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Sayı: 49

Üniversitemizin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış 

Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın 

BAK'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 Yeni eğitim-öğretim sezonunun resmi açılışı 

kapsamında, Üniversitemiz Kongre ve Kültür 

Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, başta Gençlik 

ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA, 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-İstanbul 

Milletvekili Hayati YAZICI, Rize Milletvekili Hikmet 

AYAR, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize Belediye 

Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize Cumhuriyet 

Başsavcısı Önder Kemal SEKÜCÜ, Adalet 

Komisyonu Başkanı Özkan TAVUZ, RTEÜ 

Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Necmettin 

Bilal ERDOĞAN, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Cevdet COŞKUN olmak üzere birçok vakıf üyesi, 

bürokrat, Rize il yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, 

üniversitemiz akademik ve idari kadrosu ile 

öğrenciler katıldı.

 Program, saygı duruşunda bulunulması ve 

İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Ardından 

Üniversitemiz Türk Halk Oyunları Topluluğu 

katılımcılara, ülkemizin farklı yörelerine ait kısa bir 

folklor gösterisi sundu.

Açılış konuşmalarına geçmeden önce, yoğun 

programlarından dolayı törenimize katılamayan 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN ve TBMM Başkanı Sayın İsmail 

KAHRAMAN'ın telgraf mesajları okundu.

 Törende, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, RTE Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanı Nusret BAYRAKTAR, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı- İstanbul Milletvekili Hayati 

YAZICI ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın 

BAK birer konuşma gerçekleştirdi.

Törende ilk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN açılış konuşması yaptı. Rektörümüz, 

öncelikle katılımlarından dolayı tüm konuklara 

teşekkür etti.

 Konuşmasına, üniversitelerin ekonominin en 

önemli itici güçlerinden biri olan bilginin üretildiği 

yerler olduğunu hatırlatarak başlayan Rektörümüz, 

sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte 

yükseköğretimin öneminin ve üniversitelerden 

beklentilerin daha da arttığını belirtti.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin, her 

alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış bir 

üniversite olarak yoluna devam ettiğini ifade eden 

Rektörümüz,  kurumumuz bünyesinde bulunan 13 

fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul ve 6 meslek 

yüksekokulunda, 1027 öğretim elemanı ve 2034'ü 

lisansüstü öğrencisi olmak üzere 20.791 

öğrencimizin Üniversitemizde eğitim öğretim 

faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü 

söyledi.

 Üniversitemizin sadece nicelik olarak değil 

aynı zamanda nitelik olarak da büyümeye devam 

ettiğini belirten Rektörümüz, “ Üniversitemiz, 

akademik performans ve başarı açısından 

ülkemizdeki devlet ve vakıf dahil tüm üniversiteler 

arasında ilk elliye girmiş, en iyi ilk elli üniversite 

arasında yer almıştır. 2000 yılından sonra kurulmuş 

ve değerlendirmeye alınan 77 üniversite arasında 

ise akademik, performans ve başarı açısından 7. 

sırada yer almaktadır. Yine 2016 yılında 

Üniversitemiz, değerlendirmeye alınan 181 

üniversite arasında TÜBİTAK'tan en çok proje alan 

25. üniversite olmuştur. 2000 yılından sonra 

kurulmuş olan üniversitelerle karşılaştırdığımızda 

ise TÜBİTAK'tan en çok proje alan 2. üniversite 

durumundayız.” dedi.

 Üniversitemizin Sosyal Kampüs Projesi ve 

Sahil Dolgu Projesi çalışmaları hakkında da bilgi 

veren Rektörümüz, Üniversitemizin bugünlere 

gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan ismini 

Üniversitemize bağışlayarak bizleri onurlandıran 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN başta olmak üzere emeği geçen 

herkese teşekkür ederek, 2017-2018 Akademik 

Yılı'nın Üniversitemiz ve tüm yükseköğretim camiası 

için başarılarla dolu hayırlı bir yıl olması 

temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Konuşmasına yeni eğitim öğretim yılının 

öğrencilere, öğretim elemanlarına, ailelere, 

ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde 

bulunarak başlayan RTEÜ Geliştirme Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret BAYRAKTAR 

öğrencilere, “ Temel maksadımız sizin geleceğe çok 

daha iyi hazırlanarak ülkemiz adına faydalı bireyler 

olmanızdır.” dedi.

Hükümet olarak en fazla kaynağın, sağlık ve eğitime 

ayrıldığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati YAZICI 

ise, üniversitelerin bulunduğu şehirde dinamo 

görevi üstlendiğini, toplumun kalbi ve kalkınmanın 

gücünü oluşturduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK, 

konuşmasına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Sayın İsmail 

KAHRAMAN ile Başbakan Sayın Binali YILDIRIM'ın 

açılış töreni münasebetiyle selamlarını ileterek 

başladı.

 Bilginin üretildiği ve geliştirildiği üniversitelerin, 

geleceğe yön verecek kurumlar olduğuna işaret 

eden BAK, “Hayaliniz olmadan bir yere 

varamazsınız. Dolayısıyla öğrencilerimize şunu 

tavsiye ediyoruz, geleceğe dair hayalleriniz olsun ve 

bunları başarmak için çalışmanız gerekiyor. Bu 

ülkenin gelişmesi ve büyümesi için bu öz güvene 

sahip gençlere ihtiyacımız var. Bunu da elde ettiği 

bilgiyle donatacak. Bu bilginin üretildiği ve 

dönüştürüldüğü yerler de üniversiteler.” diye 

konuştu.

