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Sayı: 37

Üniversitemizin her geçen yıl eğitim öğretim alt yapısı ile ar-ge altyapısı gelişen ve 

akademik kadrosu güçlenmektedir. Bunlara bağlı olarak bünyesindeki fakülte ve 

yüksekokulların puanları da yükselmektedir. 2016 ÖSYS yerleşme sonuçlarına göre 

Üniversitemizin hem ön lisans programlarının, hem de lisans programlarının puanları gözle 

görülür oranda artmıştır.

Bu çerçevede 2015 yılında 446 taban puan ile öğrenci alan Tıp Fakültesinin puanı bir 

yılda 20 puan artmış ve Tıp Fakültemiz 2016 yılında 466 taban puanla öğrenci almıştır. Diş 

Hekimliği Fakültemizin puanı bir önceki yıl 431 iken bu yıl 456 puana yükselmiştir. Yine aynı 

şekilde İlahiyat Fakültesinin puanı 20; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinin 

puanı 24; Türkçe Öğretmenliğinin puanı 25; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin puanı 34; 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik programının puanı 23 ve Hemşirelik Programının puanı da 37 

artmıştır.

Aşağıdaki tabloda Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarında yer alan lisans programlar ile onların 2015 ve 2016 yılı puanları ve puanlardaki artış 

görülmektedir. Tablo detaylı olarak incelendiğinde Üniversitemizin puanlarındaki hızlı yükseliş gözle görülür oranda ortaya çıkmaktadır.

Şampiyon Takımdan Üniversitemize Ziyaret
İstanbul Üsküdar Çamlıca Spor Salonunda 4 Eylül 

Pazar günü oynanan Hentbol Bayanlar Süper Kupa 

maçında kupanın sahibi olan Ardeşen Gençlik ve 

Spor Kulübü yönetici ve sporcuları Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN'ı ziyaret etti.

Kupanın sahibi olan Ardeşen Gençlikspor'u 

Üniversitemiz Senato Salonu'nda kabul ederek, 

Süper Kupa'yı kazanan sporcu ve yöneticileri teker 

teker tebrik eden Rektörümüze öncelikle kendilerini 

ağırladıkları için teşekkürlerini sunan Ardeşen GSK 

Onursal Başkanı Dursun Yaşaroğlu, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi'nin bu güne kadar Ardeşen 

GSK'ya çok önemli destekler verdiğini, aynı desteğin 

bundan sonra da devam etmesini istedikleri, 

Üniversite'nin özellikle salon ve personel konusunda 

verdiği katkılardan dolayı müteşekkir olduklarını 

ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Ardeşen 

GSK'nın Ardeşen'in  ve Rize'nin önemli bir değeri 

olduğunu, şehrimizin tanıtımında önemli olduğunu, 

hem ligde, hem de Süper Kupa maçında 

gösterdikleri başarı dolayısıyla çok memnun 

olduğunu, bu başarıda emeği olan malzemecisinden 

kulüp başkanına kadar kulübün tüm elemanlarını 

tebrik ettiğini, Üniversite olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ardeşen GSK'ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ardeşen GSK As Başkanı Ali Biberoğlu, Teknik Direktör Ali İhsan Tekin ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Özyanık'ın aralarında bulunduğu ziyaret günün anısına 

çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Üniversitemizde Bayramlaşma Töreni
 Üniversitemizde, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma 

töreni düzenlendi.

 Sosyal Tesislerimizde gerçekleştirilen organizasyonda 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

İstiklâl Yaşar VURAL ile Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER törene 

katılanları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

 Fakülte dekanları, Üniversitemizin akademik ve idari 

personelinin de katıldığı bayramlaşma töreninde konuşma yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, kurban bayramının bütün 

insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek özellikle son dönemlerde 

ülkemizin terör faaliyetleri nedeniyle sekteye uğratılmaya çalışıldığını 

ifade ederek bütün terör gruplarına karşı millet olarak gerekli mücadeleyi 

vereceklerini ve ülkemizin refaha kavuşması noktasında devlet olarak 

daha fazla gayret sarf edileceğinin de altını çizdi. Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan 

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek konuşmasını bitirdi. Tören 

ikram ile son buldu.

