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Sayı: 22

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunması �le başlayan 

törende �lk olarak Ün�vers�tem�z�n tanıtım film� �zlend�. Yoğun 

programlarından dolayı törene katılamayan devlet büyükler�n�n 

telgraflarının okunduğu bölümde �se salonda bulunanlar, 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p ERDOĞAN ve 

Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU 'ndan gelen mesajları 

dak�kalarca alkışladı.

2014-2015 akadem�k yılını b�r�nc�l�kle b�t�ren Turgut Kıran 

Den�zc�l�k Yüksekokulu öğrenc�s� Yusuf Zeyyad CANER b�r konuşma 

yaparak, mensubu olduğu Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�nde 

eğ�t�m görmüş olmanın mutluluğunu ve ayrıcalığını hayat boyu 

yaşayacağını söyled�.  Ardından, gösterd�ğ� başarı dolayısıyla 

mezun�yet kütüğüne �sm�n� çaktı.

Sayılarla Recep Tayy�p 
Erdoğan Ün�vers�tes� Ün�vers�tem�z Kongre ve Kültür Merkez� Salonu'nda 

düzenlenen 2014-2015 Akadem�k Yılı Mezun�yet 
Tören�'nde öğrenc�ler�n mezun�yet coşkusu yaşandı.

Ün�vers�tem�zde Mezun�yet Coşkusu

Devamı 2'de

Ün�vers�tem�ze R�ze Beled�yes�'nden Destek
Ün�vers�tem�z�n gel�şerek daha da büyümes� amacıyla İslampaşa Mahalles�'ndek� mülk�yet� R�ze 

Beled�yes�'ne a�t olan �k� araz� R�ze Beled�ye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP'ın makamında gerçekleşt�r�len 

dev�r tesl�m tören� � le bedels�z olarak 

Ün�vers�tem�ze devred�ld�.

R�ze Beled�ye Başkanı Prof. Dr. Reşat 

KASAP ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN arasında gerçekleşt�r�len �mza 

protokolü �le Beled�yeye a�t olan İslampaşa 

Mahalles�'ndek� b�r� 231.43 metrekare, d�ğer� 

� s e  1 7 4  m e t r e k a r e  o l a n  a r a z � l e r � n 

Ün�vers�tem�ze dev�r �şlem� gerçekleşt�r�ld�.

Dev�r tesl�m tören�nde b�r konuşma 

yapan Rektörümüz Prof.  Dr.  Hüsey�n 

KARAMAN, eğ�t�me ver�len desteğ�n en büyük yatırım olduğunu �fade ederek R�ze'n�n tüm kurum ve 

kuruluşlarının Ün�vers�tem�ze güven�, destekler� ve katkıları �le Ün�vers�tem�z�n b�r dünya ün�vers�tes� olma 

yolunda geleceğe em�n adımlarla �lerled�ğ�n� kaydett�. Devamı 3'de

Ülkem�ze n�tel�kl� �nsan kazandıran kurum 

olma m�syonuyla hareket eden Ün�vers�tem�z, 

b�reyler�n  donanımlı hale gelmes� �ç�n büyük emek 

sarf eden akadem�k kadrosunu da güçlend�rmeye 

devam ed�yor.

Ün�vers�tem�z Yönet�m Kurulu'nca ataması 

uygun görülerek Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN tarafından, Fen Edeb�yat Fakültes� 

B�yoloj� Bölümü Botan�k Anab�l�m Dalı Öğret�m 

Üyes� Doç. Dr. Al� BİLGİN, Fen Edeb�yat Fakültes� 

F�z�k Bölümü Atom ve Molekül F�z�ğ� Anab�l�m Dalı 

Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Hasan BALTAŞ, Fen 

Edeb�yat Fakültes� K�mya Bölümü F�z�ko K�mya 

Anab�l�m Dalı Doç. Dr. Ahmet TABAK, Tıp Fakültes� 

Temel Tıp B�l�mler� Bölümü Tıbb� B�yoloj� Anab�l�m 

Dalı Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Al� İrfan GÜZEL ve Tıp 

Fakültes� Cerrah� Tıp B�l�mler� Bölümü Göğüs 

Cerrah�s� Anab�l�m Dalı Öğret�m Üyes� Doç. Dr. 

Hasan TÜRÜT profesör olarak atandılar.

 Ün�vers�tem�z cam�ası olarak kend�ler�n� 

tebr�k ed�yor, başarılarının devamını d�l�yoruz.

