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Sayı: 46

 Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Yılı 

Mezuniyet Töreni 09.06.2017 Cuma günü saat: 

14.00'de Kongre ve Kültür Merkezimizde yapıldı. 

Törende öğrencilerimiz yoğun bir mezuniyet 

coşkusu yaşadı.

 Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda 

düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması 

ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

Yoğun programlarından dolayı törene katılamayan 

devlet büyüklerinin telgraflarının okunduğu 

bölümde ise salonda bulunanlar, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı İsmail 

KAHRAMAN ve Başbakan Binali YILDIRIM'dan 

gelen mesajları dakikalarca alkışladı.

 T ö r e n d e  i l k  o l a r a k  

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN açılış konuşması yaptı. 

Konuşmasında  ün ivers i ten in  

kuruluşundan itibaren geçen on bir 

yıllık zaman zarfında hem fiziksel, 

hem de akademik anlamda büyük bir 

gelişme gösterdiğini, önemli oranda 

kuruluşunu tamamladığını ve 

b a ş a r ı l ı  b i r  a k a d e m i k  y ı l  

g e ç i r d i k l e r i n i ,  ü n i v e r s i t e n i n  

gelişimindeki katkıları dolayısıyla 

başta Cumhurbaşkanımız sayın 

Recep  Tayy ip  E rdoğan  o lmak  üze re ,  

milletvekillerimize, RTEÜ Geliştirme Vakfına ve 

hayırseverlere teşekkür ettiklerini ifade etti. Ayrıca, 

Üniversitemizden bugüne kadar 34220 öğrencinin 

mezun olduğunu,2016-2017 akademik yılında ise 

17 farklı akademik birimden yaklaşık 4000 

öğrencinin mezun olacağını hatırlatan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN:“ Hayatınızda bir kapı 

kapanırken alacağınız diplomalar sizlere yeni bir 

kapı aralıyor ve yeni bir hayata 

başlıyorsunuz, var olan becerilerinizi 

geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için 

kendinizi geliştirmeye devam edin. Her ne 

iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini 

yapmaya çalışın. Unutmayın! Dünyada 

nerede bir zulüm varsa sağına soluna 

bakmadan “ben varım” diyen bir liderin 

ismini taşıyan üniversiteden mezun 

oluyorsunuz.” dedi.

Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimini 

hatırlatarak gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: 

“Ülkenin menfaatleri, devletin menfaatleri kırmızı 

çizginiz olsun. Bu ülkenin, bu milletin ve aileniz ile 

ön önemlisi Allah'ın adamı olun. 15 Temmuz'u 

unutmayın. Bu milletin olumsuz hain olayları bir 

daha yaşamaması için taşın altına elinizi koyun. 

Devletin yanında yer alırsanız milletin ve 

devletin adamı olursanız medeniyetinizi 

bilirseniz bu olumsuzluklar bir daha yaşanmaz.” 

ifadelerini kullandı. Mezun olan tüm öğrencileri 

kutlayıp, bundan sonraki hayatlarında başarılar 

dileyerek konuşmasını tamamladı.

 Üniversitelerin bilgi toplumunun en büyük 

gücü oluğunu belirterek konuşmasına başlayan 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı- İstanbul 

Milletvekili Hayati YAZICI, üniversitelerin 

ülkenin kalkınması, sosyal hayatın zenginleşmesi 

ve dünya milletleri arasında ülkemizi daha ileriye 

taşıma noktasında hayati işlev gören kurumlar 

olduğunu söyledi. 

 Üniversitemiz Türk Halkoyunları Topluluğu 

tarafından sergilenen gösterinin ardından 2016-

2017 akademik yılını birincilikle bitiren İlahiyat 

Fakültemiz öğrencisi Fatmanur KESKİN gösterdiği 

başarı dolayısıyla mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. 

Fakülte ve yüksekokul bazında dereceye giren 

öğrencilere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı'nın katkılarıyla alınan ödüllerin 

takdim edildiği törende gurur ve heyecan bir arada 

yaşandı. Öğrenciler mezuniyetlerini keplerini 

havaya fırlatarak kutladı.

 R a m a z a n  B a y r a m ı  d o l a y ı s ı y l a  

Ü n i v e r s i t e m i z d e  b a y r a m l a ş m a  t ö r e n i  

gerçekleştirildi.

