KAMPÜS
“Bu Kampüste Yaşam Var”

Finlandiya'da düzenlenen Gençler Dünya
Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen
stilde 84 kiloda Üniversitemiz BESYO öğrencisi

rteuhaber@erdogan.edu.tr

Şampiyonada 84 kiloda Türkiye'yi temsil
eden Üniversitemiz öğrencisi Salih AYDIN, ilk
maçında Azerbaycanlı rakibini 5-3, çeyrek finalde
Kazakistanlı rakibini 5-1 yenerek yarı finale kadar
yükseldi. Burada Rus rakibi Aleksandr Andrevitch
Komarov'a şanssız bir şekilde 2-1 yenilen AYDIN,

akşam seansında bronz madalya için çıktığı maçta
Romanyalı rakibi Nicu Samuel Ojog'u 7-4 yenerek
bronz madalyanın sahibi oldu.

Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde
Türk dilini öğrenmek ve Anadolu kültürünü yakından tanımak amacıyla çeşitli ülkelerden
gelip Rize'de üç hafta geçirecek olan misafir öğrenciler çay bahçelerini gezdi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezinin
(TÖMER) ev sahipliği yaptığı 'Türkçe Yaz Okulu' için Afganistan, Azerbaycan, Cezayir, İran,
Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Makedonya, Mısır ve Romanya'dan ilimize gelen 20 misafir
öğrenci, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan
ER, Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevli Okt. M. Fatih YILMAZ öncülüğünde Rize'nin Güneysu ilçesi Pazarköy mevkii Aktepe
mahallesinde, bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan çayın hasadından tüketimine kadar
gelen evreleri hakkında kapsamlı bilgi aldılar. Doğal güzelliklerle çevrili yöreye hayran kalan
misafir öğrenciler, ellerine ilk kez aldıkları çay makası ile de ürünü toplamaya çalıştılar.

Sayı: 48

Cumhurbaşkanımız Üniversitemiz Sosyal
Kampüs İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Salih AYDIN dünya üçüncüsü olarak bronz
madalya kazandı.

Misafir Öğrenciler Çay Topladı
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gazetesi
Ağustos 2017

Üniversitemiz BESYO Öğrencisi
Dünya Üçüncüsü Oldu

Dünya Gençler Grekoromen Güreş
Şampiyonası'nda Çaykur Spor Kulübü Sporcusu,
Üniversitemiz BESYO (Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu) öğrencisi Salih AYDIN dünya
üçüncüsü oldu.

RTEÜhaber

Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Geliştirme Vakfı tarafından
Üniversitemiz akademik ve idari
personeli için Güneysu ilçesi
Adacami mevkiinde yapımı
devam eden Güneysu Konakları
inşaat alanında incelemelerde
bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın
R e c e p Ta y y i p E R D O Ğ A N ,
yaklaşık bir saat süren
incelemede Rektörümüz Prof. Dr.
Hüseyin KARAMAN ve
yetkililerden bilgi aldı.
Ziyarette, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN'a, Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK,
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU,
Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ,
Rize Milletvekilleri Hasan KARAL,

Hikmet AYAR ve Rize Belediye
Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP
da eşlik etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN ve
beraberindeki heyet yapılan örnek
daireleri gezerek incelemelerde
bulunduktan sonra ziyaret sona
erdi.
Üniversitemiz akademik ve idari
personelinin, mesleklerini ve
yaşamlarını rahatlıkla
sürdürebilmelerini sağlayacak
lojman desteğiyle birlikte konut
sıkıntısı yaşamaması, rahatça
konaklayabilecekleri şekilde
dizayn edilen sosyal alanlar,
yürüyüş yolları, oyun parkları ve
rekreasyon alanlarının sayesinde
cazip bir yaşam ve çalışma
ortamına kavuşturulması
amaçlanıyor.
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Gençl k ve Spor Bakanı Ün vers tem z Z yaret Ett