Ün�vers�tem�z�n Yen� Profesörler�

Akadem�syenler�m�z� Tebr�k Eder�z
2006 yılında kurulmuş olan Ün�vers�tem�z son yıllarda 

k�tap ve makale g�b� akadem�k yayın ve değ�ş�k kurum ve 

kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı açısından 

yükselen b�r grafik ortaya koymuştur. 2014 yılında Ün�vers�tem�z 

öğret�m elemanları tarafından yazılmış olan 21 k�tap farklı 

yayınevler� tarafından basılarak okuyucularla buluşmuştur.
Devamı 3'de

2006 yılında kurulmuş olan Ün�vers�tem�z, 2015 yılına gel�nceye kadar, hem 

öğrenc� sayısı ve akadem�k b�r�m, hem de akadem�k personel ve araştırma-gel�şt�rme 

performansı açısından hızlı b�r gel�şme sürec� gösterm�şt�r. Ün�vers�tem�z�n 2006 

yılından 2015 yılına kadark� süreçte öğrenc�, akadem�k ve �dar� personel, akadem�k 

b�r�mler, kaynaklar ve araştırma-gel�şt�rme performans göstergeler� açısından 

gösterm�ş olduğu gel�şmey� gösteren karşılaştırma tablosu yayınlanmıştır. 

Hamle İnovasyon 
Yarışması Sona Erd�

H a c e t t e p e 

Ün�vers�tes� ve Hacettepe 

Te k n o k e n t  Te k n o l o j � 

Transfer Merkez� (HT-

T T M )  t a r a f ı n d a n 

Türk�ye'n�n 2023 v�zyonu 

kapsamında sağlık b�l�mler� 

v e  � l e r �  t e k n o l o j � l e r 

a lan lar ında,  tekno lo j � 

t a b a n l ı  s a n a y � y e 

uygulanab�l�r yen�l�kç� �ş 

fik�rler� ve ürünler�n ortaya 

çıkarılması ve hayata geç�r�lmes�ne tam destek vermek amacıyla düzenlenen  “Hamle 

İnovasyon Yarışması” sona erd�.

“Sıra sende. Hamlen� yap, dünyayı değ�şt�r.” sloganıyla gerçekleşt�r�len 

yarışmanın �lk etabında Ün�vers�tem�z Sağlık Yüksekokulu B�l�m Teknoloj� ve 

İnovasyon Koord�natörü Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Arzu ERKOÇ'un sunduğu proje İş 

F�kr� alanında �lk 20 proje arasına g�rd�. Türk�ye çapından yoğun b�r katılımın olduğu 

yarışmanın final bölümünde �se Ün�vers�tem�z Öğr. Gör. Dr. Arzu ERKOÇ �lk on final�st 

arasında yer aldı.

Hacettepe Ün�vers�tes�n�n ev sah�pl�ğ�nde; TÜBİTAK, Türk�ye Ekonom� 

Bankası (TEB), Türk�ye Teknoloj� Gel�şt�rme Vakfı (TTGV) ve Hacettepe G�r�ş�m ve 

Yatırım Topluluğu'nun (GİYAT) paydaşları arasında yer aldığı Hamle İnovasyon 

Yarışması'nda Öğr. Gör. Dr. Arzu ERKOÇ'a gösterd�ğ� başarı ve katkıları dolayısıyla 

teşekkür plaket� ver�ld�.

Ün�vers�tem�z Sağlık Yüksekokulu B�l�m Teknoloj� ve İnovasyon Koord�natörü 

Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Arzu ERKOÇ, Sağlık Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hüsey�n 

Avn� UYDU �le b�rl�kte makamında z�yaret ett�ğ� Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN'a destekler� dolayısıyla teşekkür ett�.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN �se, Öğr. Gör. Dr. Arzu ERKOÇ'u 

tebr�k ederek Ün�vers�tem�z�n sürekl� kend�s�n� yen�leyerek proje üreten b�r kurum 

olmasından dolayı memnun�yet duyduğunu d�le get�rd�.

Ün�vers�tem�z�n Yen� Profesörler�

Sayılarla RTEÜ
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Ün�vers�tem�zde Mezun�yet Coşkusu R�ze İl Sınav Koord�nasyon 

Kurulu'ndan LYS Önces� Toplantı
 13.06.2015 Cumartes� günü 

b a ş l a y a c a k  o l a n  L � s a n s 

Yerleşt�rme Sınavı (LYS) önces� 

R�ze İl Sınav Koord�nasyon Kurulu, 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN başkanlığında b�r 

araya geld�.

Toplantıya Garn�zon Komutanı 

Kıdeml� Albay İsmet CANSARAN, 

R�ze Val� Yardımcısı Mehmet 

ÖZER, İl Emn�yet Müdürü Adem 

ÇAKICI, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 

Ş e m s e t t � n  D U R M U Ş ,  R � z e 

Beled�ye Başkan Yardımcısı Şak�r 

MOLLAYAKUPOĞLU ve ÖSYM Sınav Evrakı Nak�l Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR katıldı.

