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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi GazetesiKAMPÜS KAMPÜS 
“Bu Kampüste Yaşam Var”
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Sayı: 39

Üniversitemizde, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM himayesinde 

“Yarın Bugünden Daha Güzel Olacak” sloganıyla STK Buluşması düzenlendi.

Üniversitemizin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; 

Başbakan Binali YILDIRIM'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 

Çağatay KILIÇ, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Sağlık Bakanı Recep 

AKDAĞ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ASLAN, İstanbul 

Milletvekili Hayatı YAZICI, Rize Milletvekilleri Hasan KARAL, Hikmet AYAR ve 

Osman Aşkın BAK, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize Belediye Başkanı Prof. 

Dr. Reşat KASAP, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman KÖSE ve Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, bürokratlar, il yöneticileri ve Sivil Toplum 

Kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

STK Buluşması Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ'ın açılış konuşması ile 

başladı.

Üniversitemizde yoğun ilgiyle karşılanan Başbakan Binali YILDIRIM ise 

farklı başlıklar altındaki konuşmasında; son 15 yılda Türkiye'nin gerçekleştirdiği 

ekonomik kalkınma, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünce yapılan hain darbe 

girişimine karşı ülkemiz insanının birlik ve beraberlik içerisindeki kararlı duruşu 

ve siyasi iktidarın Rize'ye uygulamış olduğu yatırım politikası ile bundan sonraki 

süreçte hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerden söz etti.

Konuşmasının son bölümünde yeni kurulmasına rağmen hızla büyüyüp 

ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına giren Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi'nin marka değerinin gittikçe yükseldiğini görmekten büyük bir 

mutluluk duyduğunu ifade eden Başbakan Binali YILDIRIM: “Bu olumlu tabloya 

katkı sağlayan en büyük faktör üniversitemizin ismidir, yani kimsesizlerin 

kimsesi sessiz yığınların sesi olan sayın Cumhurbaşkanımızın adını 

taşımasıdır.” dedi.

Başbakan Binali YILDIRIM konuşmasını tamamladıktan sonra 

öğrencilerin sevgi gösterileri ve salonu dolduranların alkışları eşliğinde 

Üniversitemizden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üniversitemizde

 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Doğuş Grubu sponsorluğuyla “Kampüste Senfonik Akşamlar” 

etkinliği kapsamında Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlere konser verdi.

Orkestra Şefi Rengim GÖKMEN yönetimindeki orkestra, keman sanatçısı Cihat AŞKIN, opera sanatçısı 

soprano Görkem Ezgi YILDIRIM ve tenor Aykut ÇINAR ile klasik müzikseverlere eşsiz bir gece yaşattı.

Evrensel sanat müziğinin sevilen yapıtları ile Karadeniz yöresine ait türkülerin yer aldığı repertuvarda, Anadolu 

müziğinden esinlenerek bestelenmiş ünlü Türk bestecilerinin eserleri de sanatseverlerle buluştu.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde, konsere gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldığını 

belirten Orkestra Şefi Rengim GÖKMEN, Japonya'dan ABD'ye, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesine, Çin'e 

k a d a r  u z a n a n  b i r  

u lus la raras ı  konser  

dağarcığına sahip olan 

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  

Senfoni Orkestrası'nın, 

Anadolu'yu karış karış 

dolaşacağını söyledi.

Sanat adına böyle güzel 

b i r  a k t i v i t e n i n  

Ü n i v e r s i t e m i z d e  

g e r ç e k l e ş m e s i n d e n  

duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Rektörümüz 

P r o f .  D r .  H ü s e y i n  

KARAMAN'ın sanatçılara 

çiçek takdimi ile konser 

etkinliği sona erdi.

Devamı 2. Sayfada ç

Başbakanımız Binali Yıldırım 

ÜniversitemizdeÜniversitemizde

2000'den Sonra Kurulan 

Üniversiteler İçerisinde İkinciyiz
 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren URAP Araştırma 

Laboratuvarı, ülkemizdeki üniversitelerin başarı 

sıralamalarını kamuoyu ile paylaşıyor. “2000 Yılından 

Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 

devlet üniversiteleri arasındaki ikinciliğini koruyan 

üniversitemiz, akademik başarılarını istikrarlı bir 

şekilde sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor.