Uluslararası Öğrenciler 15. Zeh rlenmeler
Rektörümüzü Ziyaret Etti Gel şt rme Kursu
Düzenlend

Ün vers tem z, R ze Kamu Hastaneler B rl ğ Genel
Sekreterl ğ ve Kl n k Toks koloj Derneğ 'n n ortaklaşa
düzenled ğ “15. Zeh rlenmeler Gel şt rme Kursu” 19 Ağustos
2017 tar h nde R ze Öğretmen Ev Konferans Salonu'nda
gerçekleşt r ld .
Yunus Emre Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın beş kıtasından
Türkçe öğrenen gençlerin katıldığı yaz okulları kapsamında Türkiye'ye gelen misafir
öğrenciler Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı ziyaret etti.
Üniversitemiz Genel
Sekreteri Adnan ER'in de hazır
bulunduğu program Rektörlük
Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n
KARAMAN olmak üzere Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. İst klal Yaşar VURAL, Prof. Dr. Al
BİLGİN ve Ün vers tem z Genel Sekreter Adnan
ER le b rl kte Rektörlük b nası önünde b r süre
sohbet eden Gençl k ve Spor Bakanı Dr. Osman
Aşkın BAK daha sonra Ün vers tem z merkez
kampüsünü gezd .
Ün vers tem z Mühend sl k Fakültes
öğrenc ler n n üzer nde çalıştıkları elektr kl
otomob l üret m n yer nde nceleyen Bakanımız
Dr. Osman Aşkın BAK, öğrenc lerle proje
hakkında sohbet ederek b lg aldı. Projen n
başarılı b r şek lde hayata geç r lmes ç n
üret mde desteğe ht yaç duyduklarını bel rten
öğrenc lere Bakanımız destek sözü verd .
Ün vers tem z n yanında yapımı devam
eden yurt nşaatında ncelemelerde bulunarak
burada da yetk l lerden b lg alan Bakanımızın
Ün vers tem z z yaret burada sona erd .
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Ziyaret esnasında
öğrencilere Üniversitemiz ve
Rize şehri hakkında bilgilerini
aktaran Rektörümüz, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi
olarak Türkçe öğretimin yanı sıra
kültürümüzü de tanıtma görevini
gerçekleştirmekten ve bu
kapsamda yurtdışından gelen
öğrencileri Üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Üniversitemizde
38 farklı ülkeden uluslararası öğrenci olduğunu da ifade eden Rektörümüz, “Yurtdışından
gelen öğrencilerimizin kendilerini
ülkelerindeki gibi rahat hissetmeleri ve
huzurlu bir ortamda eğitim almalarını
özellikle önemsiyoruz.” dedi.
Bir hafta boyunca Rize ve çevresini
gezen öğrencilerin izlenimlerini ve
düşüncelerini dinleyen Rektörümüz,
öğrencilerin merak ettikleri soruları da
cevapladı.
Türkiye'de olmaktan ve Türkçeyi
öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını
söyleyen öğrenciler, Rize'nin güvenli, huzurlu bir şehir, halkının da misafirperver olduğunu
ifade ettiler.
Ziyaret, Rektörlük binası önünde
günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile
sona erdi.

Kurs başkanlığını Kl n k Toks koloj Derneğ Başkanı
Prof. Dr. Lale KARABIYIK'ın yaptığı “15. Zeh rlenmeler
Gel şt rme Kursu”nda, Prof. Dr. Hülya ULUSOY, Prof. Dr. İsma l
CİNEL, Prof. Dr. Leyla İYİLİKÇİ, Prof. Dr. Demet AYDIN, Doç.
Dr. Hülya TÜRKAN, Yrd. Doç. Dr. Sevg KESİCİ tarafından,
Z e h r l e n m e l e r d e Ta n ı Te d a v