R�ze İl Sınav Koord�nasyon Kurulu, toplantıda, 13 – 21 Haz�ran 2015 tar�hler� arasında yapılacak olan 

sınavların adaylar �ç�n sorunsuz ve huzurlu b�r ortamda gerçekleşt�r�leb�lmes� amacıyla b�r d�z� güvenl�k 

tedb�r� alınması kararı aldı.

 Bu arada, LYS-4, 13 Haz�ran Cumartes�; LYS-1 ve LYS-5, 14 Haz�ran Pazar; LYS-2, 20 Haz�ran 

Cumartes� ve LYS-3, 21 Haz�ran 2015 Pazar günü gerçekleşt�r�lecek.

Baştarafı 1'de

Konuşmasına, Ün�vers�tem�zden mezun olan öğrenc� sayısının bu yıl 

mezun olacak öğrenc�lerle b�rl�kte 30 b�n� aşacağını hatırlatarak başlayan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN: “Öğrenc�ler�m�z� hüzünlü ama 

gururla yen� hayatlarına uğurluyoruz. 

Öğrenc�lere gelecekler�yle �lg�l� çeş�tl� 

tavs�yelerde bulunan Rektörümüz: 

“Hayatınızda b�r kapı kapanırken 

alacağınız d�plomalar s�zlere yen� b�r 

kapı aralıyor ve yen� b�r hayata 

başlıyorsunuz. Var olan becer�ler�n�z� 

ge l � ş t � rmek ve  yen �  becer � le r 

kazanmak �ç�n kend�n�z� gel�şt�rmeye 

devam ed�n. Her ne �ş yapıyorsanız 

el�n�zden gelen�n en �y�s�n� yapmaya 

çalışın.” �fadeler�n� kullanarak öğrenc�lere bundan sonrak� hayatlarında 

başarılar d�led�.

R�ze M�lletvek�l� Hayat� YAZICI, 

�ç�nde bulunduğumuz çağın b�lg� çağı 

olduğunu bel�rterek b�lg�n�n en çok 

üret�ld�ğ�, paylaşıldığı b�r dünyada 

ün�vers�teler�n gençler� nakış nakış 

�şleyerek n�tel �k l �  b�reyler hal �ne 

get�rd�ğ�n� söyled�.
 R�ze Val�s� Ers�n YAZICI �se, 

mezun�yet tören�nde bulunmaktan 

büyük mutluluk duyduğunu �fade ett�. 

Val� YAZICI, gençlere seslenerek 

“Gerçek hayatla bugün �t�bar�yle tanışmış oluyorsunuz. Bel�rled�ğ�n�z hedeflere 

ulaşmanız �ç�n �lk önce kend�n�ze �nanmanız gerek�yor. Başarı �nsanın kend�ne 

güvenmes�yle kazanılır.” ded�.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye g�ren öğrenc�lere Recep 

Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Gel�şt�rme Vakfı'nın katkılarıyla alınan ödüller 

ver�ld�.
Ün�vers�tem�z 2014-2015 akadem�k yılı b�r�nc�s� Turgut Kıran Den�zc�l�k 

Yüksekokulu Den�z Ulaştırma İşletme Mühend�sl�ğ� Bölümü Öğrenc�s� Yusuf 

Zeyyad CANER'e,  �k�nc�l�ğ� elde eden İlah�yat Fakültes� Öğrenc�s� Fatma 

CERAH'a ve üçüncülüğü kazanan Sağlık Yüksekokulu Hemş�rel�k Bölümü 

Öğrenc�s� Zehra GÜVEN'e plaket ve çeş�tl� hed�yeler�n� R�ze Val�s� Ers�n 

YAZICI, R�ze M�lletvek�ller� Hayat� YAZICI �le Nusret BAYRAKTAR, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN b�rl�kte verd�.  Daha sonra fakülte ve yüksekokul 

bazında dereceye g�renlere hed�yeler� takd�m ed�ld�.

Hed�ye takd�m�n�n ardından Ün�vers�tem�z Sosyal B�l�mler Meslek 

Yüksekokulu Öğret�m Elemanı Fahr� ÖZKAN tarafından mezun�yet andı 

okutuldu. Bu sırada öğrenc�ler dev Türk bayrağı açtı.  Gurur ve heyecanı b�r 

arada yaşayan öğrenc�ler�n mezun�yetler�n� kepler�n� havaya fırlatarak 

kutlaması �se renkl� görüntüler oluşturdu.