 Üniversitemizin her geçen yıl olumlu şekilde 

büyüdüğüne değinen BAK, “Bir avantajınız daha 

var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinin niteliklerinin artırılması için 

gösterdiği çaba hepimizin akıllarında. Gerçekten bu 

üniversitenin nitelik olarak ürettiği performans ve 

yayın olarak da çok daha iyi noktalara gelmesi için 

özellikle çaba sarf ediyor ve takip ediyor.” ifadelerini 

kullandı. 

Üniversitemizin 2017-2018 Akademik 
Yılı Açılışı Gerçekleşt�r�ld�

 Üniversitemiz Sosyal Tesiste düzenlenen programda 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör 

Yardımcılarımız Prof. Dr. İstiklâl Yaşar VURAL, Prof. Dr. Ali 

BİLGİN ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER törene 

katılanları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

 Üniversitemizin akademik ve idari personelinin katıldığı törende 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: 'Sözlerime 

başlarken hepinizin Kurban Bayramını kutlar, bayramın başta sizler ve aileniz 

olmak üzere ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, 

mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Artık yeni bir eğitim 

öğretim döneminin başlangıcındayız. Sizlerin dinlenmiş olması, moral ve 

motivasyonunun yerinde olması, yeni dönem için çok 

önemlidir. Eğitim öğretimin kaliteli olması için 

önemlidir. Bir kurumun başarısı kurumdaki 

personel ler in  kendi ler in i  kuruma a i t  

hissetmeleri, kurumla personel arasındaki 

bağın kuvvetli olması, kısacası Rektöründen, 

dekanına, müdürüne, öğretim elemanına, 

güvenlik görevlisine ve temizlik elemanlarına 

varıncaya kadar tüm personelin kurumu 

sahiplenmesiyle doğru orantılıdır. Ben bu 

anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bu 

güne kadar üniversiteyi kendi eviniz gibi 

gördünüz, üniversitedeki öğrencileri kendi 

çocuklarınız gibi kabul ettiniz. Bundan sonra da aynı 

duygularla hareket etmenizi, bu şekilde Üniversiteyi 

sahiplenerek Sayın Cumhurbaşkanımızın ismine yaraşır bir 

üniversite oluşturmak için gayret göstermenizi arzu ediyorum' dedi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, konuşmasını, bu bayramın 

başta Myanmar'daki kan ve gözyaşı olmak üzere, Suriye'deki ve dünyanın 

değişik yerlerindeki kan ve gözyaşının sona ermesine, Ülkemizdeki terörün 

sona ermesine, dünyaya barış ve huzurun gelmesine de katkı sunmasını 

temenni ederek tamamladı.

Kurban Bayramı Dolayısıyla Üniversitemizde
Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
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 İ s t a n b u l  M a l t e p e ' d e  

düzenlenen 10. Rize Tanıt ım 

Günleri'nde, 24 Eylül 2017 Pazar 

günü, Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN'ın yürüttüğü 

sigarayı bıraktırma kampanyasına 

destek amacıyla Rize Dernekler 

Federasyonu ve Üniversitemizin 

organize ettiği, “Bırakalım Sigarayı, 

İçelim Rize Çayı” sloganlı özel sosyal 

sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

 E t k i n l i k t e  b i r  s u n u m  

gerçekleştiren Üniversitemiz Tıp 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Bülent BAHÇECİ, dünyada ve 

ülkemizde sigara içme 

oranları ve buna bağlı 

ge rçek leşen  ö lüm 

oran la r ı ,  s iga raya  

başlama nedenleri, 

s igara bağıml ı l ığ ı ,  

s i g a r a d a  b u l u n a n  

zararlı maddeler, sigara 

ve kanser,  s igara 

k u l l a n ı m ı n a  b a ğ l ı  

hastalıklar, sigarayı 

nası l  bırakacaksınız,  s igarayı 

bırakmanın faydaları, çayın sağlık 

üzerine etkileri, demlikte kalan çayın 

kullanım alanları ve faydaları 

konularında dinleyicilere bilgilerini 

aktardı.

 Ülkemizde, 17-20 milyon 

sigara içicisi olduğunu belirten 

BAHÇECİ, aktif içime bağlı yılda yüz 

bin, pasif içime bağlı on beş bin ölüm 

gerçekleştiğini, bu sayının 2030 yılı 

için tahmini olarak 240 bine kadar 

çıkabileceğini ifade etti.

 Sigara içme yaşının 12'ye 

kadar düştüğünün özellikle altını çizen 

BAHÇECİ, sigaranın hipertansiyon, 

kolesterol yüksekliği, felç, damar 

t ıkanıkl ık lar ı ,  kalp kr iz i ,  kalp 

yetmezliği, kalp ritim problemi 

hastalıklarını ortaya çıkardığını en 

önemlisi de kanser türüne bağlı 

erkeklerde yüzde 35, kadınlarda ise 

yüzde 15'inin ölüm nedeni olduğunu 

belirtti.

