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Sayı: 44

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı İsmail KAHRAMAN, 

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları 

ve akademisyenlerle bir araya geldi.

 Program başlamadan TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı makamında ziyaret etti. Makamda gerçekleşen 

sohbetin ardından Rektörümüz, TBMM Bakanı İsmail KAHRAMAN'a 

Üniversitemiz kitaplarını takdim etti.

 İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki, STK temsilcileri ve 

akademisyenlerle buluşma toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN'ın selamlama konuşması ile başladı.

Rektörümüz, bir süre önce hastalıktan kurtulan TBMM Başkanı İsmail 

KAHRAMAN'a Üniversitemize gelme nezaketinde bulundukları için teşekkür 

etti ve sağlıklı, hayırlı bir ömür diledi.

 Konuşmasına, Rize Artvin Havalimanı'nın temel atma törenine katılmak 

üzere dün Rize'ye geldiğini söyleyerek ve projenin hayırlı olmasını dileyerek 

başlayan TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN, Pakistan programına ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu.

 Hastalığına neden olan sürece değinen TBMM Başkanı İsmail 

KAHRAMAN, bakteriyi Pakistan'da tükettiği bir sıvıdan aldığını ancak sıhhatini 

tekrar kazandığını belirtti ve tedavi süresince kendisini arayan dua eden 

herkese teşekkür etti.

 Pakistan'ın Türkiye için büyük fedakârlıklar yaptığını ifade eden TBMM 

Başkanı İsmail KAHRAMAN, “Bizim milli mücadele sırasında kadınlarının 

altınlarını gönderdiler, müthiş bir kampanya yaptılar. Pakistan çok yakın 

davrandı ve davranıyor. Pakistan Meclis Başkanı 15 Temmuz gecesi saat 

03.00'te Londra'dan beni üç defa aradı. Dost bir ülke, dost bir lider.” dedi.

 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında 

yaşadıklarını da anlatan TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN, darbe girişimini 

öğrenir öğrenmez abdestini alıp ailesiyle helalleştikten sonra Meclis'e gittiğini, 

bombalamalar nedeniyle geceyi milletvekilleriyle birlikte sığınakta geçirdiğini 

ve o gece darbecilere karşı herkesin cesurca direndiğini ifade ederek 

konuşmasını tamamladı.

 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ile Bilim ve Sanat Topluluğu tarafından 

düzenlenen, “Rizeli Sanatçılar Sanat ve Kültür 

Buluşması” konulu çalıştay Kongre ve Kültür 

Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

 Çalıştay, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN'ın Rize iline 

ait geleneksel el sanatlarından 

o l u ş a n  s e r g i n i n  a ç ı l ı ş ı n ı  

gerçekleştirmesi ile başladı.

 Rizel i  al tmış sanatçının 

eserinin yer aldığı serginin 

g e z i l m e s i n i n  a r d ı n d a n  

programın panel bölümüne 

geçildi.

 Panelde açılış konuşması 

gerçekleştiren Rektörümüz Prof. 

D r.  H ü s e y i n  K A R A M A N ,  

Karadeniz Bölgesi insanının çok 

çalışkan ve üretken olduğunu, bu 

küçücük coğrafyada tarih boyunca yapmış 

oldukları üretimi sanatla bütünleştirip ülkemize 

k a t k ı d a  b u l u n d u k l a r ı n ı  b e l i r t e r e k  

Üniversitemizde düzenlenen çalıştaya katılan 

sanatçılara ve konuşmacılara teşekkür etti.

Panelde ilk olarak konuşan Prof. Dr. Serap 

YANGIN BUYURGAN, kültürün maddi ve manevi 

değerler bütünü olduğunu belirterek “Hangi sanat 

dalında olursa olsun ürünlerimizi kendi 

kültürümüzle beslersek daha güçlü oluruz.” dedi.

Kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasının 

eğitimle gerçekleşeceğini ifade eden Prof. Dr. 

Çağatay İNAM KARAHAN, Üniversitelerde sanat 

ve el sanatları alanındaki bölümlere yenilerinin 

eklenmesi ve mevcut bölümlerin de yenilenerek 

sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

 Doç. Dr. Can KARAHAN, Rize'de 

yaratılan bir kültür olduğunu ve bunun 

kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

 Sanatçı Şahin ÇOLAK ve Yücel 

BAYRAKTAR ise geleneksel Rize el dokumacı-

lığının tarihiyle ilgili bilgilerini paylaştı.

