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Sayı: 47

Tercih dönemi öncesi Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN tertip ettiği kahvaltılı 

toplantıda Rize genelinde eğitim veren temel lise 

müdürleri, idareciler ve rehber öğretmenlerle bir 

araya geldi.

Sosyal Tesisimizdeki program Üniversitemiz 

tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Programda bir konuşma yapan Rektörümüz, 

Üniversitemizin bölümleri, akademik kadrosu, 

bilimsel çalışmaları, imkânları ve 

gerçekleştireceği projeleri hakkında kapsamlı 

bilgiler verdi. Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinin kaliteli bir eğitim için gerekli olan 

tüm donanım ve altyapıya sahip olduğunu ifade 

eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

katılımcılara seslenerek, ülkemizin donanımlı 

insan ihtiyacının giderilmesinde öğretmenlerin 

büyük sorumluluk taşıdığını, ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan öğrencilerin doğru 

tercih ve yönlendirmeyle başarıya kolaylıkla 

ulaşacağını belirtti. Rektörümüz konuşmasını, 

pek çok açıdan yeterli olanaklara sahip, geleceğe 

emin adımlarla yürüyen kurumumuzun hem 

nicelik, hem de nitelik olarak bugün çok önemli 

bir noktaya geldiğini, her yıl öğrenci sayısını 

daha da artıran Üniversitemizin gelişerek 

büyüdüğünü ve aile sıcaklığındaki Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi çatısı altında eğitimcilerin 

de bilinçlendirmesi ile birlikte ilimiz genelinde 

eğitim gören öğrencileri de görmek istediklerini 

kaydederek tamamladı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN ile 

Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER'in de 

katıldığı toplantı, katılımcılardan yöneltilen 

soruların Rektörümüz tarafından 

cevaplandırılması ile sona erdi.

Rektörümüz Kahvaltılı Toplantıda Lise Müdürleri ve Rehber Öğretmenlerle Bir Araya 
Geldi Rektörümüz İslam Ülkeleri 

Rektörleri Forumu'na Katıldı
       Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN'ın himayelerinde, 26 – 27 Temmuz 2017 tarihlerinde, 

İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler 

arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da 

düzenlenen “İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak” 

temalı “İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu”na katıldı.

       Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen “İslam Dünyası 

Yükseköğretim Alanının Oluşturulması” temalı toplantının açılış 

oturumuna başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN ve YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ 

olmak üzere, Bakanlar ve Kamu Kuruluşlarının Yöneticileri, İslam 

Ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri, YÖK Üyeleri, İslam coğrafyasında 

yer alan 30'un üstünde ülkeden 120 üniversite rektörü, ülkemizdeki 

devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ve YÖK yetkilileri katıldı.

       Bologna sürecinden kopmadan İslam ülkeleri arasında 

işbirliklerinin kurumsal anlamda başlaması, güçlü bir ağ oluşturulması ve araştırma alanı 

kurulması hedefiyle düzenlenen Forum'un açılış oturumunda Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN ve YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ birer konuşma 

gerçekleştirdi. Oluşturulacak ortak yükseköğretim alanı ile birçok imkân ve fırsat doğacağının 

vurgulandığı programda, İslam dünyasında yaşanan krizlerin çözümüne yakın işbirlikleriyle 

önemli katkı sağlanacağı ifade edildi.

       Toplantının açılış oturumunun tamamlanmasının ardından Bilkent Otel ve Konferans 

Merkezi'nde “Yeterlilikler Çerçevesi ve Kalite Güvencesi”, “Kredi Transfer Sistemi ve 

Hareketlilik”, “Kalite Güvence Ajansları, Tanınırlık ve Denklik” ile “Ortak Eğitim Öğretim 

Programları” başlıklı toplam dört panel oturumu gerçekleştirildi.
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Adalet MYO 
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümüne
Öğrenci Alınacak
       Üniversitelerin temel amacı olan “nitelikli insan 

gücü yetişt irmek” Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinin de temel şiarlarından biridir. Bu 

amaçla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, devletin 

ve milletin ihtiyaç duyduğu veya gelecekte ihtiyaç 

duyacağı alanlar ile ilgili eğitim vermek için her geçen 

gün büyümeye ve gerekli olan yeni bölümler açmaya 

devam etmektedir.

       Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 

nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak mesleki 

yeterliliği olan mezunlar yetiştirmek üzere Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek 

Yüksekokulu nezdinde “Ceza İnfaz ve Güvenlik 

Hizmetleri Bölümü” açılması için YÖK'e yapılan 

müracaat kabul edilmiş olup, 2017-2018 döneminde 

ilk defa 40 öğrenci alımı yapılacaktır.

       Adalet Bakanlığına nitelikli ve gerekli mesleki 

eğitimi almış personel sunabilmek, Bakanlığın bu 

ihtiyacını karşılayabilmek için de, Adalet Bakanlığı 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile 

Üniversitemiz Rektörlüğü arasında 24.03.2017 

tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Protokol 

kapsamında; ilgili bölümde okuyan öğrencilere ceza 

infaz kurumlarında staj imkânı da tanınacaktır. 

Ayrıca, infaz ve koruma memuru olarak istihdam 

edilmek üzere açılacak imtihanlarda, bu bölümden 

mezun ve yapılacak mülakatta başarılı olan 

öğrencilere “öncelik tanınacağı” protokol ile kayıt 

altına alınmıştır.

       Üniversitemiz de Ceza ve Tevkifevleri Genel 

Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu nitelikli infaz ve 

koruma memurlarını yetiştirmek üzere gerekli 

altyapıyı hazırlamış ve öğrencilerini beklemektedir. 

Adalet Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılmış 

olan Ceza İnfaz Ve Güvenlik Bölümü, KARADENİZ 

SAHİLİ BOYUNCA TEK olma özelliği ve mezunlarına 

öncelikli olarak işe girme imkânı (bir bakıma işe girme 

garantisi) sağlaması bakımından tercih edilebilecek 

en makul bölümlerden biri olma niteliğini 

taşımaktadır.

       Ceza infaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümüne 

YGS-5 puanı ile tercih yapılabilecek olup 2017-2018 

dönemi için kontenjanımız 40 kişidir. Ülkemizde 

21/06/2017 tarihi itibariyle, 291 kapalı ceza infaz 

kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 2 çocuk 

eğitimevi, 8 kadın kapalı, 4 kadın açık, 6 çocuk kapalı 

ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 381 ceza infaz 

kurumu bulunmaktadır. Bu sayı dikkate alındığında, 

mezun olunduğunda işe girme imkânının ne denli 

yüksek olduğu daha rahat anlaşılabilecektir. Kaldı ki, 

bu hususta imzalanan Protokol'de, mülakatta başarılı 

olanlara öncelik hakkının bu Bölüm mezunlarına ait 

olduğunu bir kere daha belirtmek gerekir. Ayrıca, 

kamu ve özel sektörün güvenlik hizmetlerinde, 

gerekli olan bilgi birikimi ile uygulamalı derslerle elde 

edeceği kabiliyetler neticesinde özel güvenlik uzmanı 

olarak da görev yapabileceklerdir.

Denizcilik Fakültemizin Adı 
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Olarak Değiştirildi

       Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve 

yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi 

hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif 

yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilâtı Kanunu'nun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 

29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

       29/5/2017 tarihli ve 2017/10404 sayılı kararnamenin ek 2. Madde 1. 

Bendine göre Üniversitemize bağlı olan Denizcilik Fakültesinin adı Turgut 

Kıran Denizcilik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

       Denizcilik sektörünün gerektirdiği özellikler düşünülerek dünyanın her 

yerinde çalışabilecek nitelikte mesleki yeterliliğe sahip, iletişim becerisi 

yüksek, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, kendini sürekli olarak 

geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yetenekleri gelişmiş, yaratıcı ve çağdaş 

insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik 

Yüksekokulu 16 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. 2016 yılında Denizcilik    

Fakültesi olup 29/05/2017 tarihli kararname ile Turgut Kıran Denizcilik 

Fakültesi adını almıştır.

       Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine sosyal, sportif ve rekreasyon alanları kazandıracak ve 

Üniversitemizin çehresini değiştirecek projelerden biri olan Sahil Dolgu Alanı (Batı Park) projesinde ihale süreçleri 

tamamlandı.

       Üniversitemiz Rektörlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü 

arasında imzalanmış olan yapım protokolü çerçevesinde ilgili Genel Müdürlük tarafından Üniversitemizin önünde 

yapılacak olan sahil dolgusunun ihalesi 10.05.2017 tarihinde yapıldı. İhaleyi Ederay İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. isimli 

firma aldı. Yaklaşık olarak 134 dönüm araziyi kapsayan dolgu projesinde ihaleyi alan firmaya Üniversitemiz tarafından 

yer teslimi yapıldı ve firma ilgili alanda şantiyesini kurarak dolgu çalışmalarına başladı. Üniversitemizin hemen önünde 

yapılacak olan sahil dolgusu 500 günde tamamlanacaktır.

Üniversitemiz Sahil Dolgusu Başladı

 

       Üniversitemiz tarafından düzenlenen “15 

Temmuz Darbe Kalkışmasının Toplumsal Etkileri” 

konulu konferans İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Hasan AYIK'ın sunumuyla İlahiyat 

Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

       Program, 15 Temmuz gecesinde yaşanan hain 

da rbe  g i r i ş im i  s ı ras ında  şeh i t  ed i l en  

kahramanlarımız için İlahiyat Fakültesi Öğretim 

Görevlisi Vehbi CANSIZ'ın Kuran'ı Kerim tilaveti ile 

başladı.

       Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından 

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “15 

Temmuz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle 

Anıyoruz” konulu video gösterimi gerçekleştirildi.

       Konferansına, Darbe denilen insanlık dışı 

durum neden İslam toplumları ve Doğu 

toplumlarında meydana geliyor, Darbe denen illet 

bize nereden bulaştı, Neden bunlar başımıza 

geliyor? soruları etrafında başlayan Prof. Dr. 

Hasan AYIK, en önemli nedeni, bugün İslam 

dünyasındaki birçok topluluk ve yapılanmanın, 

halkın zihninde kendilerine karşı oluşabilecek 

olumsuz algıların önünü kapatmak için İslami 

değerleri kullanmaları olarak belirtti.

       İslam'ı gönül meselesi olarak düşünmeyip, 

ahlaki değerleri ikinci plana iterek, yalnızca 

ibadetleri cennete gitmenin 

aracı olarak görmenin Müslümanların en büyük 

eksikliği olduğunu ifade eden AYIK, FETÖ'nün de 

kirli yüzünü göstermeden önce insanları bu şekilde 

kandırdığını belirtti.

       Darbe girişiminin birçok olumsuz etkisinin 

yanında halkın Müslümanlara olan güvenine de 

çok ciddi zarar verdiğini dile getiren AYIK, 

“Müslüman kaliteli olmak zorundadır. Çocuklara 

küçük yaştan itibaren ahlaki değerler verilmeli, 

adalet, merhamet, izzet, hikmet, güven, ahlak, 

insan sevgisi aşılanmalı. Ahlaki erdemler olursa 

İslam'a ve insanlığa zarar veren bu gruplar ortaya 

çıkamaz.” dedi.

  İnsanların dış görünüşüne aldanmayıp adaletine, 

merhametine, eylem ve davranışlarına bakılması 

gerektiğinin altını çizen AYIK, Peygamber 

Efendimizin, “Allah sizin dış görünüşünüze ve 

mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve 

işlerinize bakar.” Hadisi Şerifi ile konuşmasını 

tamamladı.

       Konferansa, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Reşat KASAP, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İstiklal 

Yaşar VURAL ile Üniversitemiz akademik ve idari 

personeli katıldı.

  Konferansın sonunda darbenin toplumsal etkileri 

konusunda duygu ve düşüncelerini dile getiren 

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP ile 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tüm 

dinleyenlere teşekkür ederek günün anısına Prof. 

Dr. Hasan AYIK'a Üniversitemiz şilti takdim ettiler.