 Sigarayı bırakmada, kendi 

kendine bırakma ve etkinliğini 

kanıtlamış tıbbi tedavi gibi birkaç 

y ö n t e m i n  o l d u ğ u n a  d e ğ i n e n  

B A H Ç E C İ ,  “ S i g a r a y ı  

bırakamayacağınızı asla düşünmeyin, 

karamsarlığa izin vermeyin, bırakmak 

için kendinize bir gün belirleyin ve o 

gün bırakma konusunda kararlılığınızı 

koruyun.” dedi.  Sigarayı bırakmanın 

sağlığa faydalarının yanında, sosyal 

ve ekonomik olarak da 

b i r ç o k  o l u m l u  

dönüşlerinin olacağını 

ifade etti.

 Çayın içeriğindeki 

maddelere ve sağlığa 

faydalarına da değinen 

BAHÇECİ,  Amerikan 

kalp vakfı tarafından 

yapılan araştırmanın 

s o n u c u n a  g ö r e ,  

haftada en az 14 fincan çay içmenin 

kalp krizinden sonra yaşama şansını 

arttırdığını açıkladı.Çayın içerdiği 

florid nedeniyle diş çürüklerini önleyici 

etkiye sahip olduğunu, teobromin ve 

teofilin maddelerinin idrar sökücü 

özelliği ile böbreklerin düzenli 

çalışmasını sağladığını ifade eden 

BAHÇECİ, demlikte kalan çayın da 

ayak, el kokusunu önleyici, boğaz 

ağrılarında gargara özelliği ve cilt 

bakımında ba lsam etk i le r in in  

olduğunu söyledi. Bilinçli olarak 

tüketilen çayın pek çok çalışmalara 

konu olup, sağlık üzerine faydalı 

e t k i l e r i n in  o lduğunu  b i l d i ren  

BAHÇECİ, “Ancak çayın hala bilimsel 

araştırmalara konu olabilecek birçok 

bilinmeyen özelliklere sahip olduğu da 

bilinmektedir.” diyerek konuşmasını 

tamamladı.

Öğretim Üyemiz “Bırakalım Sigarayı, İçelim 
Rize Çayı” Etkinliğinde Sunum Gerçekleştirdi

Öğret�m Üyeler�m�z Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�'nde 
Akadem�k Yıl Açılış Toplantısına Katıldı

Arakan Müslümanlarına
Yapılan Zulmü Kınıyoruz!

 İnançları dolayısıyla Myanmar hükümet� tarafından Arakanlı 

Müslüman kardeşler�m�ze karşı yapılan �nsanlık dışı uygulama devam 

ed�yor.

 Türk�ye ve kardeş ülke Azerbaycan dışındak� ülkeler, özell�kle 

kend�ler�n� gel�şm�ş ve demokrat�k ülke olarak dünyaya lanse eden Batılı 

devletler, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden b�nlerce s�v�l �nsanın büyük 

acılar yaşatılarak katled�lmeler�ne, hayatta kalab�lmey� başarab�len-

lerden yaklaşık 125,000 k�ş�n�n doğdukları toprakları yan� öz yurtlarını 

terk etmek zorunda bırakılmalarına ses çıkarmıyor, hatta görmezden 

gelmey� terc�h ed�yor.

 1948 yılında İng�ltere'n�n sömürges� altındayken bağımsızlığını 

kazanan Myanmar (Burma), Roh�ngya (Arakan) eyalet�nde yaşayan ve 

uzun süred�r devam eden mezal�m neden�yle bugün vatanlarından 

koparılan Arakanlı Müslümanların ölümden kaçış güzergâhına da mayın 

döşen�yor.

 Ordu ve Bud�st m�ll�yetç�ler tarafından Müslümanlara yönel�k bu 

�nsanlık dışı uygulamalar, kısacası soykırım tüm dünyanın suskun 

bakışları altında gerçekleşt�r�l�yor. Arakan'dan yükselen çığlık sadece 

Türk�ye'ye ulaşıyor.

 1948 yılından bu yana s�stemat�k as�m�lasyona ve etn�k tem�zl�ğe 

uğratılan Arakan halkı, bugün �nançları yüzünden kan ve gözyaşı 

akıtmaya devam ederken ne yazık k� İslam dünyasının b�rçok ülkes� de 

gerekl� adımları atmıyor tıpkı Batılı devletler g�b� sess�zl�ğ�n� koruyor.

 Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Rektörlüğü olarak; Myanmar 

hükümet�nce Arakanlı Müslüman kardeşler�m�ze karşı ş�ddet� g�derek 

artan bu zulmü nefretle kınıyor, gerçekleşt�r�len soykırımın b�r an evvel 

durdurulmasını, başta Myanmar olmak üzere benzer acıların yaşandığı 

Ortadoğu coğrafyasında barış ve huzurun yen�den tes�s ed�lmes�n� 

temenn� ed�yoruz.

 

 Cumhurbaşkanlığı Küll�yes� Beştepe M�llet Kongre ve Kültür 

Merkez�'nde, bu yıl �k�nc�s� düzenlenen “2017-2018 Akadem�k Yılı Açılış 

Tören�”ne, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN �le beraber�nde 

Ün�vers�tem�z Öğret�m Üyeler� ve öğrenc�ler�m�z katıldı.

