, 

K a h r a m a n m a r a ş  

S ü t ç ü  İ m a m  

Üniversitesi, Mardin 

Artuklu Üniversitesi 

v e  G ü m ü ş h a n e  

Üniversitesi futbol takımlarıyla karşılaştı. Futbol Takımımız oynadığı maçlarının hepsini kazanarak 12 puanla 

şampiyon oldu.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemize büyük sevinç ve gurur yaşatan Futbol Takımımız oyuncuları, idareci Üniversitemiz Sağlık Kültür 

ve Spor Daire Başkanı Mustafa ÇAKIR ve takımın hocası Okutman İmdat ÇAKIR'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

Üniversitemizde “Doğu Karadeniz'de 
Radyasyon Kolokyumu” Düzenlendi

 Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği, kanser 

hastalarına manevi destek sağlamak amacıyla 2015 yılında startını 

verdiği “Kutsal Topraklarda Manevi Şifa “programının ikincisini 

Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile başlattı.

 Kutsal topraklarda kafile hocası olarak görev yapacak olan 

İkram BÖREKÇİ tarafından edilen dua sonrası Rektörümüz bir 

konuşma yaparak, kutsal topraklara yolculuk edecek olan hastalara 

şifa dileğinde bulundu, projenin hayata geçmesine katkıda 

bulunanlara teşekkür etti.

 Yemekli toplantıda gerçekleştirilen konuşmalarda, kanser 

hastalığının sağlık boyutu olduğu kadar psikolojik, sosyal ve manevi 

boyutu olan bir hastalık olduğuna, yapılan bilimsel çalışmalar 

sonucunda, maneviyatın ve dindarlığın sağlık, hastalığı yenebilme, 

hayat kalitesi ve hastalıklarla yaşayabilme kabiliyeti üzerindeki pozitif 

etkilerinin tespit edildiğine dikkat çekilerek, bu hastalıkla mücadele 

eden kişilere manevi desteğin son derece önemli olduğu vurgulandı. 

Bu amaçla başlatılan “Kutsal Topraklarda Manevi Şifa” projesi 

çerçevesinde umre ziyareti gerçekleştirenlerden beden sağlığının 

yanında moral ve motivasyon anlamında çok olumlu geri dönüşler 

alındığı, bu nedenle geçen yıl ki başvuru sayısının bu yıl ikiye 

katlandığı hatırlatıldı.

 Umre ziyareti programına katılacak olmanın sevinç ve heyecanını 

yaşayan kanser hastaları ise yaptıkları konuşmalarda salonda bulunanlara 

duygu dolu anlar yaşatarak emeği geçen herkese teşekkür ettiler. 17-24 Aralık 

2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan umre ziyaret programının 

ülkemizin tüm illerine örnek olması temennisinde bulunulan program sonunda 

günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

Kutsal Topraklarda Manevi Şifa
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Türkiye'nin İlk Hackerının Gözünden 
Siber Güvenlik ve Teknoloji
 Üniversitemiz Teknik Bil imler Meslek 

Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Türkiye'nin İlk 

Hackerının Gözünden Siber Güvenlik ve Teknoloji” 

konulu konferans, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 

gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak 

Türkiye'nin ilk hackerı Tamer ŞAHİN katıldı.

 Konuşmasında siber güvenliği anlatan Tamer 

ŞAHİN, teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan 

hayatında oldukça önemli yer kapladığını ve 

zamanla işin çığırından çıktığını söyledi.

 Kişisel bilgilerin sosyal medyada rahat bir 

şekilde paylaşılmasının tehlikeli olduğuna dikkat 

çeken ŞAHİN,” Biz siber istihbarat birimiyiz, birçok 

müşterinin her ay iki yüzden fazla personelini 

yakalıyoruz. Bu personeller sabah kahvesini 

yudumlarken fotoğraf çekiliyor, arkada bilgisayarda TC kimlik numaraları var, iş yerinin bir programı açık ve bunu sosyal 

medyaya koyuyor. Bu çok tehlikeli.” dedi.