 Üniversitemiz Sosyal Tesiste düzenlenen 

programda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İstiklâl 

Yaşar VURAL ve Üniversitemiz Genel Sekreteri 

Adnan ER törene katılanları kapıda karşılayarak 

bayramlarını kutladı.

 Fakülte dekanları, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Av. 

Harun MERTOĞLU, Üniversitemizin akademik ve 

idari personelinin katıldığı törende Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli 

Heyeti Başkanı Nusret BAYRAKTAR birer 

konuşma yaptılar. Üniversitemiz bünyesinde 

çalışan tüm personelin aileleri ve sevdikleri ile 

birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri 

temennisinde bulunan Rektörümüz, bu güzel 

a t m o s f e r i n  

ülkemizdeki birlik ve 

beraberlik duygularını 

p e k i ş t i r e c e ğ i n e  

i n a n c ı n ı n  t a m  

olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme 

Vakfı Mütevelli Heyeti 

B a ş k a n ı  N u s r e t  

B AY R A K TA R  i s e  

geçmişte olduğu gibi 

Geliştirme Vakfı olarak 

Ü n i v e r s i t e m i z i n  

büyümesi ve daha da 

gelişmesi, kurumun fiziki 

imkânlarının üst seviyelere 

çıkarılması noktasında 

katkılarının artarak devam 

e d e c e ğ i n i  b e l i r t t i .  

BAYRAKTAR konuşmasını 

herkesin sağlık ve huzur 

içer is inde bir  bayram 

geç i rmes in i  d i leyerek  

tamamladı.

Üniversitemizde Mezuniyet Coşkusu

Üniversitemiz 2017 ÖSYS Kontenjanları Belirlendi
 2017 yılı YGS ve LYS sınavı sonuçlarına 

göre öğrenci alacak olan Üniversitemiz Fakülte 

ve Yüksekokulları bünyesindeki bölüm ve 

programlar i le kontenjanlar bell i oldu. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan 

açıklamaya göre 2017-2018 Eğitim Öğretim 

döneminde Üniversitemiz bünyesindeki bölüm ve 

programlara toplam 4938 kontenjan verilmiştir. 

Bir önceki yıla göre Üniversitemizin hem öğrenci 

alacak program sayısı hem de kontenjanı 

artmıştır. Bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde 

Üniversitemizin öğrenci alacak program sayısı 

81'dan 83'e, kontenjan sayısı da 4655'den 4938'e 

yükselmiştir.

 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 

42 ön lisans programımız öğrenci alırken 2017-

2018 Eğitim Öğretim döneminde 44 ön lisans 

programımız öğrenci alacaktır. Ön lisans 

programlarımıza toplam 2387 öğrenci 

alınacaktır.

 2016-2017 Eğitim öğretim döneminde 

39 lisans programımız öğrenci alırken 2017-2018 

eğitim öğretim dönemimizde de yine 39 lisans 

programımız öğrenci alacaktır. Öğrenci alacak 

olan lisans programı sayısı artmamasına 

rağmen, alınacak olan öğrenci sayısı 2456'dan 

2551'e yükselmiştir. Bir önceki yıla oranla ön 

lisans programlarımızın kontenjanı 188, lisans 

programlarımızın kontenjanı ise 95 kişi artmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 

eğitim öğretim dönemi için Üniversitemize verilen 

4938 kontenjana yabancı uyruklu öğrenci 

kontenjanı, dikeye geçiş kontenjanı ile enstitülere 

alınacak yüksek lisans ve doktora öğrenci 

kontenjanları dâhil değildir.

Üniversitemizde Bayramlaşma Töreni Yapıldı
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Rektörümüz Üniversitemizin
Şirket Personeli İle İftar

Yemeğinde Bir Araya Geldi

 Rahmetin, bereketin ve hoşgörünün timsali olan 

mübarek Ramazan ayı münasebetiyle, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN tarafından, Üniversitemize emekleriyle 

katkı sağlayan 

şirket personeli 

için iftar yemeği 

organizasyonu 

düzenlendi.

 Üniversit

e m i z  S o s y a l  

Te s i s i n d e k i  

programa; başta 

R e k t ö r ü m ü z  

P r o f .  D r .  

Hüseyin KARAMAN olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

İstiklal Yaşar VURAL, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan 

ER, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emre ÇAĞLAK, 

üniversitemizin idari amirleri ve şirket personelimiz katıldı.