v e Yo ğ u n B a k ı m ,

Karbonmonoks t Zeh rlenmeler , Alkollerle Zeh rlenme,
S y a n ü r v e A ğ ı r M e t a l l e r l e Z e h r l e n m e l e r, M a n t a r
Zeh rlenmeler , Tarım İlaçları le Zeh rlenmeler, Hayvan Isırık
ve Sokmaları ve Del Bal Zeh rlenmeler g b çeş tl zeh rlenme
etkenler konusunda güncel b lg ler aktarıldı.
Sekreteryalığını Ün vers tem z Eğ t m ve Araştırma
Hastanes Anestez yoloj ve Rean masyon Anab l m Dalı
Öğret m Üyes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Başar
ERDİVANLI ve İstanbul Aydın Ün vers tes Öğret m Üyes Yrd.
Doç. Dr. Sevg KESİCİ'n n yaptığı kursun sonunda, l m z n yanı
sıra Trabzon, Erzurum ve Artv n'den gelen kurs yerlere sert f ka
ver ld .

Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü
arasında 'Türkçe Yaz Okulu' için imzalanan
anlaşma kapsamında Afganistan,
Azerbaycan, Cezayir, İran, Kazakistan,
Kırgızistan, Lübnan, Makedonya, Mısır ve
Romanyalı 20 misafir öğrenci Türk dilini
öğrenmek ve Anadolu kültürünü yakından
tanımak için Rize'de üç hafta geçirecekler.
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Üniversitemiz Fakülte Camii İnşaatı
Rektörümüz ve Beraberindeki Heyet Turizm
Fakültemiz Yeni Binasında İncelemelerde Bulundu Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
beraberinde Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ ve
Ardeşen Kaymakamı Emrah YILMAZ ile Ardeşen
Turizm Fakültemizin yeni tamamlanan binasında
incelemelerde bulundu.
Ardeşen Turizm Fakültesi binası, konferans
salonu ve yemekhanede incelemelerde bulunan
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve
beraberindeki heyet daha sonra fakülte binasının
çevresini gezdiler.
Yeni eğitim öğretim dönemine hazır olan
fakülte binamız hakkında bilgi veren Rektörümüz,
“İki bloktan oluşan ve toplam 12.000 metrekare
inşaat alanına sahip olan Turizm Fakültemiz
binasında 14 derslik, 4 amfi, 2 bilgisayar
laboratuvarı, farklı etkinlikler için 6 öğrenci atölyesi,
500 kişilik konferans salonu, kütüphane, 20
akademisyen odası ve idari bölüm bulunuyor.” dedi.

Öğret m Üyem z n
Çalışması Ödül Aldı
Dünyanın
çeşitli bölgelerinden
uluslararası bilim
insanlarının katılımı ile
27-28 Temmuz 2017
tarihlerinde İspanya'da
19th International
Conference on
Researches in
Science & Technology
(ICRST) konferansı
düzenlendi.
İspanya Barselona Üniversitesi'nde
düzenlenmiş olan 19th International Conference
on Researches in Science & Technology (ICRST)
konferansında, Üniversitemiz
Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba KÜTÜK'ün sunmuş
olduğu “Laboratory Test Researches on Warm Mix
and Hot Mix Asphalt Included Sub-Micron Ulexite
Mineral” başlıklı çalışması ”En İyi Sunum” ödülüne
layık görüldü.
Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

Pazar Kur'an ve Cam H zmetler Eğ t m Kültür
Derneğ tarafından Ün vers tem z Z raat ve Doğa
B l mler Fakültes Pazar Yerleşkes nde yapılacak olan
Fakülte Cam
nşaatı ç n temel atma tören
gerçekleşt r ld .
Törene, R ze Val s Erdoğan BEKTAŞ, R ze
Beled ye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz
Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN, Ardeşen Kaymakamı
Emrah YILMAZ, Pazar Beled ye Başkanı Ahmet BASA,
R ze İl Müftüsü İsma l YALÇIN ve Pazar İlçe Müftüsü
Mustafa DÜZGÜNEY katıldı.