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN'ın da teşr�fler�yle 

YÖK h�mayes�nde gerçekleşen törene, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. 

Yekta SARAÇ,  �lg�l� Bakanlar, �lg�l� Kurum Başkanları, Büyükelç�ler, devlet 

protokolünden b�rçok k�ş� ve tüm ün�vers�te rektörler�n�n yanı sıra ün�vers�teler� 

tems�len bell� sayıda akadem�syen ve öğrenc� katıldı.

 Törende, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN ve YÖK 

Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ b�rer konuşma gerçekleşt�rd�.

Törene, Ün�vers�tem�zden Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN başta olmak üzere D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� 

Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeş�l DUYMUŞ, Fen B�l�mler� 

Enst�tüsü Müdürü Doç. Dr. Ferhat KALAYCI, Sağlık B�l�mler� 

Enst�tüsü Müdürü Doç. Dr. Hüsey�n Avn� UYDU, Sosyal 

B�l�mler Enst�tüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, 

Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fat�h 

İSLAMOĞLU ve öğrenc�ler�m�z katıldı.

 Törenle �lg�l� değerlend�rmede bulunan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, yükseköğret�me �l�şk�n öneml� 

konulara değ�n�ld�ğ�n� �fade ederek,  “Yen� düzenlemelerle 

b�rl�kte umuyorum k� ün�vers�teler�m�z ulusal ve uluslararası 

alanda çok daha güçlü b�r konuma geleceklerd�r.” ded�.
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Rektörümüz 10. R�ze Tanıtım Günler�'nde
R�ze'de Eğ�t�m Adlı Sunum Gerçekleşt�rd�

 R�ze Val�l�ğ�'n�n h�mayeler�nde R�ze Dernekler Federasyonu'nun 

organ�ze ett�ğ� 10. R�ze Tanıtım Günler� 20-24 Eylül 2017 tar�hler�nde İstanbul 

Maltepe sah�l�nde gerçekleşt�. Z�yaretç�ler beş gün boyunca devam eden 

fuarda Ün�vers�tem�z standına yoğun �lg� gösterd�.

 R�ze'n�n tanıtımına katkı sağlayan etk�nl�kte �l�n yerel dokuları, fuar 

alanını dolduran b�nlerce k�ş�n�n �lg�s�n� çekt�. Fuara, özell�kle İstanbul'da 

yaşayan R�zel�ler�n yoğun �lg�s� oldu. B�rçok kurum ve kuruluşun yer aldığı 

organ�zasyonda Ün�vers�tem�z�n açtığı stantta gençlere, stant görevl�ler� 

tarafından Ün�vers�tem�z bölüm ve programları hakkında kapsamlı b�lg� ver�ld�. 

Bu arada, hazırlanan broşür, CD ve kataloglardan oluşan tanıtım ürünler� de 

standımızı z�yaret edenlere hed�ye ed�ld�.

 Fuarda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, 

stantları gezerek b�lg� aldı. Rektörümüz,  bu tür 

organ�zasyonların R�ze tur�zm�n�, �l�m�z�n kültürünü ve 

ekonom�s�n� öne çıkartıp, �l�m�ze fayda sağladığını 

söyleyerek karşılaşmış oldukları �lg�den memnun�yet 

duyduğunu �fade ett�.

  Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, kısa 

süre önce yapımı tamamlanan Ardeşen Tur�zm 

Fakültem�z�n yen� b�nası ve yerleşkes�nde �ncelemelerde 

bulundu.

  Ardeşen Tur�zm Fakültes� b�nası, konferans 

salonu, dersl �kler, laboratuvarlar, atölyeler ve 

yemekhanede �ncelemelerde bulunan Rektörümüz, 

yetk�l�lerden b�lg� aldı. Rektörümüz, daha sonra fakülte 

b�nasının yerleşkes�n� gezerek çevre düzenlemes� 

çalışmaları hakkında yetk�l�lere tal�mat verd�.

Rektörümüz Ardeşen Yerleşkes�nde
İncelemelerde Bulundu

Ün�vers�tem�z, Türk�ye'n�n En İy� 
İlk 50 Ün�vers�tes� Arasında

 Ün�vers�tem�z, Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes� (ODTÜ) Enformat�k 

Enst�tüsü bünyes�nde yer alan “URAP Araştırma Laboratuvarı” tarafından 

açıklanan ver�lere göre Türk�ye'n�n en �y� ün�vers�teler� arasında yer�n� aldı. 

Ver�lere göre ülkem�zdek� devlet ve vakıf ün�vers�teler� dah�l tüm ün�vers�teler 

arasında en �y� �lk 50 ün�vers�te arasına g�rd�.

 Ün�vers�tem�z, makale sayısı, öğret�m üyes� başına düşen makale 

sayısı, atıf sayısı, öğret�m üyes� başına düşen atıf sayısı, toplam b�l�msel 

doküman sayısı, öğret�m üyes� başına düşen toplam b�l�msel doküman sayısı, 

doktora mezun sayısı, doktora öğrenc� oranı ve öğret�m üyes� başına düşen 

öğrenc� sayısı olmak üzere dokuz kr�ter�n esas alındığı sıralamada tüm devlet 

ve vakıf ün�vers�teler� arasında Türk�ye'n�n en �y� 50 ün�vers�tes� arasına g�rd�.