 İnternet kullanırken yasal prosedürlere riayet edilmesinin güvenlik açısından önemli olduğunu kaydeden ŞAHİN, 

özellikle cep telefonlarında bir uygulama yüklenirken o uygulamanın hangi izinlere erişmek istediğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

 Sanal alışverişlerde sanal kart kullanmanın çok daha güvenli olduğuna da değinen Tamer ŞAHİN, sanal alışveriş yapılan sitelerin kurumsal, güvenilir bir site 

olmasına, şüphe ediliyorsa telefonla arayıp güven verip vermediğine ve özellikle SSL sertifikasının tanımlı olup olmadığına dikkat etmek gerektiğini söyleyerek 

konuşmasını tamamladı.

Öğretim Üyemiz ve Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Hasan Efe Son Yolculuğuna Uğurlandı
 Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da dün vefat 

eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan EFE ani ölümü ile Üniversitemizi yasa boğdu.

Öğretim Üyemiz için bugün ilk tören görev yaptığı Üniversitemiz Rektörlük Binası 

önünde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan EFE'nin ailesi, yakınları, 

Üniversitemiz akademik ve idari personelin katıldığı tören, ağabeyi Artvin Çoruh 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EFE'nin duygularını paylaşması ile 

başladı.

 Duygu dolu anların yaşandığı törende Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN herkes  

tarafından takdir edilen 

ve çok sevilen çalışma 

arkadaşlarını kaybet-

menin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söylediler. Hakk'a yürüyen Öğretim Üyemizin, yaptığı çalışmalar 

ve Üniversitemize kazandırdığı önemli değerlerin asla unutulmayacağının ifade edildiği konuşmalarda 

Prof. Dr. Hasan EFE'nin ailesinin artık Üniversitemize emanet olduğu vurgulandı. Tören, Öğretim 

Görevlisi İmran ÇELİK tarafından edilen dua ve helallik alınması ile sona erdi.

  Rektörlük binası önündeki törenin ardından merhum Öğretim Üyemizin naaşı cenaze 

namazı için Rize Sahil Camii'ne götürüldü. Rize il protokolünün de yoğun katılımının olduğu cenaze 

töreninde cenaze namazını Rektörümüz kıldırdı.

 Cenaze namazının ardından merhum Öğretim Üyemiz Rize'nin Pazar ilçesi Kesik Köprü köyü 

Cumhuriyet mahallesinde defnedildi.

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından birinci sınıf öğrencileri için Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Konferans Salonu'nda 2016-2017 Akademik Yılı Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Tıp Fakültesi'nin 2006 yılında kurulduğunu, 2008 

yılında ilk öğrencilerini aldığını belirterek, bu yıl 9. dönem öğrencileri için önlük giyme töreni 

düzenlediklerini söyledi.

 Tıp Fakültesi'nin eğitim-öğretim kalitesi ve puanlarıyla her geçen yıl tercih edilebilirlik 

oranlarının yükseldiğini ifade eden Rektörümüz, “Geçen sene 446 puanla öğrenci alan 

fakültemiz bu yıl 466 puanla öğrenci aldı. Sadece puanın yükselmesi değil, Tıpta Uzmanlık 

Eğitimi Giriş Sınavına giren öğrencilerimizin de başarısı gayet iyi. Bu sene TUS'a giren 

öğrencilere baktığımızda ülkemizdeki 96 tıp fakültesi arasında 26. sırada olduğumuzu 

görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir başarıdır.” dedi.

 Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK de bir konuşma yaptı. 

Hekimliğin kutsallığının ömür boyu devam eden bir meslek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 

Şaban ŞİMŞEK, “Burada giydiğiniz beyaz önlüğü, ancak vefat ettiğinizde dikişsiz olan beyaz 

kefeni giydiğinizde çıkarabilirsiniz.” dedi.