 Katılımın yoğun olduğu iftar yemeği organizasyonunda 

İlahiyat Fakültemiz Öğretim Görevlisi İbrahim EROL Kuran-ı 

Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

 Organizasyonda bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, dayanışma ve paylaşma kültürünün 

en güzel örneği olan iftar sofralarının birlik ve beraberlik 

duygularını güçlendirdiğini belirterek iftar programına katılan 

herkese teşekkür etti. Öğrencileri, akademik kadrosu, idari ve 

şirket personeli ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 

büyük bir aile olduğunun altını çizen Rektörümüz, bundan önce 

olduğu gibi Üniversitemizin gelişmesi ve daha da büyümesi için 

herkesin üzerine düşen görevi samimiyetle yerine getirmesi 

gerektiğini söyledi. 

 İçerisinde bulunduğumuz 

Ramazan ayı münasebetiyle 

birlik ve beraberlik duygularının 

daha da pekiştirilmesi amacıyla 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN tarafından iftar 

y e m e ğ i  o r g a n i z a s y o n u  

düzenlendi.

 Katılımın yoğun olduğu 

iftar yemeği organizasyonunda 

İlahiyat Fakültemiz Öğretim 

G ö r e v l i s i  İ m r a n  Ç E L İ K  

tarafından yemek duası edildi.

 İftar yemeğinde bir konuşma 

yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, katılanların Ramazan-

larını kutlayarak başladığı konuş-

m a s ı n d a  R a m a z a n  a y ı n ı n  

müslümanlar arasında yardımlaşma 

v e  d a y a n ı ş m a  d u y g u l a r ı n ı  

artırdığını, bu vesileyle kendilerinin 

de her yıl geleneksel olarak 

akademik ve idari personel için iftar 

programı düzenlediklerini, birlik, 

beraberlik ve kaynaşmayı artırmak 

amacıyla geleneksel olarak düzenledikleri iftar programına katılan herkese teşekkür 

ettiklerini, üniversitemizde yaşanan huzur ortamının devam ederek daha da güçlenmesini 

temenni ettiklerini belirtti. 

Üniversitemiz Personeli İftar 
Yemeğinde Bir Araya Geldi

Ün�vers�tem�zde İslam Coğrafyasında Terör,
Göç ve Mültec�l�k Sempozyumu Başladı

 Ün�vers�tem�z “İlah�yat Fakültes� D�n 

Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı XII. Koord�nasyon 

Toplantısı” ve “İslam Coğrafyasında Terör, 

Göç ve Mültec�l�k” Sempozyumu İlah�yat 

Fakültes� Konferans Salonu'nda başladı.

 Programda, sempozyum koord�natörü 

İlah�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Al� 

AKDOĞAN, İlah�yat Fakültes� Dekanı Prof. 

Dr. Sal�h Sabr� YAVUZ, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüsey�n KARAMAN ve AK Part� R�ze 

M�lletvek�l� H�kmet AYAR açılış konuşması 

gerçekleşt�rd�.

 Açılışta �lk olarak konuşan Prof. Dr. Al� 

AKDOĞAN, Terörün tüm �nsanlığın baş 

belası olduğunu bel�rterek, “ Terör �nsanların 

hayatını c�dd� anlamda olumsuz etk�lemekte 

ve sosyal hayatı yaşanamaz b�r hale 

get�rmekted�r. Terörün sebepler� olmakla 

b�rl�kte çok c�dd� sonuçları da olmaktadır. 

Bun lar ın  başında göç ve mül tec � l � k 

gelmekted�r. Bu noktada tüm �nsanlığa 

sorumluluklar düşmekle beraber sorunun 

çözümü noktasında en öneml� sorumluluk 

Müslümanlara düşmekted�r.” ded�.

En öneml� sorunlardan b�r�s�n�n göç ve 

mültec�l�k sorunu olduğunu �fade ederek 

konuşmasına başlayan Prof. Dr. Sal�h Sabr� 

YAVUZ, “B�z�m coğrafyamızda mültec�lere 

çelme atan �nsanlar yok, onlara kucağını açan 

�nsanlar  var. ”  d �yerek Türk halkının 

�nsanlığına vurgu yaptı.