Bu çerçevede, 2016-2017 Akadem�k Yılı Tüm Ün�vers�teler�n Genel Puan 

Tablosu Sıralaması'nda 60. sırada yer alan Ün�vers�tem�z, 2017-2018 

Akadem�k Yılı Tüm Ün�vers�teler�n Genel Puan Tablosu Sıralaması'nda 50. 

sıraya yükselerek büyük b�r başarı elde ett�.

 2016-2017 Akadem�k Yılı Devlet Ün�vers�teler� Genel Sıralaması'nda 

50. sırada yer alan Ün�vers�tem�z, 2017-2018 Akadem�k Yılı Devlet 

Ün�vers�teler� Genel Sıralaması ver�ler�ne göre 43. sıraya yükseld�.

Ün�vers�tem�z, 2016-2017 Akadem�k Yılı Tıp Fakültes� Olan Ün�vers�teler Genel 

Sıralaması'nda 48. sırada yer alırken 2017-2018 Akadem�k Yılı Tıp Fakültes� 

Olan Ün�vers�teler Genel Sıralaması'nda �se 40. sıraya yükseld�.

Kurulduğu günden bugüne kadar b�rçok akadem�k başarıya �mza atan ve her yıl 

bu başarılarına yen�ler�n� ekleyerek, n�tel�k ve n�cel�k olarak büyümeye devam 

eden Ün�vers�tem�z, güçlü akadem�k kadrosu �le öğrenc�ler�m�z�n donanımlı 

b�reyler olması �ç�n kal�tel� eğ�t�mden tav�z vermeden yükselmeye devam 

ed�yor. Ün�vers�tem�z, uluslararası b�r eğ�t�m öğret�m kurumu olmanın 

mutluluğunu yaşayarak yen� akadem�k başarılar kazanma heyecanıyla 

çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 
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 Ün�vers�tem�z ev sah�pl�ğ�nde Ün�vers�tem�z Mühend�sl�k Fakültes� 

Jeoloj� Mühend�sl�ğ� Bölümü ve Sed�mantoloj� Çalışma Grubu tarafından 

düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Sed�mantoloj� Çalışma Grubu 2017 

Çalıştayı” Ün�vers�tem�z Kongre ve Kültür Merkez�nde “Karasal Çökelme 

S�stemler�” temasıyla 14-17 Eylül 2017 tar�hler�nde başarıyla gerçekleşt�r�ld�.

 Çalıştaya R�ze dışından 40 Öğret�m Üyes�, 12 Doktora Öğrenc�s�, 6 

Yüksek L�sans öğrenc�s� olmak üzere toplam 62 katılımcı �şt�rak ett�.

 14-15 Eylül 2017 günler� devam eden  Çalıştay programında 7 oturum 

yapıldı. Bu oturumlarda 3'ü çağrılı olmak üzere 33 sözlü b�ld�r� ve 10 adet poster 

b�ld�r� sunuldu. SÇG-2017 kapsamında 5 adet jür� tarafından yapılan 

değerlend�rme sonucu en �y� poster ödülü ver�ld�.  Çalıştayın 1. Oturumunda 

özell�kle buzul çökeller�, şek�ller� ve yaşlandırılmalarına yönel�k konular öne 

çıktı. 2. Oturumda b�ld�r�ler çoğunlukla sed�mantasyon ve tekton�k �l�şk�s� 

üzer�ne sunuldu. 3. Oturumda daha çok karasal karbonat çökeller� ve özell�kler� 

üzer�ne yoğunlaşan b�ld�r�ler ver�ld�. 4. Oturumda sed�manter kayaçların daha 

çok m�krofas�yes özell�kler�n� anlatan b�ld�r�ler sunuldu. 5. Oturumda �se daha 

çok göl çökeller� ve bu çökeller�n sed�manter özell�kler� vurgulandı. 6. ve 7. 

Oturumlar karma oturum şekl�nde gerçekleşt�.

 16 Eylül 2017 Cuma 

günü SÇG-2017 n�n araz� 

ça l ı şmas ı  bö lümü Nak � 

A K Ç A R  ö n d e r l � ğ � n d e 

İk �zdere-Ov� t  Geç�d �nde 

g e r ç e k l e ş t � r � l d � .  A r a z � 

çalışmasına toplam 49 k�ş� 

katıldı. Araz� çalışmasında 

buzul çökeller� ve özell�kler�, 

b u z u l  m o r f o l o j � l e r �  v e 

y a ş l a n d ı r m a  t e k n � k l e r � 

yer�nde gözlenerek �ncelend� ve tartışmalar gerçekleşt�r�ld�. Çalıştaya katılan 

konuklara 17 Eylül Pazar günü R�ze'm�z�n doğal güzell�kler�n� tanıtmak 

amacıyla Z�lkale ve Ayder Yaylasına sosyal gez� düzenlend�.

Ün�vers�tem�zde Sed�mantoloj� 
Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı Yapıldı

Sr� Lanka'nın Ankara 
Büyükelç�s� Rektörümüzü 
Z�yaret Ett�

 Sr� Lanka'nın Ankara Büyükelç�s� Pakeer Mah�deen 

AMZA, Sr� Lanka Çay Kurulu Tanıtım D�rektörü Has�tha De 

ALWİS, Sr� Lanka'nın Türk�ye Fahr� Konsolosu At�lla ATAMAN,  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN'ı makamında 

z�yaret ett�.

 Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren 

Rektörümüz, her yı l  gel �şerek daha da büyüyen 

Ün�vers�tem�z�n bölümler� ve b�r�mler� �le değ�ş�m programları 

hakkında b�lg�ler verd�. Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN, Sr� Lanka'dak� ün�vers�teler �le Ün�vers�tem�z 

arasındak� �şb�rl�ğ� �mkânlarının değerlend�r�lmes�n�n 

gerekl�l�ğ�n� vurguladı. Ün�vers�tem�z Genel Sekreter� Adnan 

ER'�n hazır bulunduğu görüşmede ayrıca, �k� ülken�n çay 

sektörü ele alındı. Ürün konusunda uzman k�ş�ler�n görüşler�n� 

aktaracağı Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� ev 

sah�pl �ğ�nde gerçekleşt �r � lmes� planlanan b� l �msel 

çalışmalarda Sr� Lanka'dan sektör tems�lc�ler�n� de 

Ün�vers�tem�zde ağırlamaktan memnun olacaklarını kaydett�.

Büyükelç� Pakeer Mah�deen AMZA, Türk�ye'dek� çay 

üret�m�n�n gel�şt�r�lmes� konusunda Sr� Lanka olarak �stekl� 

olduklarını vurguladı.

 Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� 

Gel�şt�rme Vakfı Mütevell� Heyet toplantısı, 

Ü n � v e r s � t e m � z  R e k t ö r l ü k  To p l a n t ı 

Salonu'nda yapıldı.

 Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� 

Gel�şt�rme Vakfı Mütevell� Heyet� Başkanı 

Nusret BAYRAKTAR başkanlığındak� 

toplantıya, Gençl�k ve Spor Bakanı Dr. 

Osman Aşkın BAK, Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreter�-Gel�şt�rme Vakfı Mütevell� 

Heyet� Başkan Yardımcısı Fahr� KASIRGA, 

R�ze Val�s� Erdoğan BEKTAŞ, R�ze Beled�ye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, Necmett�n B�lal ERDOĞAN, Av. Harun MERTOĞLU, Hamd� 

SAFİ, Abdülkad�r KART, Mehmet ERDOĞAN ve Ün�vers�tem�z Genel Sekreter� Adnan ER 

katıldı.

 B�r öncek� toplantı sonuçlarının değerlend�r�ld�ğ� toplantıda, RTEÜ Gel�şt�rme Vakfı 

Mütevell� Heyet� Başkanı Nusret BAYRAKTAR, faal�yetler hakkında üyelere b�lg� verd�. Heyet, 

Ün�vers�tem�z�n gel�ş�m� ve hedefler� konusunda gelen talepler�n değerlend�rmes� ve mal� 

durumunu görüştü. Ayrıca, yapımı devam eden lojman �nşaatının mevcut durumu, sorunları, 

yapılması gerekenler g�b� konular da ele alındı.

Ün�vers�tem�z Gel�şt�rme Vakfı

Mütevell� Heyet Toplantısı Yapıldı
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 Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� tarafından 

düzen lenen ,  4 .  R � ze  Tema t � k  Anes tez � 

Sempozyumu, “Travma Hastalarında Anestez� ve 

Yoğun Bakım Yönet�m�” ana başlığı altında,  Türk 

Anestez�yoloj� ve Rean�masyon Derneğ� (TARD), 

Türk Yoğun Bakım Derneğ� (TYBD) ve Göğüs, 

Kalp, Damar, Anestez� ve Yoğun Bakım Derneğ� 

(GKDAYB) katkıları � le 23-24 Eylül 2017 

tar�hler�nde, Ün�vers�tem�z ev sah�pl�ğ�nde Kongre 

ve Kültür Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.

 Her üç derneğ�n başkanlarının açılış 

konuşmaları �le başlayan sempozyuma, bölgem�z 

ve ülke genel�nden b�rçok akadem�syen katıldı.

Sempozyumun �lk gününde, Travma 

Hastasında Preoperat�f Değerlend�rme, 

Sözlü B�ld�r�ler, Travma Hastasında 

İntraoperat�f Anestez� Yönet�m� ve 

Travma Hastasında Postoperat�f Yönet�m 

baş l ık l ı  panel lerde,  Hasta Ac � l 'e 

geld�ğ�nde neye bakıyorum (Anestez�st 

gözü �le), Hasta Ac�l'e geld�ğ�nde neye 

bakıyorum (Cerrah gözü �le), Mücadele 

ed�lmes� gereken ac�l sorunlar, Travma 

h a s t a s ı n d a  A n e s t e z �  y ö n e t � m � , 

Per�operat�f sıvı �dares� ve Transfüzyon, 

Travmanın �ndükled�ğ� oks�dat�f stres �le 

�ntraoperat�f mücadele, Travma ve 

ARDS, Destek s�stemler�n�n (ECMO, vb) 

zamanlaması ve uygulama sırasındak� 

sorunlar, F�zyoterap� uygulamalarının 

mortal�te – morb�d�te ve yaşam kal�tes� 

üzer�ne etk�s� ve Hava Ambulansı �le 

hasta transfer� ve S�v�l havacılık kuralları 

başlıklı oturumlar gerçekleşt�r�ld�.