15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Toplumsal Etkileri
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Üniversitemizde İHA'nın Objektifinden 
15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı

Rektörümüzü Ziyaret Etti

      Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK, beraberinde 

Rize Milletvekilleri Hasan KARAL ve Hikmet AYAR, Rize Valisi 

Erdoğan BEKTAŞ, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, 

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal SEKÜCÜ ve AK Parti 

Rize İl Başkanı Muhammet AVCI Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN'ı makamında ziyaret etti.

      
        Görüşmede Rektörümüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek kısa bir süre önce yeni oluşturulan Bakanlar Kurulu'nda 

Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve getirilen Rize Milletvekili Dr. 

Osman Aşkın BAK'ı tebrik etti. Rektörümüz, Dr. Osman Aşkın 

BAK'ın sahip olduğu bilgi ve tecrübesiyle Türk sporuna sağlayacağı 

       Kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı 

Dr. Osman Aşkın BAK, ülkesini ve milletini seven, bilgi sahibi, donanımlı gençlerin 

yetişmesinde önemli görev üstlenen üniversitelerle birlikte çalışarak, sağlam temelleri olan 

başarılı bir gençliğin oluşturulmasına vurgu yaptı.  

      

        Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL ile Üniversitemiz Genel Sekreteri 

Adnan ER'in de bulunduğu görüşme, Rektörlük binası önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile 

sona erdi.

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı'ndan 

Öğrencilere 1500 TL Burs

     Öğrencilerimizin donanımlı bireyler olması için kaliteli eğitimden 

asla taviz vermeyen, güçlü akademik kadrosu ile göz dolduran, tüm 

programlarımızdaki % 99 yerleşme oranıyla tercih edilen bir 

üniversite haline gelen, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, 

şehirle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık, modern, her 

geçen gün adından daha fazla söz ettiren Üniversitemiz, 

Üniversiteye giriş sınavında başarı göstererek kendi puan türüne 

göre belli yüzdelik dilimlerine girip Üniversitemizi tercih eden 

öğrenciler için başarı bursu fırsatı sunuyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından 

Üniversitemizin; Lisans programlarına yerleştiği ve kayıt yaptırdığı 

programın puan türüne göre Türkiye genel başarı sıralamasında 

(ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) belli dereceye giren 

öğrencilere başarı bursu veriliyor.

       Üniversitemizde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi amacıyla İhlas 

Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen 60 adet kare fotoğrafın yer aldığı sergi açılışı 

gerçekleştirildi.

      Tarihi fotoğraflardan oluşan serginin açılışını Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN yaptı.  

Hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğraflar, Rektörümüz 

eşliğinde sergiye katılan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali 

BİLGİN ve Üniversitemiz akademik ve idari kadrosu tarafından dikkatle incelendi.

      Sergi, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ülkemizin bekasını, milli iradeyi, demokrasiyi, vatanı, korumak amacıyla o kara gecede şehit olan 

vatandaşlar için okunan dua ile sona erdi.

Üniversitemizden Organik Çay Tarımına Destek

       Üniversitemiz, nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra 

toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek akademik 

faaliyetleri ve gerek ilimize gerekse ülkemize katma değer 

kazandıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

       Rize'nin, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 

kalkınmasında en önemli itici güç olan Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı 

çalışmalar ve düzenlediği eğitim faaliyetleri ile özellikle 

Rize'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen çayın 

marka değerinin artırılması yönündeki adımlarına hız 

kazandırdı.

       Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının organik çay 

üretimine geçiş kararının ardından Rize Doğal Kaynakları 

ve Yaban Hayatı Koruma Derneğince düzenlenip, Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Çay 

Üretiminde Organik Tarıma Geçiş Eğitimi, Üniversitemiz 

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 

verilecek. 12 gün sürecek olan eğitim programı sonunda 

katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

       Öte yandan, dünyada hızla yayılmakta olan organik 

tarım, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden, üretimde 

kimyasal ilaç, sentetik gübre, hormon uygulamaları gibi ürünün verimini arttırıcı yöntemler kullanılmadan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.
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       Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ'ın 

koordinatör, Dış İlişkiler Ofisi personeli Uzm. 