 Konuşmaların ardından öğrencilere önlüklerini başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN olmak üzere Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, dekanlar ve akademisyenler 

giydirdi.

Tıp Fakültesi Öğrencileri 
Önlüklerini Giydi

Üniversitemizde Patent 
Farkındalık Semineri Gerçekleşti
 Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisine bağlı, TPE 

Bilgi ve Doküman Biriminin düzenlediği 'Patent Farkındalık 

Semineri' etkinliği 27 Aralık Salı günü Üniversitemiz Kongre 

ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 Grup Ofis Marka Patent A.Ş. uzmanlarından ilk söz 

alan Burak OCAKOĞLU; patent, faydalı model, örneklerle 

buluş kavramı, ulusal ve uluslararası patent başvuru süreci, 

başvurularda dikkat edilmesi gereken konular hakkında 

bilgiler vererek katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

 Grup Ofis Marka Patent A.Ş. uzmanlarından ikinci 

olarak söz alan Tuğçe AYDIN ise marka ve tasarım 

kavramları ve tescil süreçleri hakkında örneklerle faydalı 

bilgiler vererek katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

 Üniversitemiz Öğrenci 

Konseyi ve Yeniler Topluluğu 

tarafından, “Mazeretim Şiir” adlı 

Şiir Okuma Yarışması, Kongre 

v e  K ü l t ü r  M e r k e z i ' n d e  

gerçekleşti.

 Şiir Okuma yarışma-

sında ön elemeyi geçerek finale 

kalan on öğrenci ilk üçe 

gireceklerin belirlenmesi için 

Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA, 

Yrd. Doç. Dr. Ümit HUNUTLU, Araştırma Görevlisi Gülşah ŞİŞMAN, 

Araştırma Görevlisi Songül KARACA'nın jüriliğinde şiirlerini seslendirdiler.

 Açılış konuşmasının ardından şiirlerini seslendiren on yarışmacıdan, 

jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucunda Didem MADAK'ın “Ah'lar Ağacı” 

adlı şiirini seslendiren Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ahmet TAŞÇI birinci, 

Senai DEMİRCİ ile Eşref ZİYA'nın “Uçurtma” adlı şiirini seslendiren İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Büşra ARSLAN ikinci ve “Anna2” adlı kendi 

şiirini seslendiren Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Yusufhan BAYCAN 

üçüncü oldu.

 Yarışmanın sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İstiklal Yaşar 

VURAL, Genel Sekreterimiz Adnan Er ve Öğrenci Konseyi Başkanımız 

Recep Tayyip BALIKÇILAR, birinciye 250 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye 150 

TL para ödülü ve katılım belgesi ile şilt takdim ettiler.

Mazeretim ŞiirMizah Diliyle Hekimlik
   Üniversi temiz Diş 

H e k i m l i ğ i  F a k ü l t e s i  

tarafından düzenlenen 

“Mizah Diliyle Hekimlik” 

konulu konferans, Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ş a b a n  Ş İ M Ş E K ' i n  

sunumuyla Kongre ve Kültür 

Merkezi'nde gerçekleşti.

   Üniversitemiz Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ali 

BİLGİN, Genel Sekreter 

Adnan ER, Diş Hekimliği 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, 

akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı konferansta Prof. Dr. Şaban 

ŞİMŞEK, hekimliği mizah yoluyla anlatarak katılımcıları hem güldürdü hem 

düşündürdü.

 Hekimliğin ciddiyetini ve zorluklarını, meslek hayatı boyunca yaşadığı 

mizahi olaylarla anlatan Prof. Dr. ŞİMŞEK, doktorluğun sorumluluğunun yüksek, 

zor ve ciddi bir iş olduğunu ancak bu mesleğin dünyadaki en kutsal meslek 

olduğunu belirterek doktorların bütün zorlukları taşımaları gerektiğini dile getirdi.