Panelistlerin konuşmalarının ardından çalıştaya 

katkı sağlayan konuşmacılara Üniversitemiz şilti 

ve teşekkür belgesi takdim edildi.

 Panelin ardından ziyaretçiler için gün 

boyunca sanatçıların canlı performansı ve 

workshop devam etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemizde

 Kayseri'de düzenlenen Üniversiteler-

arası 1. Lig Basketbol müsabakalarında 

Üniversitemiz Basketbol Takımı 3. olarak şehre 

kupayla döndü.

 Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalar 

sonucunda 3.lük başarısına imza atan 

“RTEÜ'nün Uzun Adamları” müzesine bir kupa 

daha ekledi.

 Turnuvadaki başarıları hakkında 

konuşan koç Sabri TERZİ, genç ve gelecek 

vadeden bir takımla iyi bir turnuva geçirdiklerini 

ifade ederek, “Takım olarak kaybettiğimiz iki 

maçta bile çok şey kazandık. Gelecek yıllarda 

üniversitelerin çekindiği takımların başında 

geleceğiz. Bugüne kadar takımımızdan 

desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz 

olmak üzere Üniversitemiz yönetimine teşekkür 

ederim. Onların bu desteği olduğu sürece daha 

büyük başarılara imza atacağız.” dedi.

 Takım kaptanı Bilal AKYILDIZ ise, “Çok 

iyi çalıştığımız sezonu kupayla kapatmak bizi 

son derece mutlu etti. Ama asla tatmin olmadık. 

Seneye daha iyisi için mücadele edecek ve daha 

iyisini başaracağız. Tüm takım arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Koçumuza ayrı bir parantez 

açmak isterim, büyük fedakârlıklar yaptı, çok 

emek verdi ve başarının mimarı oldu.”  şeklinde 

konuştu.

Üniversitemiz Basketbol Takımı Kupayla Döndü
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 Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Müsteşarı Ersan 

ASLAN, Küçük ve Orta Ölçekli 

İş letmeler i  Gel iş t i rme ve 

Destekleme İdaresi Başkanı 

(KOSGEB) Recep BİÇER ve 

Avrupa Birliği Mali Programları 

Dairesi Başkanı Murat ALTUN 

Rektörümüzü ziyaret etti.

 Misafirlerini makamında 

ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma geliştirme altyapısını geliştirmek için 

bugüne kadar birçok bilimsel araştırma projelerine imza attığını söyledi.

 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi ile Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı kapsamında Rize'de bulunduğunu 

ifade ederek sözlerine başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 

Ersan ASLAN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlatmış olduğu bu proje ve 

uygulamaların paydaşlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Rektörümüzü Ziyaret Etti

Ahlak Problemimiz
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Ahlak 

Problemimiz” konulu seminer Prof. Dr. Hasan AYIK'ın 

sunumuyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 

gerçekleşti.

 Her Müslüman bireyin temel sorununun ahlak problemi 

olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Hasan 

AYIK, ahlak sorununu tarihsel açıdan ele alarak ahlakın temel 

unsurlarını, ilkelerini ve ahlaki sorumluluğu anlattı.

 Sadece ibadet üzerinden cennete gitme projesinin ciddi 

bir sorun doğurduğunu belirten AYIK, “İnanç ve ibadet ahlak 

meyvesini vermezse sonuçsuz kalır.” dedi.

 Toplumumuzda Kuran ahlakının kâmil anlamda kendini 

göstermediğini ifade eden AYIK, ahlakın dışarıdan zorlama 

olmadan, kişinin kendi özgür iradesi ile içselleştirerek huy 

haline getirdiği davranış modeli olduğunu ve en karanlık 

noktada bile bu çizgiden ayrılmamak gerektiğini belirtti.

 AYIK, ahlakın insana benlik, kişilik, karakter ve kimlik 

kazandırdığını, sahih inanç ve samimi ibadetle desteklendiğini 

aktararak, “Ahlak, bütün hayatı kuşatan ciddi bir müessesedir.” 

diye konuştu.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya 

gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Programın moderatörlüğünü Üniversitemiz Adalet Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan ÖRÜCÜ yaptı.