Ozan SELCİK'in teknik personel olarak 

görev aldığı “TROL BALIKÇILIĞINDA RİSK 

ÖNLEME VE GÜVENLİK İÇİN BİT 

KULLANIMINA DAYALI EĞİTİM ARACI 

(GÜVENLİK BALIKÇILIK)” adlı projenin 

yaygınlaştırılması kapsamında AB Projesi 

Bilgi Günü düzenlendi.

       Avrupa Komisyonu tarafından finanse 

edilen Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan “TROL BALIKÇILIĞINDA 

RİSK ÖNLEME VE GÜVENLİK İÇİN BİT KULLANIMINA DAYALI EĞİTİM ARACI (GÜVENLİK 

BALIKÇILIK)” adlı proje Eylül 2014 tarihinde başladı ve Ağustos 2017 tarihi itibariyle sona erdi. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler proje koordinatörü Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ 

tarafından bir sunum 

eşliğinde tanıtıldı.

        Prof. Dr. Osman 

Beyazoğlu Konferans 

salonunda düzenlenen 

etkinlikte bir konuşma 

yapan Su Ürünleri 

Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Cemalettin ŞAHİN 

Ü n i v e r s i t e m i z d e  

yürütülen projelerin 

sayısının gün geçtikçe 

arttığını, bu projelerin 

y e n i  p r o j e l e r i  

tetiklediğini ifade etti. 

       Dış İlişkiler Ofisi 

personeli Uzm. Ozan SELCİK ise KA2 projeleri hakkında genel bilgiler verdi ve 

Üniversitemizde halihazırda 3 AB projesinin yürütüldüğünü ve 1 adet proje teklifinin de AB 

tarafından desteklendiğini ifade etti.

       Proje Koordinatörü Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ ise, Trol Balıkçılığı Sektöründe çalışanlar için 

hazırlanan eğitim programının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı.  

       Etkinlik kapsamında daha sonra projenin çıktısı olan “Balıkçılık Sektöründe Denizde 

Güvenlik” konulu kısa bir video gösterimi gerçekleştirildi. 

Üniversitemizde AB Projesi 
Bilgi Günü Gerçekleştirildi

Yüksek Lisans ve Doktora
 
Programlarımıza Yoğun İlgi

       2017-2018 

Akadem ik  y ı l ı  Güz  

Dönemi için Fen, Sosyal 

ve  Sağ l ı k  B i l im le r i  

E n s t i t ü l e r i m i z d e  

Lisansüstü ve Doktora 

programlarımıza açılan 

kontenjanlara yoğun 

başvuru oldu.

      Fen Bilimleri 

Enstitümüzün açtığı Yüksek Lisans programları için toplam 373, Sağlık 

Bilimleri Enstitümüzün açmış olduğu Yüksek Lisans programları için 

219 ve Sosyal Bilimleri Enstitümüzün açtığı Yüksek Lisans 

programlarına ise 2729 gibi rekor bir başvuru gerçekleşti. 

Enstitülerimizde önemli oranda ilgi gören programlarımız Tezli Yüksek 

Lisans programları oldu.

       Kaliteli ve iddialı eğitim verilen Enstitülerimizdeki Doktora 

programlarımızda ise; Fen Bilimleri  Enstitümüzün açtığı Biyoloji 

Doktora programına 1, Fizik Doktora programına 2, Kimya Doktora 

programına 2, Su Ürünleri Doktora programına 2, Fen Bilgisi Eğitimi 

Doktora programına 3, Sosyal Bilimleri Enstitümüzün açmış olduğu 

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora programına 10, İşletme Doktora 

programına 20, Temel İslam Bilimleri Doktora programına 11, Türk Dili 

ve Edebiyatı Doktora programına 7,  Sağlık Bilimleri Enstitümüzün 

açtığı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktora programına ise 2 

başvuru yapıldı.

Rektörümüz 
TÜBİTAK Başkanını Ziyaret Etti
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN beraberinde Rize Valisi 

Erdoğan BEKTAŞ ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU ile 

birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif ERGİN'i makamında 

ziyaret etti.