 Kurulduğu 2006 yılından günümüze birçok başarılı akademik 

çalışmalara imza atan ve bunun meyvelerini en iyi şekilde toplayan 

üniversitemiz, “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel 

Sıralaması”nda, 2015-2016 yılında devlet üniversiteleri arasında ikinci 

ve özel dahil tüm üniversiteler arasında dördüncü oldu. Üniversitemiz 

2016-2017 yılında da aynı başarıyı göstererek vakıf üniversiteleri olan 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ile 

Düzce Üniversitesinin ardından dördüncü sırada yer aldı ve devlet 

üniversiteleri arasında ikinci sırada yer alma başarısını yineledi.
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II. Rize Sempozyumu'nda Turizm Konusu Ele Alındı
 Rize Valiliği ve Üniversitemiz 

tarafından düzenlenip; Rize Belediyesi, 

Çaykur Genel Müdürlüğü, Rize Ticaret ve 

Sanayi Odası ile Rize Ticaret Borsası 

t a ra f ı ndan  des tek l enen  Tu r i zm  

konusunun ele alındığı “2. Rize 

Sempozyumu” İsmail Kahraman Kültür 

Merkezi'nde 04-06 Kasım 2016 tarihleri 

arasında gerçekleştirildi

 Sempozyum; Rize Valisi Erdoğan 

BEKTAŞ, Rize Milletvekili Osman Aşkın 

BAK, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Reşat KASAP, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Baki ALKAÇAR ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ın açılış 

konuşmaları ile başladı. Turizmin bölgemizin en önemli değerlerinden biri olduğu ifade edilerek bu 

sektörün bölgemizde hızla yükselmesi ve gelişmesi noktasında tüm kurum ve kuruluşların ele ele 

vererek çalıştığı belirtildi.

 Protokol konuşmalarının ardından açılış paneli yapıldı. Ardından farklı başlıklar altındaki 

oturumlar gerçekleştirildi. Bilimsel ayağı iki gün süren ve 15 üniversiteden çeşitli unvanlara sahip 86 

araştırmacının katılarak bildirilerini sunduğu sempozyumda, alternatif turizm, çevre ve sürdürülebilirlik, 

ekonomi, gastronomi, pazarlama, yönetim ve genel turizm konuları ele alındı.

Sempozyumun son günü ise katılımcılara, ilimizin önemli turistik destinasyonlarının tanıtılacağı bir gezi 

programı planlandı. 

Fakültelere Birinci Sırada Yerleşen Öğrencilere

YÖK Başkanı'nın Mektubu Verildi
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 2016-2017 Akademik yılı 

ÖSYM puanına göre Üniversitemiz fakültelerine birinci sırada yerleşen öğrencileri 

kabul ederek tebrik etti.

Rektörümüz başkanlığında gerçekleştirilen Senato Toplantısı'nda 

öğrencilere hitap ederek “Öğrencilerimizin bölümlerini birinci sırada tercih etmiş 

olmaları bizim için sevinilecek bir durumdur. Amacımız, üniversitemiz yönetimi ve 

personelimizin desteği ile yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir üniversite 

oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

fakültelerine birinci sırada yerleşen Tıp Fakültesi öğrencisi Murat ŞİMŞEK, İlahiyat 

Fakültesi öğrencisi Muhammet AVCI, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 

Muhammed Hamza AKKAYA, Eğitim Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali ATAK, Fen 

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Recep YEŞİL, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencisi Muhammed Berat YOLCU, Mühendislik Fakültesi öğrencisi 

Hakan SOKU, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serhan ALIÇ, Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Erdinç Kaan KARAOĞLU, 

Denizcilik Fakültesi öğrencisi Melih KUTLU ve 

Ardeşen Turizm Fakültesi öğrencisi Asiye GENÇ'e 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ tarafından 

gönderilen tebrik mektubunu verdi.

 Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından “246 Yıldızın İçinde Sen De 

Ol” sloganı ile düzenlenen program kapsamında Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi 

önünde 15 Temmuz şehitlerimizin anısına 246 balon gökyüzüne bırakıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Genel Sekreter Adnan ER, Akademik ve İdari 

personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve 

İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

 Programda bir konuşma yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Recep Tayyip 

BALIKÇILAR, tarihimize kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişimini tıpkı 

Çanakkale'de olduğu gibi kurşunlara, bombalara göğüs gererek bertaraf ettiğimizi 

söyleyerek, “ Türkiye Cumhuriyeti'nin vefakâr gençleri olarak yapılan bu hainliği 

unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün burada vatan için canlarını seve seve feda 

eden 246 yıldızımızı bir kez daha hayırla anıyoruz.” dedi.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen 246 şehidimizin isimlerinin yer aldığı ay yıldızlı 

balonlar, açılan Türk Bayrağı ve dualar eşliğinde Üniversitemiz öğrencileri tarafından 

gökyüzüne bırakıldı.