 Prof. Dr. ŞİMŞEK, genç hekim adaylarına beyaz önlüğün giyilmesiyle 

başlayan doktor luğun 

anlamını idrak etmelerini 

söyledi. Sağlık sorunlarının 

sağlıkçı, toplum ve devlet el 

e le  ver i rse çözülebi -

leceğine de değinen Prof. 

Dr. ŞİMŞEK, sağlık işinin 

ekip işi olduğunu ifade 

e d e r e k  k o n u ş m a s ı n ı  

tamamladı.



3

RTEÜhaberRTEÜhaber

BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ6

Türkiye'de Değişim Yapmak

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 

düzenlenen “Türkiye'de Değişim Yapmak, 

Başarılar ve Başarısızlıklar” konulu konferans, 

Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 

Konferansa konuşmacı olarak İstanbul Şehir 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 

DİNÇER katıldı.

Konferansta, “Devlet İdaresinden Kamu 

Yönetimine” başlığı altında modern geleneksel 

yönetimden modern kamu yönetimine nasıl 

geçileceğini anlatan Prof. Dr. Ömer DİNÇER, 

kamu idaresinin geleneksel yöntemlerle krizi teşvik 

eden bir içerik taşıdığını beş alt başlıkta sundu.

Türkiye'de kamu idaresinin 2003 yılına 

kadar belirgin, sonrasında ise 

kısmen, gelecek yönelimli 

değil geçmiş yönelimli, amaç 

y ö n e l i m l i  d e ğ i l  s o r u n  

yönelimli, teşhis yönelimli 

değil çözüm yönelimli, sonuç 

y ö n e l i m l i  d e ğ i l  s ü r e ç  

yönelimli, ödül yönelimli değil 

ceza yönelimli olduğunu 

belirten Prof. Dr. DİNÇER, bu 

yöntemlerle sorunlara çözüm 

üretilemeyeceğini belirtti.

Gelecek yönelimli 

olmanın önemli olduğunu 

ancak kamu idares in in  

gelecek yönelimli perspektife 

sahip olamadığını söyleyen 

Prof. Dr. DİNÇER, “Eğer geleceğe bakmıyor, 

sürekli geçmişe ve günümüze bakıyorsanız o 

zaman hep sorunlarla karşılaşacaksınız demektir. 

Biz bu nedenle her örgütte strateji geliştirme 

başkanlığı kurulabilirse kamunun gözünü 

geleceğe döndürürüz diye düşünerek strateji 

geliştirme başkanlıkları kurduk.” dedi.

Kamu kurumlarının birtakım amaçlarının 

olmaması ve hedef peşinde koşmamasının o 

örgütte sürekli iç sorun olacağını ve çatışmaları 

körükleyeceğini ifade eden Prof. Dr. DİNÇER,  

“Örgütlerin önüne hedefler koyup bu hedefleri 

günü gününe dağıtmazsanız insanlar o hedefi 

gerçekleştirmek için uğraşmazlar, birbirleriyle 

uğraşırlar. Hep sorunla yönetilen örgütlerde 

planlama olmaz. Sürekli sorunla uğraşan bir 

örgütte yönetim icra edilmiyor ve yalnızca günlük 

sorunlara çözüm getiriliyordur.” diye konuştu.

Kamu idaresinde, iyi bir şey yapınca 

kimsenin ödüllendirilmediğini ancak hata yapınca 

cezanın hemen verildiğini dile getiren Prof. Dr. 

DİNÇER, “Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerini 

ne kadar arttırırsak, demokrasiyi ne kadar 

geliştirirsek, kamu idaresinin kalitesini ne kadar 

arttırır ve daha esnek hale getirirsek o kadar 

sorunlarımızı çözmüş olacağız.” diyerek 

konuşmasını tamamladı.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Büyük Anadolu Aklı” konulu 

konferans, Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK'ün sunumuyla Eğitim Fakültesi 

Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

15 Temmuz sergisinin gezilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 

başlayan konferansta Eğitim Fakültesi öğrencimiz “Ben Anadolu'yum” şiirini seslendirdi. 