Projelerden sorumlu olan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol 

ARCAKLIOĞLU'nun da hazır bulunduğu görüşmede, TÜBİTAK 

tarafından bu yıl desteklenen öğrenci projelerinde bütün 

üniversiteler arasında projesi en çok kabul edilen 3. üniversite olma 

b a ş a r ı s ı n ı  e l d e  e d e n  

Üniversitemizin, proje konusuna 

özel önem verdiğine değinen 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, bölgenin en önemli 

ticari ürünü olan çay konusunda 

da öne çıkmak istediklerini ve 

Üniversitemizin ÇAYKUR ile 

b i r l i k t e  ç a l ı ş m a  g r u p l a r ı  

oluşturarak konu hakkında birtakım çalışmalar yaptığını belirtti. 

Rektörümüz, kendilerini makamında ağırlayan TÜBİTAK Başkanı 

Prof. Dr. A. Arif ERGİN'e teşekkür ederek TÜBİTAK'tan projeler 

konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek 

beklediklerini ifade etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜBİTAK 

Başkanı Prof. Dr. A. Arif ERGİN de, 2015 ve 2016 yılında desteklenen 

proje sayısı itibariyle Türkiye'deki üniversiteler arasında büyük 

başarı gösteren Üniversitemizin Ar-Ge başarılarının artarak devam 

etmesi temennisinde bulundu.

Rektörümüz YÖK'te 
Ortak Kullanım ile İlgili
Toplantıya Katıldı

   

    Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığına Bağlı 

kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin Birlikte 

Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğine Dair Değerlendirme 

toplantısına katıldı.

       YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A.Yekta SARAÇ'ın 

başkanlık ettiği toplantıya YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. 

Sefa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha 

Koçak Tufan ile sağlık alanında Sağlık Bakanlığı ile ortak 

kullanım veya işbirliği yapan yaklaşık 25 Üniversite Rektörü 

katıldı. Toplantıda hem ortak kullanımın olumlu ve olumsuz 

yanları tartışıldı, hem de Sağlık Bakanlığı'nın yeni çıkarmış 

olduğu “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve 

Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte 

Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

değerlendirildi. Mevcut durumda ortaya çıkan olumsuzlukları 

giderecek adımlar belirlendi ve hem tıp eğitiminin, hem de 

sağlık hizmetinin daha nitelikli hale getirilebilmesi için 

yapılması gerekenler tartışıldı.

       Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 

SARAÇ ise, tıp eğitiminin çok önemli olduğunu, bu konuda 

kalitesizliğe tahammülü olmadığını, aynı şekilde vatandaşa 

sunulan sağlık hizmetinin de hiçbir şekilde ihmal edilmemesi 

gerektiğini belirtti ve toplantıda alınan kararların hem Sağlık 

Bakanlığında, hem de Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı 

nezdinde takipçisi olacağını ifade etti.

 

       Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı toplantısı, Üniversitemiz Geliştirme 

Vakfı tarafından akademik ve idari personelimiz için Rize'nin Güneysu ilçesi Adacami 

mevkiinde yapımı devam eden lojmanların inşaat alanında gerçekleştirildi.

         Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR başkanlığındaki toplantıya; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri-Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Fahri KASIRGA, 

Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, MGK Genel Sekreteri Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU, 

eski Rize Milletvekili Abdülkadir KART, Vakfın Genel Sekreteri Av. Harun MERTOĞLU, vakıf 

üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı.

         Üniversitemiz Geliştirme Vakfının, gelişerek hızla büyüyen kurumumuza sağlamış 

olduğu katkılar, projeler ve devam eden çalışmaların ele alındığı toplantının ardından heyet, 

inşaat çalışmaları tamamlandığında içerisinde toplam 496 daire ile birlikte sosyal alanlar, 

yürüyüş yolları, oyun parkları ve rekreasyon alanlarının sayesinde cazip bir yaşam ve 

çalışma ortamına sahip olacak yerleşkeyi ve örnek daireyi yerinde inceledi. 

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı
 

Toplantısı Güneysu'da Yapıldı
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