246 Yıldızın İçinde Sen De Ol

Üniversitemizde Müdür Atamaları
 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

tarafından Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Müdürlüğü görevine Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ, 

Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü görevine Fen Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit 

HUNUTLU atandı.



3

RTEÜhaberRTEÜhaber

BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ6

4. Ulusal Taşkın Sempozyumu 
Üniversitemizde Gerçekleşti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. 

Ulusal Taşkın Sempozyumu, “Su Keder Değil 

Hayattır” sloganıyla 23-25 Kasım 2016 tarihleri 

arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde Kongre ve 

Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Programına başta Başbakan Yardımcısı 

Veysi KAYNAK ile Orman ve Su İşleri Bakanı 

Veysel EROĞLU, Rize Milletvekilleri Osman Aşkın 

Bak ve Hasan KARAL olmak üzere çok sayıda 

protokol üyesi ve davetli katıldı.

Üç gün süren sempozyum saygı duruşu 

ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Açılışta 

ilk konuşmayı yapan DSİ Genel Müdürü Murat 

ACU, taşkın ve heyelanın Karadeniz Bölgesi'nin 

kaderi olmaktan çıkması için kurumlar olarak 

birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmalarında, taşkına maruz kalan 

illerin başında gelen Rize'de sempozyumun 

yapılmasının önemli olduğunu dile getiren AFAD 

Başkan Yardımcısı Hamza TAŞDELEN, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza 

DİNİZ, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 

KASAP ve Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, 

yeryüzünde en sık görülen ve iklim değişikliğinin 

etkisiyle birlikte en tahrip edici doğal afetlerden biri 

olan taşkınların temel faktörünün yağış olmasıyla 

birlikte, bu afetlerin yalnızca meteorolojik 

oluşumlara bağlı olmadığını, hatalı mekânsal 

uygulamalar, çarpık kentleşme ve özellikle dere 

yataklarına bilinçsiz müdahale edilmesinin sonucu 

olduğunu ifade ettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

ise yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nin, 

özellikle de yağmurun çaya dönüştüğü şehir olan 

Rize'nin sahip olduğu iklim ve coğrafi özellikler 

nedeniyle 4. Taşkın Sempozyumu'nun Rize'de 

yapılıyor olmasının önemli olduğunu belirterek sel 

ve taşkın konusunu ele alan böyle geniş katılımlı 

bir sempozyuma Üniversitemizin ev sahipliği 

yapmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Evrensel bir kural olan “Doğa kendinden 

alınanları bir gün mutlaka geri alır” ilkesini hiçbir 

zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini 

söyleyen Rektörümüz, “Bölgemizde meydana 

gelen sel, heyelan ve taşkınlarda yüzlerce 

vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Bundan 

dolayı, başta dere yataklarının açılarak suyun 

doğal akış güzergâhına kavuşturulması gerekir. 

Deprem risk haritası gibi taşkın riski haritaları da 

çıkarılırsa bu doğa olayının 

söz konusu o lumsuz 

sonuçlarını önleyebiliriz.” 

dedi.

S e m p o z y u m u n  

kapanış programında ilk 

o larak konuşan Rize 

Milletvekilleri Osman Aşkın 

BAK ve Hasan KARAL, 

Karadeniz Bölgesi'nin en 

önemli problemi olan sel ve 

t a ş k ı n l a r ı n  R i z e ' d e  

konuşuluyor olmasının 

a n l a m l ı  o l d u ğ u n u  

belirterek, kendilerinin de 

en çok mesai harcadıkları 

konulardan birinin taşkın ve 

sel sonrası işin takibi, yaşanan hasarın giderilmesi 

için kaynak temini olduğunu dile getirdiler.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 

EROĞLU, son zamanlarda iklim değişikliğiyle 

birlikte bir yılda yağması gereken yağış 

miktarının yirmi dört saatte yağdığına şahit 

olduğumuza dikkat çekerek, “Derelerdeki 

taşkınlara baktığımızda aşırı ve anlık yağışlar 

etkili, bunun için yapabileceğimiz bir şey yok 

ama meteoroloji bölgesel havzaları dikkate 

alarak erken uyarı sistemleri geliştirebilir. 

Yağan yağmur hemen akışa geçip yukarı 

havzada tutunamazsa aşağı havzada sel 

haline gelir. Biz de bu nedenle sadece dere 

esasında değil havza esasında çalışmalar 

yapılması kararı aldık ve yukarı havzada 

ağaçlandırma, teraslama tedbir çalışmalarına 

başladık.” dedi.