 Konuşmasına terör, göç ve mültec�l�k 

g�b� güncel ve b�r o kadar da öneml� b�r 

konudak �  sempozyuma ev  sah �p l �ğ � 

yapmaktan duyduğu mutluluğu bel�rterek 

başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN, ş�ddet�n ve terörün �nsanlık tar�h� 

kadar esk� b�r geçm�şe sah�p olduğunu ve her 

zaman potans�yel b�r tehd�t olarak varlığını 

s ü r d ü r d ü ğ ü n ü ,  d � n � n � n ,  ı r k ı n ı n  v e 

meden�yet�n�n olmadığını söyled�.

Müslümanların b�rb�r�ne kırdırılmasının 

sadece Batı meden�yet�n İslam dünyası 

üzer�ndek� b�r oyunu veya operasyonu olarak 

açıklana-mayacağını söyleyen Rektörümüz, 

“Bunun altındak� en öneml� neden maalesef 

b�z Müslümanların İslâmı doğru b�r şek�lde 

anlamamış ve doğru b�r şek�lde yorumlamamış 

olmamızdır.” ded�.

 Dünyadak� göç, mültec� l �k ve terör 

meseles�n�n b�rçok neden� olduğunu �fade eden 

Rektörümüz, asker� müdahaleler, göçü ortaya 

ç ı k a r t a n  ü l k e l e r � n  t a m a m ı n d a  s � y a s � 

�st�krarsızlıkların söz konusu olması ve ekonom�k 

yoksunluk nedenler�ne d�kkat çekt�.

 Ak Part� R�ze M�lletvek�l� H�kmet AYAR �se 

göç ve mültec�l�k sorununun gündem�n çok büyük 

b�r bölümünü meşgul eden b�r konu olduğunu 

söyleyerek, “B�r�ler� sadece konuşuyor ama b�r�ler� de yapıyor. Konuşuluyor olması elbette çok öneml� 

ama konuşulanların �craata geçmes�, 

faydalanılır hale gelmes� çok daha 

ö n e m l � .  B e n  k e n d �  b o y u t u m d a 

faydalanacağımı �fade etmek �st�yorum.” 

d �yerek sempozyumun önem�ne 

değ�nd�.

    “D�n Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı XII. 

Koord�nasyon Toplantısı ve İslam 

Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültec�l�k 

Sempozyumu” 30 Haz�ran – 02 Temmuz 

2017 tar�hler� arasında Ün�vers�tem�z 

İlah�yat Fakültes� ev sah�pl�ğ�nde 

Türk�ye'dek� farklı İlah�yat Fakülteler�n�n 

D�n Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı'nda görev 

yapan 100'e yakın akadem�syen�n 

katılımı �le gerçekleş�yor.

Diş Hekimliği Fakültemiz Tarafından

Başarılı Bir Ameliyat Gerçekleştirildi
 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 

tarafından, geçirdiği bir kaza sonucu kafa kemikleri 

ve çene eklemi kaynaşan hastaya yapılan başarılı 

operasyon sonucu hastanın çene açıklığı maksimum 

hale getirildi.

 2008 yılında geçirdiği kaza sonucu çene ve 

yüz bölgesinde çeşitli kırıklar meydana gelen ve 

bunun sonucunda bir dizi ameliyat geçiren ancak 

çenesinin açılması olanaksız hale gelen S.N isimli 

hastaya Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, 

Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. 

Doç. Dr. Nazife Begüm KARAN tarafından “Genel 

Anestezi” altında ameliyat yapıldı.

 Operasyon hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. 

Nazife Begüm KARAN, “Geçirdiği kaza sonucu çene 

ve yüz bölgesinde çeşitli kırıklar meydana gelen 

hasta o tarihten bu yana bir dizi operasyon geçirmiştir 

ancak çenesinin açılması olanaksız hale gelmiş ve 

yaklaşık on senedir mama ile beslenmek zorunda 

kalmıştır. Fakültemize başvuran hastanın, yapılan 

incelemelerde kafa kemikleriyle çene ekleminin 

kaynaştığı tespit edilmiştir. Genel anestezi altında 

yapılan operasyon ile hastanın iki taraflı eklem 

bölgesinde oluşan kemik fazlalıkları giderilmiş ve 

aynı bölgeden çevrilen kas dokusu ile çenenin 

açıklığı maksimum hale getirilmiştir. Hasta, 

fakültemiz tarafından yapılan operasyon sonucu 

artık ağız yolu ile beslenebilmektedir.” dedi.