Üniversitemizin Puanlarında
Büyük Yükseliş

Rektörümüz Akademik Kurul Toplantılarına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

başkanlığında gerçekleştirilen Akademik Kurul 

Toplantılarının ilki Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda yapıldı. 

Toplantıya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

Müdürü Prof. Dr. Kerim SERBEST ve akademik 

personel katıldı.

Bir diğer Akademik Kurul Toplantısı ise Su 

Ürünleri Fakültemizde gerçekleşti. Toplantıya 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Dekan 

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN ve öğretim üyeleri 

katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki 

toplantıya ise Müdür Prof. Dr. Hasan Ali ESİR ve 

öğretim üyeleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi'ndeki toplantıya Dekan Prof. Dr. Fatih 

SEYİS ve öğretim üyeleri, Ardeşen Turizm 

Fakültesi'ndeki toplantıya Dekan Vekili Prof. Dr. Ali 

Sait ALBAYRAK ve öğretim üyeleri, Fındıklı 

Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki 

toplantıya Müdür Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN ve 

öğretim üyeleri, Mühendislik Fakültesi'ndeki 

toplantıya Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan KARSLI ve 

öğretim üyeleri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi'ndeki toplantıya Dekan Vekili 

Prof. Dr. Gökhan ABAY ve öğretim üyeleri katıldı.

Gerçekleşt i r i len Akademik Kurul  

Toplantılarında birer konuşma yapan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemiz 2016-

2017 Akademik Yılı'nın tüm akademik, idari 

personel ve öğrenciler için hayırlı geçmesi 

temennisinde bulundu.

15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe 

girişimi dolayısıyla 2016-2017 Akademik Yılı'nı 

geçmiş akademik yıllardan çok daha farklı 

duygularla açtığımızı belirten Rektörümüz, darbe 

girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, 

yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Ülke ve millet olarak bir daha böyle menfur 

bir olay yaşamamamız temennisinde bulunan 

Rektörümüz, darbe girişiminin devletimizin tüm 

kurumlarıyla birlikte özellikle üniversitelerin 

sorumluluğunu artırdığını söyleyerek, “Çünkü 

üniversiteler insan yetiştiren ve toplumdaki nitelikli 

insanları oluşturan kurumlardır. 2023 ve 2070 

vizyonuna ulaşacaksak bu üniversiteler sayesinde 

olacaktır. Önce üniversiteler kalkınacak, nitelikli 

elemanlar yetiştirecek ki ülkemiz de kalkınsın. 

Hedefimiz ülkesiyle, geçmişiyle, medeniyetiyle, 

tarihiyle, kültürüyle barışık, yeniliğe açık, geleceği 

şekillendirmek isteyen, dünyaya açık hedefleri 

o lan ,  değ iş ime ayak uyduran genç ler  

yetiştirmektir.” dedi.

Üniversitemizin akademik, idari personeli 

ve öğrencileri ile büyük bir aile olduğunu, zamanla 

hem fiziksel hem de nitelik olarak büyüdüğünü 

belirten Rektörümüz, 2016-2017 Akademik Yılı'nın 

hayırlı ve başarılarla dolu bir yıl olmasını dileyerek 

konuşmasını tamamladı.
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Rektörümüz Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Rize'de görev yapan basın mensuplarıyla 

kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

 Toplantıda konuşma yapan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, öncelikle 2016-2017 

Akademik Yılı'nın başta Üniversitemiz olmak üzere 

tüm Yüksek Öğretim camiası ve ülkemiz için 

hayırlara vesile olmasını diledi.

 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe 

girişimi dolayısıyla 2016-2017 Akademik Yılı'nı 

geçmiş akademik yıllardan çok daha farklı 

duygularla açtığımızı belirten Rektörümüz, darbe 

girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, 

yaralılarımıza acil şifalar dileyerek ülke ve millet 

olarak bir daha böyle menfur bir olay 

yaşamamamız temennisinde bulundu.