 Söyleşide, RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret BAYRAKTAR,  

Üniversitemizin gelişim süreci, eğitim sistemi, içerisinde bulunduğumuz referandum süreci 

ve Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemi konularında öğrencilerin 

sorduğu soruları cevaplandırdı.

 Konuşmasına, geliştirme 

v a k f ı n ı n  k u r u l u ş  a m a c ı n ı  

anlatarak başlayan BAYRAKTAR,  

gençlerin, marka üniversite ve 

marka eğit im i le geleceğe 

hazırlanması, ihtiyaç duydukları 

ve arzu ettikleri bir neticede 

eğitilebilmesi için üniversitelerde 

fiziki imkânların en iyi şekilde 

olması gerektiğini söyledi.

 Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak 

kaliteli ve verimli eğitim alabilmeleri için devletin ve öğrencilerin imkânlarının tek başına 

yeterli olmayacağını ifade eden BAYRAKTAR, “ Osmanlı İmparatorluğundan bu yana vakıf 

medeniyetinin bize aktardığı, öğrettiği bazı gelenekler, tavsiyeler var. Biz bu amaçla 

üniversitelerimiz için de geliştirme vakfı kurduk.” dedi.

 BAYRAKTAR, mevcut sistemin ve bürokratik oligarşinin idealist insanların bile 

görevlerini yapmaya müsaade etmediğini belirterek geçmişten günümüze ülkemizin siyasi 

tarihine ve darbeler dönemi sonrası yapılan anayasanın Türkiye'ye kaybet-tirdiklerini anlattı.

 Bugünkü ve bugüne kadar 

ki Cumhurbaşkanlarının tama-

mındaki tek adam niteliğindeki 

olağanüstü yetki ve sorum-

suzluğun değişeceğini ifade eden 

BAYRAKTAR, “Yeni sistemle 

Tü rk i ye 'n in  önü  aç ı l acak ,  

ayağındaki prangalar kalkacak, 

vesayet mihrakları yok olacak.” 

diyerek konuşmasını tamamladı.

RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli 

Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar 
Üniversitemizde Söyleşi Gerçekleştirdi

Tasavvuf Bize Ne Öğretiyor

 Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Dört Kapı 

Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Tasavvuf Bize Ne Öğretiyor” 

konulu konferans, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa KARA'nın sunumuyla İlahiyat Fakültesi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti.

 Prof. Dr. Mustafa KARA, “Tasavvuf, çağdaş insanlara ne 

söyleyebilir? Çağdaş insanların problemleri açısından tasavvuf nasıl bir 

ufuk açabilir, nasıl bir imkân sunabilir?” soruları etrafında konferansını 

gerçekleştirdi.

 KARA, “Tasavvuf bize ne söyler?” konusunu, Ustayı bulmak, 

Riyâzetle uzun bir yolculuğa girmek, Kalbimizi öldüren hastalıklardan 

temizlemek, Egoyu eğitmek, Şöhrete, servete ve şehvete karşı bağışıklık 

kazanmak, Şekille değil ruhla ilgilenmek, Celal içre cemali, cemal içre 

celali görmek, Medîh ile zemmi eşit görmek, Kâinat kitabını okuyup 

tabiatla birlikte olmak, Üçüncü boyutu aramak, Secde etmek ve 

yaklaşmak hususları ile açıkladı.

 Medeniyetin atardamarlarından birinin tasavvuf olduğunu, 

medeniyet, din ve medine kavramlarının sacayağı gibi birbirleri ile 

etkileşim içinde bulunduğunu vurgulayan KARA, tasavvufun İslam 

Medeniyetinde çok önemli bir işlevi olduğunu belirtti.

Tasavvufun bir insan eğitimi olduğunu da belirten KARA, “ Tasavvuf 

İnsanın iç âleminin eğitimidir. Onun için mühimdir. Toplumda her zaman 

var olması gereken bir sistemdir. Biz tasavvufa karşı olalım olmayalım, 

bugünkü pedagojiyle uğraşanların mutlaka okuması, incelemesi gereken 

konulardan biridir tasavvufi kültür. Çünkü o da bir tarz insan eğitimidir.” 

diyerek konuşmasını tamamladı.

 Üniversitemiz; akademisyenlerimizin yanında öğrencilerimizin 

de TÜBİTAK'tan almış oldukları projelerle Ar-Ge noktasında büyük 

başarılar elde ediyor.