Rektörümüz, ayrıca Fakülte binası içerisinde Fındıklı ve Pazar ilçelerinde bulunan fakülte ve
yüksekokullarımıza da hitap edecek yemekhanenin yer aldığını ifade etti.
Üniversitemizin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü belirten Rektörümüz, “ Biz Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi olarak yalnızca merkez kampüsümüzle sınırlı kalmayıp ilçelerimizde yer alan eğitim
binalarımızla da ilimizin geleceğine ve eğitim öğretim kalitesinin artmasına katkı sunmaya devam ediyoruz.”
diyerek konuşmasını tamamladı.

Ün vers tem z Z raat ve Doğa B l mler Fakültes kampüsünde
gerçekleşt r len tören Kur'an-ı Ker m t lavet le başladı. Pazar İlçe Müftüsü
Mustafa DÜZGÜNEY' n
açılış konuşması ve R ze İl
Müftüsü İsma l YALÇIN'ın
duasıyla devam eden
t ö r e n , R z e Va l s
E r d o ğ a n B E K TA Ş ,
R ze Beled ye
Başkanı Prof. Dr.

Reşat KASAP, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN, İlçe Beled ye
Başkanı Ahmet BASA ve protokol eşl ğ nde temel atma şlem le devam ett .
Temel atma tören n n ardından protokol üyeler , Rektörümüz Prof. Dr.
Hüsey n KARAMAN öncülüğünde Ün vers tem z Z raat ve Doğa B l mler
Fakültes 'n n sera ve b tk lend rme çalışmalarının yapıldığı uygulama
bahçeler n nceleyerek Fakültem z Dekanı Prof. Dr. Fat h SEYİS' n makamında
b r süre sohbet ett .
17×25 m ebatında, k kat hal nde olacak olan cam n n dört yıl çer s nde
b t r lmes ve alt katında hem çeş tl sosyal mekânlar, hem de 4-6 yaş Kur'an
Kursu olması planlanmaktadır. Tamamlandığında hem Ün vers tem z Z raat ve
Doğa B l mler Fakültes akadem k, dar personel ve öğrenc ler ne hem de
mahalle halkına h zmet verecekt r.
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Rektörümüz Kuzey Osetya Devlet Ün vers tes
le Mevlana Anlaşması İmzaladı

olacak.

Ün vers tem z ve Kuzey Osetya Özerk
Cumhur yet 'n n önde gelen ün vers teler nden b r
olan Kuzey Osetya Devlet Ün vers tes arasında
k l şb rl ğ n gel şt rmek amacıyla anlaşma
mzalandı.
B rtakım anlaşmalar gerçekleşt rmek üzere
yurt dışına çıkan Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n
KARAMAN, yurt ç nde eğ t m veren yükseköğret m
kurumları le yurtdışında eğ t m veren
yükseköğret m kurumları arasında öğrenc ve
öğret m elemanı değ ş m n gerçekleşt rmey
amaçlayan Mevlana Değ ş m Programı

Gürc stan T fl s Devlet Tıp Ün vers tes nden
gelerek Ün vers tem z Eğ t m ve Araştırma
Hastanes nde b r aylık staj gören Gürcü öğrenc ler
stajlarını tamamladı.

kapsamında, Kuzey Osetya Devlet Ün vers tes
Rektörü Prof. Dr. Alan OGOEV le Mevlana
Anlaşması ve İk l İşb rl ğ Protokolü mzaladı.
İmzalanan anlaşmalar kapsamında karşılıklı
olarak öğrenc ve akadem syen değ ş m n n
yanında, yapılab lecek k l ve çoklu b l msel proje
ve çalışmalar üzer nde de ortak şb rl ğ n n ele
alındığı b r görüşme gerçekleşt r ld .
Ün vers tem z n akadem k gel ş m n n yanı
sıra uluslarasılaşması sürec ne de katkıda
bulunan ve farklı kültürler n kaynaşmasına mkân
sağlayan anlaşma 2022 yılına kadar yürürlükte