 İ k � n c �  g ü n  � s e ,  T r a v m a 

Hastasında Akılcı İlaç Kullanımı başlıklı 

p a n e l d e ,  T r a v m a  h a s t a s ı n ı n 

resus�tasyonunda �notrop�k ajanların 

kullanımı konusu ele alındı. Oturumların 

sonunda konu � le  � lg � l �  ta r t ışma 

bölümler�ne yer ver�ld�. İk� gün süren 

sempozyumda, 5 panel, 11 oturum 

gerçekleşt�r�ld�.

Ün�vers�tem�zde 4. R�ze Temat�k 
Anestez� Sempozyumu Gerçekleşt�r�ld�

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN 

başkan l ığ ında  Akadem�k  Kuru l  Top lan t ı la r ı 

gerçekleşt�r�ld�.

 Akadem�k Kurul Toplantılarının �lk� Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve M�marlık Fakültes� Toplantı 

Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Dekan Prof. Dr. Gökhan 

ABAY ve akadem�k personel katıldı.

 B�r d�ğer Akadem�k Kurul Toplantısı İlah�yat 

Fakültem�zde gerçekleşt�. Toplantıya Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüsey�n KARAMAN, Dekan Prof. Dr. Sal�h Sabr� 

YAVUZ ve öğret�m üyeler� katıldı.

 Ardından, Su Ürünler� Fakültes� Toplantı 

Salonu'nda Akadem�k Kurul Toplantısı yapıldı. 

Rektörümüz başkanlığındak� toplantıya Dekan Prof. Dr. 

Cemalett�n ŞAHİN ve akadem�k personel katıldı.

 Gerçekleşt�r�len Akadem�k Kurul Toplantılarında 

b�rer konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN, �lk olarak, Ün�vers�tem�z 2017-2018 

Akadem�k Yılı'nın tüm akadem�k, �dar� personel ve öğrenc�ler �ç�n hayırlı 

geçmes� temenn�s�nde bulundu.

 Ün�vers�teler�n �nsan yet�şt�ren ve toplumdak� n�tel�kl� �nsanları 

oluşturan kurumlar olduğunun altını ç�zen Rektörümüz: “ Ön l�sans, 

l�sans ve l�sansüstünde eğ�t�m kal�tes�n� artırmak ve akadem�k 

çalışmalara önem vermek bütün akadem�k ve �dar� personel�n öncel�ğ� 

olmalıdır. Öğrenc�ler m�llet�n emanet� olarak görülmel�, elden geld�ğ� 

kadar onlara yardımcı olunmalı ve yol göster�lmel�d�r. Bu doğrultuda 

b�zler sorumluluğumuzun b�l �nc�nde olarak çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Amacımız; ülkes�yle, geçm�ş�yle, meden�yet�yle, tar�h�yle, 

kültürüyle barışık, yen�l�ğe açık, geleceğ� şek�llend�rmek �steyen, 

dünyaya açık hedefler� olan, değ�ş�me ayak uyduran gençler 

yet�şt�rmekt�r. ” ded�.

 Geçt�ğ�m�z eğ�t�m-öğret�m dönem�n�n anal�zler�n�n yapılarak 

yen� yol har�talarının ç�z�ld�ğ� Akadem�k Kurul Toplantılarında ayrıca, 

Ün�vers�tem�z�n kurumsal yapısı, 2017-2018 Akadem�k yılı �çer�s�nde 

yapılması amaçlanan b�l�msel çalışmalar da ele alındı.

Rektörümüz Başkanlığında Akadem�k

Kurul Toplantıları Yapıldı



 Avrupa Uluslararası Eğ�t�m B�rl�ğ� (EAIE) tarafından 

o rgan � ze  ed � l en  ve  Av rupa 'n ın  en  büyük 

yükseköğret�m konferansı ve fuarı olan 29. Eğ�t�m 

Konferansı ve Fuarı bu yıl 12-15 Eylül 2017 tar�hler� 

arasında İspanya'nın Sev�lle şehr�nde düzenlend�. Bu 

yıl k� teması “kültürler�n moza�ğ�” olan fuarda Avrupa 

ülkeler�n�n yanı sıra Arjant�n, Avustralya, Malezya, 

Peru, Rusya, Yen� Zelanda, Hong Kong ve Güney 

Kore dah�l 53 ülkeden 242 kurum ve 5000'� aşkın 

katılımcı yer aldı.

Kurumların h�zmetler�n� ve ürünler�n� serg�led�ğ� ve 

aynı zamanda �k�l� �şb�rl�ğ� yapma fırsatını yakaladığı 

fuarda yükseköğret�m�n uluslararasılaşması 

konusunda mümkün olab�lecek gel�şmelere katkı 

sağlandı. 

Ün�vers�tem�z� tems�len Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

Al �  BİLGİN, Genel Sekreter �m�z Adnan ER ve Erasmus Kurum 

Koord�natörümüz Uzm. Ozan SELCİK 30'u aşkın kurumla Erasmus, �k�l� �şb�rl�ğ� 

ve ortak projeler hakkında görüşmeler gerçekleşt�rd�. Ayrıca fuarda 

ün�vers�teler �ç�n yazılımlar, e-öğrenme teknoloj�ler�, uluslararasılaşma 

stratej�ler� ve uluslararası öğrenc� tem�n� g�b� konularda da �lg�l� katılımcı 

kurumlarla da görüşmeler gerçekleşt�r�ld�.
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 Trabzon Val�s� Yücel YAVUZ 

Rektörümüz Prof .  Dr.  Hüsey �n 

KARAMAN'ı makamında z�yaret ett�.