 Darbe girişiminin devletimizin tüm 

kurumları ile birlikte özellikle üniversitelerin millete 

karşı olan sorumluluklarını daha da artırdığını ve 

bunun bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Çünkü 

üniversiteler insan yetiştiren ve toplumdaki nitelikli 

insanları oluşturan yerlerdir. 2023 ve 2070 

vizyonuna ulaşacaksak bu üniversiteler sayesinde 

olacaktır. Bizler üniversitelerimizde eğitim öğretim 

kalitemizi daha da artırarak güçlü bir Türkiye'yi 

oluşturmalıyız.” dedi.

 Üniversitemizin bir önceki yıla oranla birçok 

alanda gel işme yaşadığını  i fade eden 

Rektörümüz, geçen seneki rakamlar ile bu 

seneki rakamları hem niceliksel hem de 

niteliksel anlamda karşılaştırarak, “ Şu anda 

Üniversitemizde 118 farklı diploma programı 

yer almaktadır. Bunların 11'i Doktora 

Programı, 26'sı Yüksek Lisans, 39'u Lisans 

Programı, 42'si Ön Lisans Programıdır. 

Geçen sene 106 farklı diploma programımız 

vardı. Bu yıl 12 farklı program açmış olduk. 

Bun lar ın  1  tanes i  

Doktora,  3  tanes i  

Yüksek Lisans, 3 tanesi 

Lisans ve 5 tanesi Ön 

Lisans Programıdır. 

Akademik kadro olarak 

da geçen yıl ile bu yıl 

arasında önemli bir 

ge l işme kaydet t ik .  

Geçen yıl Öğretim Üyesi 

sayımız 388 iken bu yıl 410 

Öğretim Üyemiz vardır. 

Profesör, Doçent, Yardımcı 

Doçent, Öğretim Görevlisi, 

A r a ş t ı r m a  G ö r e v l i s i ,  

Okutman, Uzman olmak 

üzere toplam akademik 

personelimiz 927 iken bu yıl 

977 akademik personelimiz bulunmaktadır. İdari 

personel olarak da 375 olan idari personel sayımız 

391'e ulaşmıştır.” diye konuştu.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Üniversitemizin tercih edilirliğinin de her yıl arttığını 

ifade ederek, “ Lisans öğrenci sayımız geçen yıl 

8876 iken bu yıl 9867, Ön Lisans 7283 iken 8042, 

Lisansüstü 1563 iken 1834, uluslararası öğrenci 

sayımız 406 iken 450 olmuştur. Toplamda 

baktığımızda 17722 olan öğrenci sayımız şu an 

itibariyle 19743'e ulaşmıştır. Bu yıl Lisans 

Programına 2456, Ön Lisans Programına 2060, 

Lisansüstü Programına 318 olmak üzere toplam 

4834 yeni öğrenci aramıza 

katılmıştır. Yerleşme oranımız 

toplamda %98.4, kayıt oranımız 

%97.1 olmuştur. 2016-2017 

Eğitim Öğretim yılında Ön 

L i s a n s  v e  L i s a n s  

Programlarında Üniversitemize 

t o p l a m  4 4 6 7  ö ğ r e n c i  

kaydolmuştur. Kontenjanımız 

4663 idi, sadece 196 boş 

kontenjanımız kalmıştır.  Daha 

önceki yıllar öğrenci almayan 

Kimya ve Biyoloji bölümlerimiz 

de bu yıl öğrenci almıştır.” 

şeklinde konuştu.

 Ü n i v e r s i t e m i z e  

ülkemizin bütün illerinden 

öğrenci geldiğini, yaklaşık 5 bin öğrencinin Rize 

ilimizden olduğunu, bu sayıyı Doğu Karadeniz 

illerimizin takip ettiğini de söyleyen Rektörümüz, 

“Üniversitemizin yerleşme oranının iyi olması ve 

toplamda 4834 yeni öğrencimizin aramıza 

katılması bizi sevindirmiştir.” ifadelerini kullandı.

 Üniversitemizin gerek donanım gerekse alt 

yapı noktasında gelişimini hızla sürdürdüğünü 

belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Merkez Kampüsümüz içerisinde yer alan yeni 

İ lahiyat Fakültemizin bel ir lenen sürede 

tamamlanarak hizmet vermeye başladığını 

söyledi.  Kısa süre içerisinde bu önemli yatırımı 

üniversitemize kazandıran hayırsevere teşekkür 

ederek konuşmasını tamamladı.Rektörümüz, 

toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını 

yanıtladı.