 Son yıllarda üniversitemiz öğretim üyelerinin kurum dışından 

(TÜBİTAK, IPA, diğer kurumlar vs.) almış oldukları proje 

sayılarındaki hızlı artış devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyon 

kültürünü benimseyip geliştiren üniversitemiz, bu başarıyı 

öğrencilerimize de aktarmayı temel amaçlardan biri olarak görüyor.

Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli yapı taşlarından biri olan 

Ar-Ge kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması kapsamında Lisans 

düzeyinde öğrencilerimize proje yazdırmayı ve yürütmeyi benimseyen 

üniversitemiz, akademisyenlerimizin danışmanlığında lisans öğrencilerimizle 

yazmış oldukları ve TÜBİTAK'ın desteklediği Üniversite Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Destekleme Programı (2209 A) projelerinde büyük başarı elde etti.

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 sayısı % 350 artarak 21 projeye 

çıkmıştır.

 TÜBİTAK tarafından bu yıl desteklenen projelerde Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi bütün üniversiteler arasında projesi en çok kabul edilen 3. üniversite 

olma başarısını elde etti.

Üniversitemiz 3. Oldu
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  Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, Samsun 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

davetlisi olarak Samsun'da 

okul müdürleri ve öğretmenlere 

“Nurettin Topçu ve Maarif 

Davamız” konulu konferans 

verdi.

  K o n u ş m a s ı n a ,  

N u r e t t i n  T O P Ç U ' n u n  

Türkiye'de ahlâk alanında 

doktora yapan ilk kişi unvanına 

sahip olduğunu hatırlatarak başlayan ve ahlâk felsefesi hakkında kendisinin de 

çalışmaları olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

TOPÇU'nun Türkiye'nin Mâarif Davası isimli müstakil eserini kırk yıllık öğretmenlik 

hayatında edinmiş olduğu tecrübe ve sahip olduğu bilgi birikiminden hareketle 

yazarak bir eğitim metodu ve maarif davası ortaya koyduğunu belirtti.

  TOPÇU'nun, eğitimde insan unsuruna, bütün eski terbiye metotlarında 

olduğu gibi büyük önem verdiğini ifade eden Rektörümüz, “Ona göre Müslüman 

Türk'ün mektebi, maarif, metafizik ve ahlak prensiplerini Kur'an'dan alarak 

Anadolu insanının ruh yapısına serpen ve orada besleyen, insanlığın üç bin yıllık kültür ağacının asrımızdaki yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlak cihazı 

olacaktır.” diye konuştu.

 Türkiye'deki eğitim durumu hakkındaki tespitlerinden hareketle TOPÇU'nun birtakım tenkitlerde bulunduğunu belirten Rektörümüz, “O, eğitimi düzeltmeyi 

beş kategoride ele almıştır: Birinci kategoride maneviyatçı bir eğitim anlayışı, ikinci kategoride okul, üçüncüsünde öğretmen, dördüncüsünde öğrenci ve 

beşincisinde de irade yer almaktadır.” dedi.

 TOPÇU'nun, öğretmenlere verdiği öneme dikkat çeken Rektörümüz, “Ona göre toplumda en fazla hür olması gereken grup öğretmenlerdir. Hürriyet için en 

fazla çile çekmesi gerekenler de onlardır. Çünkü muallim mahkûm edilirse, onun şahsında milletin fikri ve irfanı mahkûm edilmiş olacaktır.” şeklinde konuştu.

Nurettin TOPÇU'nun, eğitimde eleştirdiği noktalara da değinen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, “Eğitimde taklitçiliği, yabancı dil eğitimini ve yabancı 

okullar konusunu eleştirir, yabancı mektebini, millet kültürüne sokulmuş bir hançer olarak görür, eğitimde sıkı devlet kontrolünü öğretmenleri alçaltıcı bir unsur olarak 

kabul eder.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Rektörümüz Samsun'da Konferans VerdiÜniversitemizin Uluslararası Yayın 

Sayısındaki Artış Devam Ediyor
 Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden 

birisi de, Akademik Yayın Performansı olarak da adlandırılan, öğretim 

elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların sonucunda yayınladıkları, 

uluslararası bilimsel değeri yüksek makalelerin sayısıdır. Söz konusu bu 

performans değerleri belirlenirken, öğretim elemanlarının Science Citation 

Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and 

Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde taranan 

dergilerde yayımlanmış olan makale sayıları dikkate alınmaktadır.