Törene; R�ze Val�s� Ers�n YAZICI başta olmak üzere, R�ze M�lletvek�ller� 

Hayat� YAZICI �le Nusret BAYRAKTAR, R�ze İl Garn�zon Komutanı İsmet 

CANSARAN, R�ze Beled�ye Başkan Vek�l� Sultan YILMAZ, R�ze Cumhur�yet 

Başsavcısı Hüsnü Hakan YAĞIZ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, 

Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, �l 

müdürler�, STK �le s�yas� part� tems�lc�ler�, Ün�vers�tem�z�n akadem�k ve �dar� 

personel�, vel�ler, öğrenc�ler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Öte yandan fakülte ve yüksekokullar da kend� bünyes�nde mezun�yet 

tören� gerçekleşt�rd�.
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Ün�vers�tem�z öğret�m elemanları 

tarafından yazılan veSCI, SCI-Expanded, 

SSCI ve AHCI g�b� uluslararası �ndeksler 

tarafından taranan derg�lerde yayımlanan 

makaleler�n sayısı her geçen yıl artmaktadır. 

Bu kapsamda uluslararası �ndeksl� derg�lerde 

yayımlanan Ün�vers�tem�z adresl� makale 

say ı s ı2014  y ı l ı nda280 'e  u l aşmış t ı r. 

Ün�vers�tem�z, �ndeksl� derg�lerde yayımlanan 

yayınların öğret�m üyes�ne oranında 0.80g�b� 

çok öneml� b�r orana ulaşmıştır.İndeksl� yayının 

öğret�m üyes�ne oranı açısından ülkem�zde ve 

bölgem�zde yer alan b�rçok köklü devlet ve 

vakıf ün�vers�tes�n� ger�de bırakmış durumdayız.

2014 yılında Ün�vers�tem�z öğret�m üyeler� tarafından hazırlanmış olan “Alternat�f Katı 

B�yoyakıtların Atık Çay Çalısından Üret�m�“ �s�ml� çalışma Türk Patent Enst�tüsü tarafından kabul 

ed�lm�ş ve böylece Ün�vers�tem�z �lk patent belges�n� almıştır.

2014 yılında Ün�vers�tem�z öğret�m elemanları tarafından hazırlanmış veTÜBİTAK, Avrupa 

B�rl�ğ� g�b� değ�ş�k kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenm�ş olan proje sayısında da öneml� 

artışlar olmuştur. Ün�vers�tem�z öğret�m üyeler�n�n hazırlamış olduğu 2 proje Avrupa B�rl�ğ� 

tarafından kabul ed�lerek desteklenm�şt�r. Y�ne öğret�m üyeler�m�z 50 proje �le TÜBİTAK'a müracaat 

etm�ş ve destek taleb�nde bulunmuştur. Bu projelerden 12 tanes� TÜBİTAK tarafından 

desteklenm�şt�r.

Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. Hüsey�n Karaman,Ün�vers�tem�z�n 2014 yılındak� 

performansı �le �lg�l� olarak yapmış olduğu değerlend�rmede; “Ün�vers�tem�z�n eğ�t�m-öğret�m ve 

araştırma-gel�şt�rme alt yapısını hızla gel�şt�rd�ğ�n�, evrensel ölçülerde her türlü b�l�msel, akadem�k 

ve eğ�tsel çalışma ortamının oluştuğunu, hedefler�n�n Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�'n� ulusal 

ve uluslararası arenada terc�h ed�len b�r ün�vers�te hal�ne get�rmek olduğunu,çalışma yapmak 

�steyen akadem�syene her türlü araştırma fırsatı ve desteğ� verd�kler�n�, gelecek yıllarda 

Ün�vers�tem�z�n akadem�k başarısının daha da artacağını bel�rterek yapmış oldukları çalışmalarla 

Ün�vers�tem�z�n akadem�k performans ve başarısının artmasına katkıda bulunan öğret�m 

elemanları �le �dar� personele teşekkür ett�kler�n�” �fade ett�.

Akadem�syenler�m�z� Tebr�k Eder�z

Ün�vers�tem�ze R�ze 
Beled�yes�'nden Destek

Baştarafı 1'de

Beled�ye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, 

Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�'n�n gel�şmes� �ç�n 

her zaman gereken desteğ� vermeye hazır olduklarını 

bel�rtt�.

Ün�vers�te olarak, R�ze Beled�ye Başkanı Prof. 

Dr. Reşat KASAP'a ve Ün�vers�tem�ze destek veren 

tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder�z.

 Ün�vers�tem�z gel�şerek büyümeye devam 

ed�yor. Kısa b�r süre önce Ardeşen Tur�zm ve Otelc�l�k 

Yüksekokulu olarak kurulan Yüksekokulumuz Bakanlar 

Kurulu kararıyla Fakülteye dönüştürüldü.

Ün �ve rs � tem�z  Ardeşen  Tur � zm ve  Ote lc � l � k 

Yüksekokulu'nun 05 Haz�ran 2015 tar�h�nde 2015/7723 

sayılı kararla Resm� Gazete' de yayımlanarak Bakanlar 

Kurulu'nca 'Ardeşen Tur�zm Fakültes�' olarak 

kurulmasına karar ver�ld�.

Ün�vers�tem�ze B�r 
Fakülte Daha

Günün Sözü
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