Üniversitemizde 3. Rize Tematik Anestezi 
Sempozyumu Gerçekleştirildi

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize'de görev yapan basın 

mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

 Toplantıda konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

öncelikle 2016-2017 Akademik Yılı'nın başta Üniversitemiz olmak üzere tüm 

Yüksek Öğretim camiası ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi dolayısıyla 2016-2017 

Akademik Yılı'nı geçmiş akademik yıllardan çok daha farklı duygularla 

açtığımızı belirten Rektörümüz, darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza 

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek ülke ve millet olarak bir daha böyle 

menfur bir olay yaşamamamız temennisinde bulundu.

Darbe girişiminin devletimizin tüm kurumları ile birlikte özellikle üniversitelerin 

millete karşı olan sorumluluklarını daha da artırdığını ve bunun bilinciyle 

hareket ettiklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Çünkü 

üniversiteler insan yetiştiren ve toplumdaki nitelikli insanları oluşturan yerlerdir. 

2023 ve 2070 vizyonuna ulaşacaksak bu üniversiteler sayesinde olacaktır. 

Bizler üniversitelerimizde eğitim öğretim kalitemizi daha da artırarak güçlü bir 

Türkiye'yi oluşturmalıyız.” dedi.

 Üniversitemizin bir önceki yıla oranla birçok alanda gelişme yaşadığını 

ifade eden Rektörümüz, geçen seneki rakamlar ile bu seneki rakamları hem 

niceliksel hem de niteliksel anlamda karşılaştırarak, “ Şu anda Üniversitemizde 

118 farklı diploma programı yer almaktadır. Bunların 11'i Doktora Programı, 

26'sı Yüksek Lisans, 39'u Lisans Programı, 42'si Ön Lisans Programıdır. Geçen 

sene 106 farklı diploma programımız vardı. Bu yıl 12 farklı program açmış olduk. 

Bunların 1 tanesi Doktora, 3 tanesi Yüksek Lisans, 3 tanesi Lisans ve 5 tanesi 

Ön Lisans Programıdır. Akademik kadro olarak da geçen yıl ile bu yıl arasında 

önemli bir gelişme kaydettik. Geçen yıl Öğretim Üyesi sayımız 388 iken bu yıl 

410 Öğretim Üyemiz vardır. Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim 

Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman olmak üzere toplam akademik 

personelimiz 927 iken bu yıl 977 akademik personelimiz bulunmaktadır. İdari 

personel olarak da 375 olan idari personel sayımız 391'e ulaşmıştır.” diye 

konuştu.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemizin tercih 

edilirliğinin de her yıl arttığını ifade ederek, “ Lisans öğrenci sayımız geçen yıl 

8876 iken bu yıl 9867, Ön Lisans 7283 iken 8042, Lisansüstü 1563 iken 1834, 

uluslararası öğrenci sayımız 406 iken 450 olmuştur. Toplamda baktığımızda 

17722 olan öğrenci sayımız şu an itibariyle 19743'e ulaşmıştır. Bu yıl Lisans 

Programına 2456, Ön Lisans Programına 2060, Lisansüstü Programına 318 

olmak üzere toplam 4834 yeni öğrenci aramıza katılmıştır. Yerleşme oranımız 

toplamda %98.4, kayıt oranımız %97.1 olmuştur. 2016-2017 Eğitim Öğretim 

yılında Ön Lisans ve Lisans Programlarında Üniversitemize toplam 4467 

öğrenci kaydolmuştur. Kontenjanımız 4663 idi, sadece 196 boş kontenjanımız 

kalmıştır.  Daha önceki yıllar öğrenci almayan Kimya ve Biyoloji bölümlerimiz 

de bu yıl öğrenci almıştır.” şeklinde konuştu.