 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Zeynep YEŞİL DUYMUŞ ise, özellikle Cerrahi 

Anabilim dalında genel anestezi ile Rize Devlet 

Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle 

yapılan protokoller sonucunda Üniversitemiz Diş 

Hekimliği Fakültesinin büyük operasyonlara 

başarıyla imza attığını ifade etti.
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Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular
Kurulu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

 Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular 

Kurulu toplantısı TBMM Başkanımız İsmail 

KAHRAMAN'ın başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

 Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen 

iftar organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu bir 

araya geldi. İftar programının ardından toplantı 

gerçekleştirildi.

 İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri 

KASIRGA, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, Rize 

Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize Belediye 

Balkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, ÇAYKUR Genel 

Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret BAYRAKTAR ile 

Vakfın Genel Sekreteri Harun MERTOĞLU ve üye 

iş adamları katıldı.

 Toplantıda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Üniversitemizin mevcut durumu, 

yapımı hızla devam etmekte olan Güneysu 

Adacami lojmanları, yapılması planlanan Sahil 

Dolgu Alanı (Batı Park) Projesi ve Üniversitemizin 

hedef ler i  hakkında bi lg i  verdi .  Ayrıca,  

Üniversitemizin büyümesi ve daha da gelişmesi 

amacı ile sürdürülen çalışmalar ve kurumun alt 

yapısının güçlendirilmesi noktasında yapılması 

planlanan projeler de ele alındı.

Üniversitemizin Ar-Ge Başarıları
Artarak Devam Ediyor

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde, 

12-15 Haziran 2017 tarihlerinde lise öğrencilerine 

yönelik Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Serdar DİZMAN koordinatörlüğünde “Bilim Kampı” 

gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Oktay TORUL'un açılış konuşmasının ardından 

Yrd. Doç. Dr. Serdar DİZMAN, bilim kampı programı 

hakkında bilgi vererek öğrencilerin dört gün sürecek 

olan yaz okulu hakkında merak ettikleri soruları 

yanıtladı. DİZMAN, bilim kampı ile öğrencilerin fen 

ve bilime olan ilgilerini arttırıp öğrenirken 

eğlenmelerini hedeflediklerini belirtti.

Bilim kampı ile öğrenciler, DNA ve protein 

görüntüleme, bakteri ve mantar görüntüleme, 

asp i r i n  sen tez lenmes i ,  azo  boyas ın ın  

sentezlenmesi, cep telefonlarından yayınlanan 

elektromanyetik dalgaları izleme, sıvı nitrojen, 

süper iletkenlik, elektronların manyetik 

alanda sapması, transformatör, 

yerçekimi ivmesinin hesaplanması ve 

sürtünme kuvvetinin hesaplanması gibi 

birçok deney yapma fırsatı yakaladı. 

Atölye çalışmasında ise güneş panelli 

model araba tasarlayarak arabalarını 

Üniversitemiz kampüsünde deneme 

şansı buldular.

Kamp süresi boyunca öğrenciler, 

deneyler ve atölye çalışmalarının 

yanında Üniversitemiz Kütüphanesi, 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Su 

Ürünleri Fakültesinde bulunan Balık 

Müzesi ve Su Ürünleri Araştırma 

Merkezini gezdiler.

Kampa, Fatih Anadolu Lisesi, 

Rize Anadolu Lisesi, Tevfik İleri Anadolu Lisesi ve Ali 

Metin Kazancı Rize Lisesi 10. ve 11. sınıfta öğrenim 

gören 20 öğrenci katıldı.

 Öğretim elemanlarımız tarafından 

yazılmış olan kitap ve SCI, SCI-E, SSCI, AHCI 

gibi uluslararası atıf indekslerinde taranan 

dergilerde yayınlanan makale sayıları ile 

başta TÜBİTAK olmak üzere değişik kurum ve 

kuruluşlar tarafından desteklenen proje, 

kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiri 

sayılarında 2016 yılında bir önceki yıla göre 

önemli oranda artışlar olmuştur.

 2015 yılında Üniversitemiz öğretim 

elemanları tarafından 41 kitap yazılmış iken, 

2016 yılında öğretim elemanlarımız 

tarafından 46 kitap yazılmış ve bu kitaplar 

farklı yayınevleri tarafından basılarak 

okuyucularıyla buluşmuştur. Aynı yıl 

içerisinde öğretim elemanlarımız tarafından 

58 kitap bölümü de yazılmıştır.