 Üniversitemiz de bu hedefe yönelik olarak bilimsel gücü yüksek 

araştırmaların yapılabilmesi için gerekli evrensel ölçülerdeki çalışma ortamını 

sağlamak amacıyla öğretim elemanlarımıza her türlü fırsatı ve desteği vermek 

için çalışmalarına devam etmektedir. BAP Birimince son 5 yılda verilen yaklaşık 

14.800.000 TL destek, bilişim ve kütüphane altyapısındaki gelişmeler ile sayısı 

her gün artan basılı ve elektronik yayın ve akademisyenlerin hizmetinde olan 

bilimsel veri tabanları, öğretim elemanlarının makale ve bildirilerinin İngilizce 

çevirilerine destek verilen Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Ofisi, referans 

testlerin uygulanabildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı ve altyapıları her gün daha da geliştirilen diğer laboratuvarlarımız, 

isteyen her araştırmacının, hatta öğrencilerimizin de bilimsel çalışmalar 

yapmak kaydıyla yurtdışına çıkışlarında örnek gösterilecek miktarda bütçe ve 

yaygınlıkta yapılan destekler ile bilimsel üretkenliği arttırmak için gereken 

uygun ortam oluşturulmuştur.

 Bunun sonucunda da, sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve 

sanat konularında makaleleri ve atıfları listeleyen ve SCI/SCI-Expanded, SSCI 

ve AHCI'e erişim sağlayan veritabanı olan Web of Science verilerine göre 

Üniversitemiz akademisyenlerince hazırlanan makale sayısı 2016 yılında da bir 

önceki yıla göre artmaya devam etmiştir. Grafikten de görülebileceği gibi 2006 

yılında 10 yayın, 2010 yılında 123 yayın, ve 2012 yılında 196 yayın yapılmış ve 

öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,69 iken 2015 yılında 322 yayın 

yapılmış ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,82 olmuştur. 2016 

yılında ise hem yapılan yayın sayısı, hem de öğretim üyesi başına düşen yayın 

sayısı artmıştır. 2016 yılında Üniversitemiz Öğretim Üyeleri SCI/SCI-

Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yayımlanan dergilerde 370 yayın 

yapmış ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,95 e yükselmiştir.

 Her geçen gün artan yayın sayımız ile Üniversitemizin ülkemiz ve dünya 

sıralamalarındaki yeri, hiç şüphesiz daha da yukarı çıkacaktır.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemiz 
Lojman İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı 

Kurucular Kurulu Başkanı İsmail KAHRAMAN, RTEÜ Geliştirme Vakfı tarafından Üniversitemiz akademik 

ve idari personeli için Güneysu ilçesi Adacami mevkiinde yapımı devam eden lojman inşaatı çalışmalarını 

yerinde inceledi.

TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN, lojman inşaatı alanındaki incelemelerde Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN'dan bilgi aldı.

Üniversitemiz akademik ve idari personelinin, mesleklerini ve yaşamlarını rahatlıkla 

sürdürebilmelerini sağlayacak lojman desteğiyle birlikte konut sıkıntısı yaşamayacağını belirten 

Rektörümüz, “Bünyesinde yürüyüş yolları, sosyal alanlar, oyun parkları ve rekreasyon alanlarının da 

hizmete sunulması düşünülen proje kapsamında; 28 blok, 3+1 daire olmak üzere 448 daire, 3 blok, 4+1 

daire olmak üzere 48 daire ile toplam 496 daire olması ve iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.” dedi.

Rektörümüz Artvin Çoruh Üniversitesinin

10. Yıl Kutlama Programına Katıldı
  R e k t ö r ü m ü z  

P r o f .  D r .  H ü s e y i n  

KARAMAN, Artvin Çoruh 

Üniversitesinin 10. Yıl 

Kut lama Programına 

katıldı.

 Etkinlikler kapsamında 

Akademik Yükselme, 

Teşvik ve Ödül Töreni 

gerçekleştirildi. 

  Yapılan açılış 

konuşmalarının ardından 

akademik yükselme ve 

yayın teşvik ödülleri 

meras im ine  geç i ld i .  