Konuşmasında, 15 Temmuz ekseninden Osmanlı'dan günümüz Türkiye'sine ve Türkiye'nin 

geleceğine kadar birçok konuya değinen Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK, 

Anadolu'nun Mezopotamya ile birlikte dünyanın metafizik merkezi olduğunu belirterek bu 

topraklarda devlet kurup medeniyet inşa etmeyi anlayabilmenin Anadolu'yu anlamaktan 

geçtiğini ifade etti.

Cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu topraklarımızda farklılıklarımızla bir 

ve güçlü olduğumuzu söyleyen KÜLÜNK, Anadolu aklının inşa ettiği İbrahim'i, Nuh'u ve bu 

topraklardan gelip geçen Persleri, Bizans'ı anlayamazsak 15 Temmuz'u anlayamayacağımızı 

belirtti.

KÜLÜNK, küresel bir varlık olan insanın Anadolu toprakları gibi metafizik merkezde 

millet olarak var olmasının en önemli yükümlülüğünün yedi milyar insanlığı esas alacak olan 

cihanşümul medeniyeti inşa etmek olduğunu ve I. Dünya Savaşı'nın Türklerin elinden bu 

sorumluluğu almak için çıkartıldığını dile getirdi.

15 Temmuz'un salt darbe girişimi olmadığını, küresel bir terör aklı olduğunu belirten 

KÜLÜNK, “15 Temmuz'da amaçlanan şey İslam'ın ve Müslümanların son kalesi olan 

Türkiye'yi Ortadoğu'ya çıkamayacak, Musul'u konuşamayacak hale getirmek ve asıl hedef 

Büyük Ermenistan idealini güncellemektir.” dedi.

15 Temmuz'a geniş perspektiften bakılması gerektiğine dikkat çeken KÜLÜNK, III. 

Dünya Savaşı'na insanlığı mecbur etmek isteyen aklın amacının Türkiye'yi iç savaş ile 

çökerterek savaşa engel olabilecek güçleri tasfiye etme operasyonu olduğunu söyleyerek 

konuşmasını tamamladı.

Üniversitemiz Öğrencileri 

Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan bir grup, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine ziyarette bulundular.

Gerçekleştirilen gezi programı kapsamında, 

Üniversitemizde eğitim gören yüz yirmi öğrenci iki grup 

halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiler.

Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenlerimiz ve 

idari personelimiz öncülüğünde yaptıkları ziyarette, öncelikle 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde rehberler eşliğinde bir buçuk 

saatlik bir gezi gerçekleştirdiler. Ardından Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne geçen öğrenciler burada Genel Kurul 

Salonu'nu ve 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında 

zarar gören Meclis bahçesini gezdiler. Öğrenci grubundan 

oluşan bir heyet TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN'ı 

makamında ziyaret etti. 

Büyük Anadolu Aklı

Üniversitemiz Minhac, Medeniyet ve 

Yeniler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 

“Halep Düşerken: Bölgeyi Yeniden Düşünmek” 

konulu konferans, Üniversitemiz İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülgani BOZKURT'un 

sunumuyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde 

gerçekleşti.

Konuşmasında, Halep'te yaşanan 

insanlık dramına ve Halep'in düşüşünün ardından 

bölgeyi nelerin beklediği konularına değinen 

BOZKURT, Suriye'de altı yıldır devam eden 

savaşın sonlandırılması gerektiğine dikkat 

çekerek İslam dünyasında yaşanan medeniyet içi 

krizin nihayete erdirilmesi adına bütün bölge 

ülkelerinin, İslam birliğinin tesisi ve bölgede akan 

kanın durdurulması amacıyla, azami gayret 

göstermesi ve sorumluluk üstlenmesinin önemine 

işaret etti.