Kapanış programının son konuşmasını 

gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Veysi 

KAYNAK, sel ve heyelan 

olduktan sonra meydana 

gelen maddi hasarın bir 

şekilde karşılandığını 

ancak giden canı geri 

ge t i rmen in  mümkün  

olmadığını belirterek, 

“ H a s a r  m e y d a n a  

g e l m e d e n  g e r e k e n  

tedbirleri alalım. Tabiatla 

bilek güreşi yapılmaz ama 

bu tabiat Allah'ın bize 

lütfettiği, istifade etmemiz 

g e r e k e n  b i r  a l a n .  

H o c a l a r ı m ı z ,  b i l i m  

a d a m l a r ı m ı z  v e  

mühendislerimizden yararlanırsak bu afetleri 

tamamen engelleyemesek de büyük oranda 

engelleme şansına sahip oluruz.” şeklinde 

konuştu.

Konuşmaların ardından sel, taşkın ve 

heyelanlarla ilgili fotoğraflar ve materyal 

tanıtımlarının yer aldığı sergi gezilerek kapanış 

programı sona erdi.

Üç gün süren sempozyumda, 9 oturum 

halinde 50 tebliğ sunularak, “Taşkın ve Rüsubat 

Kontrolü Çalışmaları ile İlgili Mevzuat”, “Şehir 

Taşkınları”, “Taşkın Modellemesi”, “Heyelan ve 

Taşkın Etkileşimi”, “Yapısal Tedbirler, Uygunsuz 

Müdahaleler, Yenilikçi Yaklaşımlar”, “Taşkınlarda 

Bütüncül Havza Yaklaşımı”, “İklim Değişikliği ve 

Taşkınlar”, “Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı 

Sistemleri” ile “Taşkın, Risk ve Afet Yönetimi” 

konuları ele alındı.

Sempozyum boyunca taşkınla ilgili 

uzman ve yetkil i  kişiler, araştırmacılar, 

akademisyenler, mali ve mülki idare yönetici ve 

temsilcileri, özel kuruluş temsilcileri ve sivil toplum 

kuruluşları ile bir araya gelerek taşkın konusunda 

toplumsal bilinç hassasiyeti gelişmesi konusunda 

katkıda bulundular.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri AKA, 

Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL ve Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü 

Hızır Reis DENİZ üniversitemizi ziyaret etti

İlk olarak misafirlerini makamında ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkemizin seçkin üniversiteleri 

arasında yer alan üniversitemizin daha da büyümesi için gayretlerinin artarak devam ettiğini 

söyledi.

R ize 'de  bu lunmaktan  

duyduğu memnuniyeti dile getiren 

U l a ş t ı r m a ,  D e n i z c i l i k  v e  

Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 

Suat Hayri AKA, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi'nin hızla 

gelişen üniversiteler arasında 

o lmasından büyük mut lu luk  

duyduğunu belirtti.

Rektörlük makamındaki 

görüşmenin ardından Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Müsteşarı Suat Hayri AKA ile Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN beraberindeki heyet , 

üniversitemizin çehresini değiştirecek olan dolgu sahası projesinin hayata geçeceği 

yerleşkemiz önünde incelemelerde bulundular.İncelemelerin ardından yapılan açıklamada, 

projenin gerçekleştirilmesi için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı ifade edildi.

Diş Hekimliği Fakültesi 
Öğrencileri Önlüklerini Giydi

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 

“Hekimliğe İlk Adım” sloganı ile birinci sınıf öğrencileri için 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 

2016-2017 Akademik Yıl ı  Önlük Giyme Töreni 

gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile 

başlayan törende bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, içerisinde bulunduğumuz Diş Hekimliği 

Haftası'nı ve Diş Hekimliği Günü'nü kutlayarak fakülte 

hocalarımızın bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaya 

hazır olduğunu, öğrencilerin de öğrenme noktasında daha 

talepkar ve arzulu olmalarını söyledi.

Şeyh Edebali'nin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 

sözünü öğrencilerin ilke edinmesi gerektiğini ifade eden 

Rektörümüz, “Beyaz leke kabul etmez, sizler beyaz 

önlüklerinizi giyerek Allah'ın yarattığı en kutsal varlık olan 

insana hizmet edeceksiniz. Kendi yakınlarınıza nasıl 

davranılmasını istiyorsanız sizlerden de karşınızdaki 

hastalara öyle davranmanızı arzu ediyoruz.” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep 

YEŞİL DUYMUŞ ise, ülkemizdeki ilk Diş Hekimliği 

Fakültesi'nin 22 Kasım'da kurulmuş olması nedeniyle 

öğrencilerimizin önlük giyme törenin bu anlamlı günde 

yapıldığını belirterek, “Bugün giyeceğiniz beyaz önlükleriniz 

sağlığın, temizliğin, dürüstlüğün ve aydınlığın simgesidir. 