Yen İl Jandarma Komutanından Rektörümüze Z yaret
Kısa süre önce
R ze İl Jandarma
Komutanlığına atanan
Jandarma Albay Hakan
DEDEBAĞI, Rektörümüz
Prof. Dr. Hüsey n
KARAMAN'ı makamında
z yaret ett .
Z yaretten duyduğu
memnun yet d le get ren
Rektörümüz, Ankara İl
Jandarma Komutan
Yardımcılığı'ndan R ze İl
Jandarma Komutanlığı'na
atanan Jandarma Albay
Hakan DEDEBAĞI'na yen
görev yer nde başarılar
d led . Görüşmede,
R ze'n n genel yapısı ve
şeh rle bütünleşen
Ün vers tem z n mevcut
durumu konuşuldu.
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Ün vers tem zde Stajını Tamamlayan Gürcü
Öğrenc lere Sert f ka Tören Yapıldı

İşler Müdürü Rauf PEHLİVAN ve Müdür Yardımcısı
Mustafa TOPUK tarafından sert f kaları ver ld .

S t a j l a r ın ı ta m a m l a y a n ö ğ r e n c l e r n
Gürc stan'a döndükler nde ülkem z n tems lc ler
olacağını bel rten Rektörümüz, kısa b r süre de
olsa Ün vers tem zde gördükler stajın eğ t m
hayatlarına katkı sağlaması ve ler de h zmet
ett kler nde R ze'y , Ün vers tem z ve Eğ t m ve
Araştırma Hastanes n unutmamaları temenn s nde bulundu.

Tören, günün anısına çek len toplu fotoğraf
le sona erd .

Rektörümüz, staj süres nce katkı sağlayan
herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Eğ t mler n tamamlayan öğrenc ler ç n
Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN, Eğ t m
ve Araştırma Hastanes Başhek m Prof. Dr. Hasan
TÜRÜT, Eğ t m ve Araştırma Hastanes İdar ve
Mal İşler Müdürü Rauf PEHLİVAN, Müdür
Yardımcısı Mustafa TOPUK ve T fl s Devlet Tıp

Ü n v e r s t e s Ö ğ r e t m E l e m a n ı D r. M z a
TSİKLAURİ'n n katılımıyla Ün vers tem z Eğ t m ve
Araştırma Hastanes Konferans Salonu'nda
sert f ka tören düzenlend .
Törende konuşma yapan Rektörümüz Prof.
Dr. Hüsey n KARAMAN, on k yıldır Gürcü
öğrenc ler Ün vers tem zde ağırlamaktan
memnun olduğunu fade ederek, “ Amacımız,
Gürc stan le olan l şk ler m z daha da y yerlere
BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

taşıyıp mevcut şb rl ğ n n daha fazla gel şmes d r.”
ded .

T fl s Devlet Tıp Ün vers tes Öğret m
Elemanı Dr. Mz a TSİKLAURİ se on k yıldan ber
öğrenc ler ne staj yapma mkânı sunan başta
Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN olmak
üzere Ün vers tem z, Tıp Fakültes , Eğ t m ve
Araştırma Hastanes yönet c ve personel ne

teşekkür ederek Ün vers tem zde
bulunmaktan dolayı çok memnun
olduklarını, almış oldukları eğ t m n
gelecekte kend ler ne c dd faydalar
sağlayacağını fade ederek
konuşmasını tamamladı.
Tören n sonunda Gürcü
öğrenc lere Rektörümüz Prof. Dr.
Hüsey n KARAMAN, Eğ t m ve
Araştırma Hastanes Başhek m Prof.
D r. H a s a n T Ü R Ü T, E ğ t m v e
Araştırma Hastanes İdar ve Mal
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