Esed'in bölgede işlediği katliamları 

kınamamak ve Esed'e arka çıkan Hizbullah ile 

İran'a yönelik herhangi bir kınayıcı açıklama 

yapmamak ne kadar yanlış ise Türkiye ile İran 

arasında savaş çığırtkanlığı yapmanın da o kadar 

tehlikeli olduğunu belirten BOZKURT, Türkiye 

olarak bundan sonraki süreçte geliştireceğimiz 

stratejilerde, iddialarımız ve imkânlarımızın 

uygunluğunun hayati öneme sahip olacağını ifade 

etti. 

Doğal Doğum Felsefesi
 Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından 

düzenlenen, “Doğal Doğum Felsefesi” konulu 

konferans Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı 

olarak KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ebelikte Araştırma 

Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Songül AKTAŞ katıldı.

 Konferansta, doğal doğumun anne ve bebek sağlığı 

açısından faydaları, doğal doğumun gerçekleşebilmesi için neler 

yapılması gerektiği ve doğumu yöneten sağlık personelleri için 

öneriler anlatıldı.

 Konuşmasında, doğal doğumda kadının zihnen ve bedenen 

doğuma hazır olmasının önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Songül 

AKTAŞ, eşlerin manevi desteğinin kadınlar için çok önemli olduğunu, 

eşlerin gebelik döneminde eğitildikten sonra doğuma birlikte 

katılmalarını söyledi.

 Doğumu yöneten sağlık personelleri için de önerilerde 

bulunan AKTAŞ, “Doğum kendiliğinden başlamalı, anneye hareket 

özgürlüğü tanınmalı, gereksiz her türlü müdahaleden kaçınılmalı, sırt 

üstü yerine yan yatış pozisyonları desteklenmeli, psikolojik ve fiziksel 

destek verilmeli, güler yüzlü, anlayışlı, yol gösterici ve güven verici 

olunmalı.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Üniversitemizde Halep Konferansı Düzenlendi
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Rize İl Genel Meclisi'nin, Aralık ayı 

olağan toplantılarının 1. Birleşimine, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN konuk olarak katıldı.

Meclis Başkanı Mehmet KAZANCI 

başkanlığındaki toplantıya, İl Genel Meclisi 

Üyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreter 

Yardımcısı Ümit Hüseyin SARI ile Encümen 

Müdürü Ahmet YILDIRIM katıldı.

Mecliste yaptığı sunumda Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemizin 

geçmişten günümüze kadar olan süreçteki 

değişimiyle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Üniversitemizin, 2006 yılında Rize 

Üniversitesi adı altında kurulduğunu, fakat 

tarihinin 1976 yılında kurulan Rize Meslek 

Yüksekokulu'na dayandığını ifade eden 

Rektörümüz, “ Üniversitemiz 2006 yılında 

kurulduğunda 4 Fakül te ve 2 Meslek 

Yüksekokulundan oluşmaktaydı. Aynı zamanda 

bünyesinde 165 akademik personel ve 6300 

öğrenciye sahipti.” dedi.

Rektörümüz, Üniversitemizin 10 yılda 

nitelik ve nicelik olarak değişime uğradığını 

belirterek, “Bugün itibariyle Üniversitemiz 

bünyesinde 3 Enstitü, 13 Fakülte, 5 Yüksekokul ve 

6 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Akademik 

programlar kapsamında ise Üniversitemiz 42 

Önlisans, 39 Lisans, 27 Yüksekokul ve 12 Doktora 

olmak üzere toplamda 120 farklı programda 

diploma vermektedir.” şeklinde konuştu.