 Üniversitemiz öğretim elemanları 

tarafından yazılan ve SCI, SCI-Expanded, 

SSCI ve AHCI gibi uluslararası indeksler 

tarafından taranan dergilerde yayımlanan 

makale sayısı da bir önceki yıla göre artmıştır. 

Bu kapsamda uluslararası indekslerde 

taranan dergilerde yayımlanan Üniversitemiz 

adresli makale sayısı 2015 yılında 322 iken bu 

sayı 2016 yılında 370'e çıkmıştır.  Öğretim 

üyesi başına düşen uluslararası 

indekslerde taranan dergilerdeki 

yayın sayısı da bir önceki yıl 0,82 

iken 2016 yılında bu sayı 0,94'e 

yükselmiştir.

 2016 yılında Üniversitemiz 

ö ğ r e t i m  e l e m a n l a r ı  t a r a f ı n d a n  

hazırlanmış ve başta TÜBİTAK olmak 

üzere farklı kurum ve kuruluşlar 

tarafından desteklenmiş olan 

proje sayısında da önemli artışlar 

olmuştur. Üniversitemiz öğretim 

elemanları  taraf ından 2015 yı l ında 

TÜBİTAK'a 82 pro je müracaat ında 

bulunulmuş iken bu sayı 2016 yılında % 20 

oranında artmış ve 99'a çıkmıştır. Müracaat 

edilmiş olan projelerden 19 tanesi TÜBİTAK 

tarafından desteklenmiştir. Ayrıca öğretim 

elemanlarımız tarafından hazırlanmış olan iki 

proje de uluslararası kuruluşlar tarafından 

desteklenmiştir.

 2016 y ı l ında öğrenc i le r im iz  

tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından 

desteklenen öğrenci proje sayılarında da 

önemli artışlar olmuştur. Üniversitemizin bir 

önceki yıl Üniversite Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Destekleme Programı “2209 A” 

kapsamında TÜBİTAK tarafından 6 projesi 

desteklenmiş iken bu yıl Üniversitemiz çok 

büyük bir başarı göstermiş ve TÜBİTAK 

tarafından kabul edilerek desteklenen proje 

sayıyı % 350 artarak 21 projeye çıkmıştır. Bu 

sayı ile Üniversitemiz, tüm üniversiteler 

arasında öğrenci projesi en çok kabul edilen 

3. üniversite oldu.

 2015 yılında Üniversitemiz Bilimsel 

Araştırma Projeler i  Koordinatör lüğü 

tarafından desteklenen proje sayısında da 

önemli artışlar olmuştur. 2016 yılında öğretim 

elemanl arımız tarafından hazırlanmış olan 

74 proje Bilimsel Araştırma 

P r o j e l e r i  K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü  

tarafından desteklenmiştir.

 Öğretim elemanlarımızın 

sempozyum, kongre gibi bilimsel 

faaliyetlere katılımlarında ve bildiri 

sunumlarında da önemli artışlar 

olmuştur. 2015 yılında 227 öğretim 

e l eman ım ız  yu r t  i ç i nde  

düzenlenmiş olan sempozyum, 

kongre ve panel gibi bilimsel 

etkinliklere katılarak bildiri 

sunmuşken, 2016 yılında 264 öğretim 

elemanımız yurt içinde düzenlenmiş olan 

sempozyum ve kongre gibi bilimsel 

faaliyetlere katılarak bildiri sunmuştur. Yine 

2015 yılında 87 öğretim elemanımız yurt 

dışındaki sempozyum ve kongre gibi 

etkinliklere katılarak bildiri sunmuşken, bu 

sayı 2016 yılında 109'a çıkmıştır. 2016 yılında 

öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası 

sempozyum ve kongrelerde 373 bildiri 

sunarak Üniversitemizi temsil etmiştir.

 Öğretim elemanlarımız tarafından 

yapılmış olan bu çalışmalar dolayısıyla 

Üniversitemiz 2016 yılında, Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi URAP Araştırma Laboratuvarının 

yapmış olduğu araştırmaya göre, akademik 

performans ve başarı açısından 2000 yılından 

sonra kurulan ve değerlendirmeye alınan 54 

Üniversite arasında 4. sırada yer almıştır.