 Z�yaretten duyduğu memnu-

n�yet� d�le get�ren Rektörümüz, İl�m�z�n 

sosyo-ekonom�k gel�ş�m�ne katkı 

sağlamanın yanında eğ�t�m ve öğret�m 

açısından ülkem�ze donanımlı b�reyler 

kazandıran Ün�vers�tem�z hakkında 

b�lg�ler verd�.

 Görüşmede Val� Yücel YAVUZ 

�se Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� 

tarafından yapılan b�l�msel çalışmalar 

ve yet�şt�rd�ğ� öğrenc�lerle ülkem�z�n 

örnek ün�vers�teler�nden b�r� olduğunu 

mutlulukla tak�p ett�ğ�n� söyled�.

Trabzon Val�s� 
Rektörümüzü Z�yaret Ett�

 B�r süre önce R�ze Cumhur�yet Başsavcılığı'na 

atanan Başsavcı Önder Kemal SEKÜCÜ ve R�ze Ağır Ceza 

Mahkemes� Başkanlığı 'na atanan Özkan TAVUZ, 

beraber�nde Türk�ye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. 

Dr. Muh�tt�n MACİT �le b�rl�kte Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN'ı makamında z�yaret ett�.

 Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren 

Rektörümüz, Başsavcı SEKÜCÜ'ye ve Ağır Ceza 

Mahkemes� Başkanı TAVUZ'a yen� görev�nde başarılar 

d�led�.

 Başsavcı SEKÜCÜ ve Ağır Ceza Mahkemes� 

Başkanı TAVUZ �se, R�ze'n�n en öneml� markalarından b�r�s� 

olan Ün�vers�tem�z�n, elde ett�ğ� akadem�k başarıların 

artarak devam etmes� temenn�s�nde bulunarak kend�ler�n� 

makamında ağırlayan Rektörümüze teşekkür ett�ler.

 Görüşmede, R�ze'n�n genel yapısı, Türk�ye'n�n en �y� 

ün�vers�teler� arasında yer alan şeh�rle bütünleşm�ş 

Ün�vers�tem�z�n mevcut durumu, faal�yetler�, �şb�rl�ğ� �ç�nde 

yapılab�lecek çalışmalar değerlend�r�lerek karşılıklı görüş 

alışver�ş�nde bulunuldu.

Yen� Cumhur�yet Başsavcısı ve Ağır Ceza

Mahkemes� Başkanı'ndan Rektörümüze Z�yaret

Ün�vers�tem�z Heyet� İspanya'dak� 29. Eğ�t�m

Konferansı ve Fuarı'na Katıldı

 Yükseköğret�

m Kuru lu  (YÖK) 

2 0 1 7 - 2 0 1 8 

Akadem�k yılı Güz 

D ö n e m �  � ç � n 

Ün�vers�tem�z Fen 

B�l�mler� Enst�tüsü İş 

S a ğ l ı ğ ı  v e  İ ş 

Güvenl�ğ� Anab�l�m 

Dalı 'nda uzaktan 

eğ�t�m tezs�z yüksek 

l � s a n s  p r o g r a m ı 

açı lmasına onay 

verd�.

Ün�vers�tem�z�n Uzaktan

Eğ�t�m Programına Onay Çıktı

Rektörümüz Gençl�k ve Spor 
Bakanını Z�yaret Ett�

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Gençlik 

ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK'ı makamında ziyaret 

etti.

Ankara temasları çerçevesinde, Üniversitemiz 

bünyesinde yapılan çalışmalar ile özellikle yurt ihtiyacı ve 

yapılması gerekenlerle ilgili bilgi vermek amacıyla Gençlik 

ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK ile bir araya gelen 

Rektörümüz, ziyarette ayrıca, bugüne kadar Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinin gelişmesinde sağlamış olduğu 

önemli katkılardan dolayı teşekkür etti.

Üniversitemizle Gençlik ve Spor Bakanlığının 

yapabileceği ortak çalışmaların da ele alındığı görüşmede 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK, hem yurt 

konusunda hem de memleketi Rize'nin güzide kurumlarının 

başında gelen Üniversitemizin daha da büyümesi 

noktasında Bakanlık olarak desteklerinin süreceğini belirtti.

Ün�vers�tem�zde Müdür Atamaları
 Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. 

Hüsey �n  KARAMAN tara f ından 

Ün�vers�tem�z Yabancı D�ller Yüksekokulu 

Müdürlüğü görev�ne Fen Edeb�yat 

Fakültes� Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. 

Aytaç ÖREN, Sürekl� Eğ�t�m, Uygulama 

ve Araştırma Merkez� Müdürlüğüne de 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� 

Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Abdülkad�r 

ÖZTÜRK atandı.

Yrd. Doç. Dr. Abdülkad�r ÖZTÜRKYrd. Doç. Dr. Aytaç ÖREN,
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