 Üniversitemize ülkemizin bütün illerinden öğrenci geldiğini, yaklaşık 5 

bin öğrencinin Rize ilimizden olduğunu, bu sayıyı Doğu Karadeniz illerimizin 

takip ettiğini de söyleyen Rektörümüz, “Üniversitemizin yerleşme oranının iyi 

olması ve toplamda 4834 yeni öğrencimizin aramıza katılması bizi 

sevindirmiştir.” ifadelerini kullandı.

 Üniversitemizin gerek donanım gerekse alt yapı noktasında gelişimini 

hızla sürdürdüğünü belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Merkez 

Kampüsümüz içerisinde yer alan yeni İlahiyat Fakültemizin belirlenen sürede 

tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi.  Kısa süre içerisinde bu 

önemli yatırımı üniversitemize kazandıran hayırsevere teşekkür ederek 

konuşmasını tamamladı.Rektörümüz, toplantı sonunda basın mensuplarının 

sorularını yanıtladı.
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Eğitim Fakültemizde TÜBİTAK'ın Desteklediği

6 Projenin Prototipleri Sergilendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi STEM (Fen, Teknoloji, 

Mühendislik, Matematik) Koordinatörlüğü 

tarafından yürütülen TÜBİTAK – 4005 “Bilim ve 

Toplum Yeni l ikç i  Eği t im Uygulamalar ı ”  

kapsamında desteklenen ve 02-10 Eylül 2016 

tar ih ler i  arasında Eği t im Fakül tesi 'nde 

gerçekleştirilen “Fen Bilgisi Öğretmenim 

Disiplinlerarası Bilim Anlayışı Kazanıyor” isimli 

projenin ikinci aşamasında temel eğitimi alan 24 

Fen Bilgisi öğretmeninin kendi özgün model 

tasarımlarının yer aldığı “STEM Özgün 

Materyaller” sergisi düzenlendi.

Açı l ış ın  ardından öğretmenler in  

tasarladıkları özgün projeleri tek tek inceleyen Vali 

Erdoğan BEKTAŞ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN ve beraberindekiler, projeler hakkında 

öğretmenlerden bilgi aldılar.

P r o g r a m ı n  s o n  b ö l ü m ü n d e  b i r  

açıklamada yaparak çalışmalarından dolayı 

öğretmenleri tebrik eden Rektörümüz, bilimin 

ışığında hareket ederek proje üreten ve bunu 

hayata geçi rme noktasında çabalayan 

öğretmenlerimiz ile ülkemizin 2023 hedefine 

kolaylıkla ulaşabileceğini söyledi.

Vali BEKTAŞ ise, “geleceğimize ışık 

tutacak olan öğretmenler imizin teor ide 

öğrendiklerini bu tür projeler sayesinde pratiğe 

dönüştürmesi çok önemli.  Bu anlamda 

gerçekleştirdiğiniz çalışmaları önemsiyor ve 

öğretmenleriniz gelecekte daha üst düzey projeler 

hazırlayacaklarına inanıyorum.” dedi.

Serginin ardından düzenlenen sertifika 

töreninde öğretmenlerimiz sertifikalarını Rize İl 

Milli Eğitim Müdürü Şemsettin DURMUŞ'un 

elinden aldı. Program günün anısına çektirilen 

fotoğrafla sona erdi.

Tıp Fakültesi Açılış Dersi ile
Akademik Yıla Başladı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararıyla, Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu'ndaki bir dersliğe, 15 Temmuz gecesi 

gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan mezun öğrencimiz 

Kemal EKŞİ'nin ismi verildi.

Vatanımızın bekasını yok etmeye yönelik olarak 15 

Temmuz gecesinde terör örgütü FETÖ tarafından yapılan darbe 

girişiminde Boğaziçi(15 Temmuz Şehitler) Köprüsü'nde vatan 

uğruna hainlere karşı üniversitemiz 2014 yılı Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

Makine Programı mezunu öğrencimiz şehit Kemal EKŞİ de 

mücadele vermişti.