P r o f e s ö r ,  

d o ç e n t  v e  

yardımcı doçent 

unvanını kazanan öğretim üyelerine akademik giysileri Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve diğer protokol üyeleri tarafından 

giydirildi. Programda ayrıca 2016 yılında gerçekleştirdikleri bilimsel 

yayınlarla derece alan ve teşvik almaya hak kazanan öğretim 

elemanlarına plaketleri ve teşekkür belgeleri protokol üyelerince verildi.

Akademik Yükselme, Ödül ve Teşvik Töreni Artvin Belediyesi Minikler 

Halk Oyunları Ekibinin halk oyunları gösterileri ile sona erdi.
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Güçlü akademik kadrosu ile her yıl öğrenci sayısını ve 

kalitesini artıran Üniversitemiz, araştırma geliştirme ve 

inovasyon alanlarında da çalışmalarına hız veriyor.

Bu çerçevede, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Vagif NEVRUZOĞLU geliştirdiği 'Mutfak Doğalgaz Ocakları 

İçin Ayarlanabilir Izgara Tasarımı' başlıklı çalışmasına patent 

aldı.

Daha önceden yapmış olduğu çalışmalarına da patent alma başarısını 

gösteren Doç.Dr. Vagıf NEVRUZOĞLU yürüttüğü çalışmalar sonucunda tasarladığı 

“Mutfak Doğalgaz Ocakları İçin Ayarlanabilir Izgara” ürününe de patent almayı 

başardı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak tescillenen bu yeni 

ürün sayesinde Öğretim Üyemiz ikinci patentini de alarak kendi alanında büyük 

başarı elde etti. Geliştirilen bu ızgara sayesinde daha az doğalgaz tüketimi ile ülke 

ekonomisine olumlu katkı sağlanacak. 

Üniversitemiz Öğretim

Üyesinin Patent Başarısı

Üniversitemiz ile Kore Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçiliği tarafından “Kore Kültür 

Günü” etkinliği düzenlendi.

Üniversitemiz Kongre ve Kültür 

Merkez i 'ndek i  e tk in l i k  önces inde  

katılımcılar fuaye alanındaki Türk askerleri 

ile şehit mezarlıklarının fotoğraflarının yer 

aldığı Kore Turizm ve Kore Savaşı 

Fotoğrafları Sergisini gezerek yetkililerden 

bilgi aldılar.

Kore'nin savaş dönemi, sonrasında 

yaşadığı dram ve ülkenin ayağa kalkışını 

anlatan film “ Ode To My Father” ise 

salonu dolduranlar tarafından ilgiyle 

izlendi. Etkinlikler çerçevesinde Kore-

Türkiye İlişkileri ve Kore'de Eğitim ve 

Korece Tanıtım konulu seminerler verildi.

Kore geleneksel kıyafetlerinin 

dave t l i l e r  t a ra f ından  yak ından  

incelendiği etkinliklerde ayrıca Kore 

Geleneksel Müzik “Sa Mul” konseri de 

düzenlendi.

Konser öncesi Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN bir konuşma 

yaparak, iki ülke arasındaki geçmişten gelen 

bağları hatırlattı, Güney Kore ile Türkiye'nin iki dost 

ve kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı 

Dong Woo CHO ise Üniversitemizde bulunmaktan 

dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek bu 

etkinlik aracılığıyla Rize'de Kore kültürünü ve 

Kore'yi tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Programın ardından, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği 

Müsteşarı Dong Woo CHO'yu makamında ağırladı. 

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim 

Dalı tarafından Nörovasküler Girişimsel Uygulamalar 

konulu sempozyum gerçekleştirildi.

8-9 Nisan 2017 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yapılan 

programa Türkiye'nin dört bir yanından, alanında söz 

sahibi uzmanlar katıldı.

 Tıp Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 

Dr. Mehmet Fatih İNECİKLİ öncülüğünde 3 oturum 

halinde gerçekleştirilen Nörovasküler Girişimsel 

Uygulamalar konulu sempozumun birinci gününde 

söz konusu alanda yapılan bilimsel çalışmalar 

uzmanlar tarafından katılımcılara kapsamlı bir şekilde 

anlatıldı. “Karotis Stentleme, Akut İnme ve Beyin 

Anevrizmalarının Girişimsel Radyoloji'deki güncel 

endovasküler tedavileri ele alındı.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'nın gerçekleştirdiği 

ilk sempozyum olma özelliğine sahip programın amacı 

ise Girişimsel Radyoloji'de yapılan işlemleri ön plana 

çıkarmak ve ileriye yönelik Girişimsel Radyolojik İşlem 

hedeflerini ortaya koymak. Bu arada, Rize ve çevre 

illere hizmet veren birim, Gürcistan ve diğer ülkelerden 

gelen hastalara da hizmet vererek, Uluslararası Sağlık 

Turizmine katkı sağlamakta.