Üniversitemizde Bilim Kampı Gerçekleştirildi

LYS Öncesi
Adaylara Uyarılar

 Rektörümüz, ÖSYM Rize İ l  Sınav 

Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 10-

11.06.2017 tarihleri  i le 17-18.06.2017 

tarihlerinde tüm Türkiye genelinde olduğu gibi 

Rize'de de yapılacak olan Lisans Yerleştirme 

Sınavı (LYS 1, LYS 2,LYS 3,LYS 4 ve LYS 5) 

öncesi, sınava girecek adaylara ve adayların 

ailelerine çeşitli uyarılarda bulundu.

 Makamında basına açıklama yapan Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize'de Lisans 

Yerleştirme Sınavının (LYS 1, LYS 2, LYS 3, LYS 

4, LYS 5) sadece Rize Merkez'de yapılacağını, 

sınavın saat 10.00 da başlayacağını, sınava 

yaklaşık olarak 4.700 adayın gireceğini ve 

sınavın 16 bina ve 245 salonda yapılacağını 

söyledi.

 ÖSYM Rize İl Sınav Koordinatörlüğü olarak,  

adayların sınava herhangi bir problemle 

karşılaşmadan rahat bir şekilde girmeleri için 

bütün önlemleri aldıklarını belirten Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN: “Bu konuda adayların ve 

ailelerinin herhangi bir endişeye kapılmalarına 

gerek yoktur. Rahat olsunlar.” dedi.

 Sınava girecek tüm adaylara başarılar 

dileyen Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, adayların 

herhangi bir istenmeyen durumla karşılaş-

mamaları, bütün yılın emeğinin küçük bir 

dikkatsizlik ile boşa gitmemesi için belirtilen 

hususlara özellikle dikkat etmeleri gerektiğini 

belirtti.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulumuzda 

Devir Teslim Töreni

Üç yıldır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürlük 

görevini yürüten Prof. Dr. Kerim SERBEST düzenlenen devir 

teslim töreni ile görevini Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU'na 

devretti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Konferans 

Salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemiz 

bünyesinde en çok öğrencisi olan okulun Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulumuz olduğunu hatırlatarak öğretim 

elemanlarımızın eğitim öğretim kalitesine katkıda bulunmak 

için daha da özverili çalışmaları gerektiğini belirtti. Rektörümüz, 

zorlu bir dönemde müdürlük görevini başarıyla ifa etmesi ve 

önemli katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Kerim SERBEST'e 

teşekkür etti, Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU'na da yeni görevinde 

başarılar diledi.
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Üniversitemizde “Akademik Ar-Ge Destekleri ve Proje Hazırlamada

Dikkat Edilecek Hususlar” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Teknoloji 

Transfer Ofisi tarafından düzenlenen “Akademik Ar-Ge Destekleri ve Proje 

Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar” konulu konferans İlahiyat Fakültesi 

Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak TÜBİTAK 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU ve TÜBİTAK ARDEB Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI katıldı.

Konferansta, “Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri” başlıklı bir 

sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK hakkında bilgi 

verdi.

TÜBİTAK'ın, Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak, Ar-Ge 

altyapısı oluşturmak ve destek sağlamak ve Stratejik alanlarda araştırmalar 

yapmak konulu üç temel görevinin olduğunu söyleyen ARCAKLIOĞLU, 

hedeflerinin yüz binlerce araştırmacıya ulaşmak olduğunu dile getirdi. Önerilen 

proje sayılarının her yıl artış gösterdiğine dikkat çeken ARCAKLIOĞLU, 2000 

yılında 946 proje önerilmişken bu sayının 13 kat artarak 2015 yılında 12.116′ya 

çıktığını ifade etti. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) olarak 

sekiz farklı destek programları bulunduğunu dile getiren ARCAKLIOĞLU, bu 

programları ayrıntılı bir şekilde katılımcılara anlattı. ARCAKLIOĞLU, 

Üniversitemizin her geçen yıl artarak devam eden proje sayıları ve Ar-Ge 

başarıları hakkında da bilgi vererek konuşmasını tamamladı.