Akademik personel ve mevcut 

öğrenc i  say ı la r ına  da  değ inen  

Rektörümüz, “Bugün itibariyle 53 

profesör, 78 doçent, 258 yardımcı 

doçent, 389 öğretim görevlisi, araştırma 

görevlisi ve okutman olmak üzere 948 

akademik  pe rsone l im i z  h i zme t  

vermektedir. Bu rakama idari ve şirket 

personel sayısını eklediğimizde 1635 

k a d r o m u z  b u l u n m a k t a d ı r .  

Üniversitemizde 9867 Lisans, 8042 

Önlisans, 1834 Lisansüstü olmak üzere 

toplamda 19743 öğrenci  eği t im 

görmektedir. 28 ülkeden 450 öğrencimiz 

olmakla birlikte 81 ilimizin tamamından 

üniversitemizde eğitim gören öğrencimiz 

bulunmaktadır.” dedi.

2 0 1 6 - 2 0 1 7  a k a d e m i k  y ı l ı n d a  

üniversitemize Lisansüstü öğrencilerle birlikte 

4834 yeni kayıtın yapıldığını ifade eden 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, “2016 

yılı ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz, 

neredeyse bütün birimlerinin puanını yükseltmiştir. 

Bu durum üniversitemizin tercih edilme oranını 

açıkça göstermektedir.” diyerek konuşmasını 

tamamladı.

İl Genel Meclisinde yaptığı sunum ve 

verdiği bilgilerden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN'a teşekkür eden Meclis 

Başkanı Mehmet KAZANCI, “Rektörümüzün 

verdiği bilgiler bizi ilimiz adına memnun etti. 

Rektörümüze ve ekibine sağlık ve başarı 

diliyorum” dedi.

Göçmenlerin Gözünden 15 TemmuzRektörümüz Üniversitemizin 
Onuncu Yılını Meclis'te Anlattı Rize Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü 

dolayısıyla düzenlenen “Göçmenlerin Gözünden 15 

Temmuz” konulu program Üniversitemiz ev sahipliğinde 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 

gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 

programda bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, 15 Temmuz gecesinde hain terör 

örgütü FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminde 

ülkemiz insanının etnik yapısı, mezhebi, meşrebi ne 

olursa olsun el birliği, güç birliği anlayışı çerçevesinde 

yan yana, omuz omuza karşılık vererek bu darbe 

girişimini başarısız kıldığını belirtti. Göçmenler Günü'ne de değinen 

Rektörümüz Prof. Dr. KARAMAN, Türk Milleti'nin bugün olduğu gibi 

tarih boyunca da hep mazlumların, mağdurların yanında yer aldığını 

ve zulümden kaçanlara kucak açtığını ifade etti.

Rize Vali Yardımcısı Emre NEBİOĞLU ve İl Göç İdaresi 

Müdürü Enes TÜFEKÇİ de gerçekleştirdikleri konuşmada, yaşanan 

darbe girişimi gecesi göçmenlerin Türk halkıyla birlikte meydanlarda 

yer alıp ortak tavır göstererek darbe girişiminin karşısında yer 

aldıklarını belirttiler.

Konuşmaların ardından program, Üniversitemiz 

uluslararası öğrencilerinin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı 

“Göçmenlerin Gözünden Türkiye ve 15 Temmuz” konulu video 

görüntüsü ile devam etti.

Program, 15 Temmuz gecesi yaşadıkları üzüntüyü ve ne 

olursa olsun her zaman Türk Milleti'nin yanında yer alacaklarını dile 

getiren Üniversitemiz Uluslararası öğrencileri Zaira ANTADZE, Ayuba 

Adevunmi KOSOKO ve Muhammed Mansur Ali EL HAİTİ'nin  

konuşmaları ile sona erdi.

Medeniyetimiz ve Geleceğimiz
 Üniversitemiz İlahiyat 

F a k ü l t e s i  K o n f e r a n s  

Salonu'nda, “Medeniyetimiz 

ve Geleceğimiz” konulu 

konferans düzenlendi .  