Üniversitemiz ve 

KOSGEB Arasında 

Protokol İmzalandı
 Üniversitemiz ile 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme 

v e  D e s t e k l e m e  

Başkanlığı (KOSGEB) 

R i z e  M ü d ü r l ü ğ ü  

arasında Uygulamalı 

Gir iş imci l ik  Eği t imi  

protokolü imzalandı.

 İ m z a l a n a n  

protokol hakkında bilgi veren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, 11-14 Mayıs ve 25-28 Mayıs tarihlerinde 

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitiminin düzenleneceğini ve bu eğitimi başarı ile 

tamamlayan kursiyerlere KOSGEB Rize Müdürlüğü tarafından 

sertifika verileceğini belirtti. Üniversite olarak girişimcilik ve 

yenilik ile ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini vurgulayan 

Rektörümüz, bu protokol çerçevesinde önümüzdeki yıllar 

içerisinde yine girişimcilik ile ilgili eğitim faaliyetlerinin 

yapılacağını söyledi. Ayrıca, bu protokoldeki amacın girişimcilik 

ekosisteminin büyüyüp gelişmesine katkı sağlamak olduğunu 

sözlerine ekleyerek protokolün hayırlı olmasını diledi.

 KOSGEB Rize Müdürü Mustafa KURT ise Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi ile imzaladıkları eğitim protokolünden 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek protokolün hayırlı olmasını 

diledi.

Üniversitemizde Nörovasküler 
Girişimsel Uygulamalar Konulu 
Sempozyum Gerçekleştirildi

Üniversitemizde “Tıp ve Diş Hekimliği Lisans Eğitiminde

Müfredat Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme” Anlatıldı
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültemiz tarafından ortaklaşa organize edilen ''Tıp 

ve Diş Hekimliği Lisans Eğitiminde Müfredat Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme'' konulu konferans, 

Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansta, Tıp ve Diş hekimliği lisans eğitiminde müfredat oluşturma sürecinde nasıl bir 

yaklaşımın izlenmesi gerektiği ve seçilen öğretim tekniğine uygun olabilecek ölçme ve değerlendirme 

tekniklerinden genel ilkeleri ile bahsedildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

öğretim üyelerinden Dr. Fazıl Serdar Dr. GÜREL, Tıp ve Diş hekimliği öğretim süreçleri sonucunda 

ulaşılması hedeflenen bilgi ve manipülasyon becerilerinin önemlilik düzeyine göre eğitim sürecine 

dağıtılmasının yani tümdengelim yaklaşımı ile müfredat planlamasının doğru bir yaklaşım olabileceğini 

vurguladı. Bunun yanı sıra, ölçme ve değerlendirmenin bilgi veya uygulamanın bilinmesi düzeyine göre 

değil, yorumlanıp hasta üzerinde uygulanabilme becerisine göre yapılmasının daha doğru olduğu 

örneklerle açıklandı.

Rektörümüzden Samsun
Valisine Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Samsun Valisi 

İbrahim ŞAHİN'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede Vali İbrahim ŞAHİN ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 

ortaya koyduğu bilimsel çalışmalarının yanında genç ve dinamik 

yapısının da avantajını kullanarak kısa sürede Türkiye'nin ulusal ve 

uluslararası alanda adından söz ettiren bir üniversite haline 

geldiğini söyledi ve bu olumlu tablodan gerek bölgemiz gerekse 

ülkemiz adına büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN'in de eşlik ettiği 

ziyarette Rektörümüz, ülkemizin kalkınmasının ancak doğru bir 

eğitim süzgecinden geçerek yetişen nitelikli insanlar sayesinde 

gerçekleşeceğine inandığını ifade ederek “Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi olarak üniversitemizin hem nicelik, hem de nitelik 

olarak bugün çok önemli bir noktaya geldiğini görmenin sevincini 

yaşıyoruz. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Üniversitemizde Kore Kültür Günü Düzenlendi


	1: 1-8
	2: 2-7
	3: 6-3
	4: 4-5