Ardından TÜBİTAK ARDEB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 

ALİŞARLI, “Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar” konulu sunumunu 

gerçekleştirdi. ALİŞARLI, Özgün Değer, Yöntemler, Proje Yönetimi, Ekip ve 

Araştırma Olanakları, Yaygın Etki konularını detaylı bir biçimde anlattı. Proje 

yazmanın birinci kuralının sabır olduğunu ifade eden ALİŞARLI, “Projeniz 

reddedilince yılmayın, revize edip tekrar tekrar gönderin.” dedi. İdeal bir proje 

hazırlama süresinin 3-6 ay arasında olduğunu belirten ALİŞARLI, “Proje 

öneriniz TÜBİTAK'ın değerlendirme aşamasındaysa, üniversitenizin BAP 

birimine veya başka bir kuruma aynı projeyle başvurmayın.” diye konuştu.

 Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu müdürlük görevini 

yürüten Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN, görevini Yrd. Doç. Dr. Önder 

DİLEK'e devretti.

 Devir teslim töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN bir konuşma yaptı. Gerek eğitim binası gerekse 

kampüsüyle dikkat çeken Fındıklı Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulumuzun gelişmesi ve büyümesi için Prof. Dr. Alaattin 

KIZILTAN'ın elinden gelen gayreti sarf ettiğini belirten Rektörümüz: 

“Yoğun uğraşlar neticesinde bu noktaya ulaşan okulumuza Prof. 

Dr. Alaattin KIZILTAN'ın ciddi anlamda hizmetleri olmuştur, 

emekleri ve bu zamana kadar üniversitemiz yönetimi ile sürdürmüş 

olduğu uyumlu çalışmaları dolayısıyla kendisine teşekkür 

ediyoruz.” dedi.

 Rektörümüz, ekip çalışması içerisinde başarılı çalışmalara 

imza atacağına inandığı Yrd. Doç. Dr. Önder DİLEK'e de yeni 

görevinde başarılar diledi.

Fındıklı Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulumuzda Dev�r Tesl�m Tören�

Üniversitemizin 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kaldırılmış olup,  yerine 28/06/2017 

tarihli ve 30108 sayılı Resmi Gazete'de yeni yönetmelik yayınlanmıştır.

Eski yönetmelikten farklı olarak yeni yönetmelikte; İlk kayıt, Eğitim öğretim süresi, 

Ders muafiyeti ve intibak, Öğrenim harcı, Yarıyıl kayıtları, Derse kayıt esasları, Ders ekleme-

çıkarma işlemi, Üst yarıyıllardan ders alma, Mazeret sınavı, Notlar, Yükseköğretim kurumları 

arasında öğrenci değişimi ve Özel öğrenci olarak öğrenim görme maddelerinde önemli 

değişiklik ve eklemeler yapıldı.

Ün�vers�tem�z�n Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m

Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� Değ�şt�

Adalet Meslek Yüksekokulu müdürlük görevini 

üç yıldır yürüten Doç. Dr. Ali Rıza SANDALCILAR, 

görevini Yrd. Doç. Dr. Ahmet YANIK'a devretti.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Doç. Dr. 

Ali Rıza SANDALCILAR'ın gerek Meslek Yüksek-

okulumuzun, gerekse Üniversitemizin gelişmesi 

noktasında birçok katkısı olduğunu ifade ederek 

görev süresi boyunca Üniversitemiz yönetimi ile 

sürdürmüş olduğu uyumlu çalışmalar ve gayretleri 

dolayısıyla teşekkür etti. Rektörümüz, bayrağı devralarak daha ileriye taşımasını temenni 

ettiği Yrd. Doç. Dr. Ahmet YANIK'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Adalet Meslek Yüksekokulumuzda

Dev�r Tesl�m Tören�

Ü n � v e r s � t e m � z 

Rektörü Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN tarafından üç 

yıllık görev süreler� sona eren 

Fındıklı Uygulamalı B�l�mler 

Yüksekokulu Müdürü Prof. 

Dr. Alaatt�n KIZILTAN, Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 

Dr. Ker�m SERBEST ve Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Al� 

Rıza SANDALCILAR'ın yerler�ne yen� müdür atamaları yapıldı.

Bu anlamda, Fındıklı Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu 

Müdürlüğüne, Fındıklı Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu Bankacılık ve 

F�nans Bölümü Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Önder DİLEK; Adalet Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğüne, İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� İşletme 

Bölümü Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Ahmet YANIK ve Tekn�k B�l�mler 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne de Fen Edeb�yat Fakültes� K�mya 

Bölümü Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Fat�h İSLAMOĞLU atandı.

Ün�vers�tem�zde Müdür Atamaları
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