Konferansa konuşmacı 

olarak Türk Medya Yönetim 

Kurulu Başkanı Ethem 

SANCAK katıldı.

 Konuşmasına, çok 

zorlu günlerden geçtiğimizi, 

dünyanın büyük bir altüst 

oluş süreci içerisinde bulunduğunu ve günümüz insanının bir arayış içerisinde 

olduğunu söyleyerek başlayan Ethem SANCAK, “Eskiden dünyada 

alışılageldiğimiz Ortadoğu gibi çeşitli lokal kargaşa bölgeleri vardı, dünyanın başka 

yerleri biraz daha sakindi fakat şimdi dünyanın her tarafı, huzur beldesi diye tarif 

edilen Batı bölgesi de kargaşa 

içinde günlerini geçiriyor.” dedi.

 Son üç yüz yılda dünyaya 

kapitalizm, liberalizm, sosyalizm 

gibi insanlığı adalete, mutluluğa, 

refaha ve hoşgörüye götüreceği 

vaat edilen bir medeniyet 

kazandırıldığını fakat son yirmi 

y ı l d a  o l a g e l e n  ş e y l e r e  

bakıldığında insanlığa dayatılan 

bu toplumsal modelin karmaşa 

yarattığını ve sistemin kendi 

içerisinde büyük bir çöküşe girdiğini ifade eden Ethem SANCAK, yedi milyar kişiden 

oluşan insanlık ailesinin neredeyse beş milyarının toplumsal sistemin zulmü, 

a d a l e t s i z l i ğ i  v e  

merhametsizliği altında 

inlediğini belirtti.

 S A N C A K ,  

i n s a n l ı ğ ı n  a r t ı k  

dayatılan bu toplumsal 

modeli çekemediğini, 

şu  anda  yaşayan  

insanın yarım insan 

olduğunu ve onu ancak 

İ s l a m  m o d e l i n i n  

tamamlayabileceğini 

söy leyerek konuş-

masını tamamladı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi'nden Rektörümüze Ziyaret
 Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rize'ye gelen Sri Lanka'nın Ankara 

Büyükelçisi Pakeer Mahideen AMZA, Sri Lanka Çay Kurulu Tanıtım Direktörü 

Hasitha De ALWİS, Sri Lanka'nın Türkiye Fahri Konsolosu Atilla ATAMAN,  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı makamında ziyaret etti.

 Görüşmede Rektörümüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her yıl 

gelişerek daha da büyüyen Üniversitemizin bölümleri ve birimleri ile değişim 

programları hakkında bilgiler veren  Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Sri 

Lanka'daki üniversiteler ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği imkânlarının 

değerlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

 Sri Lankalı öğrencilerin Türkiye'de eğitim gördüğünü ve ülkemizde eğitim 

görmek isteyen öğrenci talebinin her geçen yıl daha da artış gösterdiğini 

hatırlatarak ülkelerindeki üniversitelerle üniversitemiz arasında çeşitli bölümlerde 

özellikle karşılaştırmalı din eğitimi konusunda ortak çalışma yapılabileceğini dile 

getiren Büyükelçi Pakeer Mahideen AMZA, bu durumun iki ülke arasındaki 

işbirliğini daha da pekiştireceğini belirtti.  Ayrıca, Türkiye'deki çay üretiminin 

geliştirilmesi konusunda Sri Lanka olarak istekli olduklarını vurguladı.

Bitlis Eren Üniversitesi
Mevkidaşından
Rektörümüze Ziyaret

 Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU,  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN üniversitelerin gerek akademik çalışmalar 

gerek sosyal çalışmalarda işbirliği içerisinde olmasının önemine 

değindi.

 Makamında kendisini ağırlayan Rektörümüze teşekkürlerini 

sunan Prof. Dr. Mahmut DOĞRU ise eğitim ve öğretimin 

güçlendirilmesi noktasında üniversiteler olarak bilimsel alanlarda 

birlikte çalışmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.
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