Şehit öğrencimizin isminin verildiği derslik bugün 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından törenle 

açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Rektörümüz, hain saldırının 

yapıldığı darbe gecesinde vatanı uğruna 240 kişinin can 

verdiğini bunlardan 11'inin Rizeli olduğunu ve bugün ismi 

sonsuza kadar yaşatılacak olan Kemal EKŞİ'nin de 

üniversitemizden mezun olan öğrencimiz olduğunu hatırlatarak, 

“ Üniversite olarak şehit öğrencimizin hatırasını yaşatalım 

istedik.” dedi. Ülkemizin bu olumsuz tabloyu bir daha 

yaşamaması dileğinde de bulunan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, şehitlerimize Allah'tan rahmet, 

yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nin düzenlediği 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Açılış 

Dersi Tıp Fakültesi dersliğinde yapıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, yeni 

eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler ve akademisyenler için hayırlı olmasını diledi. Kaliteli 

eğitim fırsatı ve en gelişmiş olanaklarla eğitim veren üniversitemiz Tıp Fakültesi'nin sunmuş 

olduğu imkanları öğrencilerin en iyi şekilde değerlendirmelerini söyleyen Rektörümüz, arzu 

ve istekli olunursa başarılı bir eğitim süreci geçirilebileceğini dile getirdi.

Fakültemize bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere de seslenen Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, zamanın göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçeceğini, Tıp Fakültesi 

diplomasının elbette alınacağını ancak önemli olanın tıp alanında kendini tam olarak yetiştirip 

bu fakülteden donanımlı bir şekilde mezun olmak olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektörümüz, 

üniversitemizde farklı sosyal aktiviteler ve atölye çalışmaları olduğunu, öğrencilerin bu 

çalışmalara da katılabileceğini belirtti.

Rektörümüzün konuşmasının ardından Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali 

İrfan GÜZEL tarafından açılış dersi verildi.

Şehit Öğrencimiz Kemal EKŞİ'nin
İsmi Mezun Olduğu Sınıfa Verildi
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Üniversitemizde Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi Yapıldı

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri 

ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca üniversitemiz 

öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve 

organlarının oluşturulması için Üniversitemiz Senato 

Toplantı Salonunda seçim yapıldı. 

 Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokul ve 

Enstitü temsilcileri tarafından belirlenen isimlerin bir 

araya gelerek gerçekleştirdiği seçim sonucunda 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz öğrencisi Recep 

Tayyip BALIKÇILAR konsey başkanı oldu.

Rektörümüz Güneysu Adacami Lojmanlarımızın
İnşaat Çalışmalarını İnceledi
 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Güneysu İlçesi Adacami mevkiinde yapımına devam 

edilen lojmanların inşaat çalışmalarını yerinde 

inceledi.

 Rektörümüz, Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanvekili Yrd. Doç. Dr. İlker USTABAŞI ile birlikte 

yapımı süren binaların son durumu hakkında 

yetkililerden bilgi aldı.

 Yapımı iki etap halinde gerçekleşecek olan 

üniversitemiz Güneysu Toplu Konut Yerleşkesi'nin 

tamamlandığında toplam 28 blok, 448 daireden 

oluşacağını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, yürüyüş yolları, sosyal alanlar, açık spor 

alanları, çocuk oyun alanları, kontrollü geçiş noktaları 

rekreasyon alanlarının da hizmete sunulacağının 

planlandığını söyledi.

Öğretim Üyemizin Çalışması Ödül Aldı
 Dünyanın çeşitli bölgelerinden uluslararası 

bilim adamlarının katılımı ile 6-9 Temmuz 2016 tarihleri 

arasında Atina'da 63. ORCA (European Organisation 

for Caries Research) kongresi düzenlendi.

 Gerçekleştirilen kongrede, Üniversitemiz Diş 

Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül YILDIZ'ın 

'Variation in the Taste Gene TAS2R38 is Associated 

with the Lactobacillus Counts and Caries Risk' başlıklı 

çalışması 63. ORCA Travel Award ödülüne layık 

görüldü.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN tarafından Üniversitemiz Deney 

Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü görevine Su Ürünleri Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikri BALTA, 

Üniversitemiz Elektromanyetik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini 

yürütmek üzere Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer AS, Üniversitemiz Su 

Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü görevini yürütmek üzere ise Su 

Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

İlker Zeki KURTOĞLU görevlendirilmiştir.

Araştırma ve 

Uygulama Merkezi

Müdürlüklerine Atama
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