Sizlerden bu önlüğün anlamını idrak ederek hareket etmenizi 

temenni ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere önlüklerini başta 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN olmak üzere 

Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, dekanlar ve 

akademisyenler giydirdi. Günün anısına kesilen pasta ve 

toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Müsteşarı ve Beraberindekiler Üniversitemizi Ziyaret Etti
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 

Destekleme Programı çerçevesinde “Rize Bilimle Renkleniyor” projesi 27-28 Ekim 2016 

tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde gerçekleşti.

İstiklal Marşı'nın ardından TÜBİTAK'ın tanıtım videosu ile başlayan projenin açılış 

konuşmasını proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nagihan YILDIRIM yaptı.

Programda bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Üniversitemizin “Bilgi ve Değer Üreten Üniversite” sloganının tesadüfen belirlenmediğini, 

belli değerlendirmeler sonucu ortaya konulduğunu ifade ederek, “Çağımız bilim, teknoloji, 

Ar-Ge ve proje çağıdır. Ülke olarak 2023 ve 2071 vizyonuna ulaşmak istiyorsak yapmamız 

gereken şey ülkeyi bilimde, teknolojide, Ar-Ge faaliyetlerinde geliştirmektir. Bizler bu amaçla 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak bugüne kadar birçok bilimsel projeye öncü olduk 

ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Çayeli Kaymakamı Turgay ÜNSAL, güçlü ve kalkınmış, muasır medeniyetler 

seviyesine ulaşmış bir ülke hayal ediyorsak teknolojiye, bilime, Ar-Ge çalışmalarına önem 

vermek zorunda olduğumuzu belirtti.

Hedef kitlesini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Rize 

ilindeki ortaokullarda okuyan 10-15 yaş grubu öğrencilerin kapsadığı 

“Rize Bilimle Renkleniyor” projesinin amacı, çocuklara bilimi 

sevdirmek, bilimin gündelik yaşamda kullanımını göstermek, 

çocukların bilimsel farkındalık düzeyini artırmak, toplumun her 

katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma yeteneğini geliştirmeyi 

özendirmek ve toplum-bilim arasındaki bağları güçlendirmek.

 İki gün süren projeye, ilk gün 200, ikinci gün 150 olmak üzere toplam 350 öğrenci 

katıldı. Proje boyunca, Eğitim Fakültemiz yerleşkesinde hedef kitlede yer alan katılımcılara 

yönelik fizik, kimya, biyoloji, stem, bilimin doğası, değerler eğitimi ve tasarım konu alanına 

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti
Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yapıldı

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kuruldu

 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

(DOKAP) öncülüğünde Üniversitemizin de aralarında bulunduğu 

DOKAP bölgesindeki dokuz ilin üniversitesiyle “Üniversiteler birliği” 

kuruldu.

 Giresun Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen törende, 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Artvin Çoruh Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet DUMAN, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Selçuk COŞKUN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

ŞAHİN, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet COŞKUN, Gümüşhane 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait BİLGİÇ, 

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ ve 

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce birlik protokolünü imzaladı.

 Törende bir konuşma yapan DOKAP Başkanı 

Ekrem Yüce, uzun zamandır kurmayı hedefledikleri DOKAP 

Üniversiteler Birliği'ni her biri birbirinden kıymetli bölge 

üniversiteleri ile birlikte kurmanın heyecanı ve mutluluğunu 

yaşadığını belirterek, “Bugün burada kurulumunu 

gerçekleştirdiğimiz DOKAP Üniversiteler Birliği ile DOKAP 

Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme ve toplumsal hizmet 

gibi alanlarda akademik ve idari 

işbirlikleri yapmak, üniversite-

sanayi etkileşimini ve üniversite-

şehir bütünleşmesini ileri düzeye 

taşımak ve ülkemizin gelecek 

v i z y o n u n a  v e  k a l k ı n m a  

çabalarına katkı sağlamayı 

amaçlamaktayız.” dedi.

  Birliğin kurucu dönem 

başkanı Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Süleyman Baykal olurken Birlik 

Başkanlıkları bir yıl süreli olacak şekilde her yıl Ocak ayının ilk günü itibarıyla, 

birliğe üye olan üniversitelerin kuruluş sırasına göre değişecek.

 Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Dekanlığına 
Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK 
vekaleten atandı.

Dekan Ataması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR başkanlığındaki toplantıya; 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve aynı 

zamanda Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkan 

Vekili Fahri KASIRGA, Mütevelli Heyeti Üyeleri; 

M G K  G e n e l  S e k r e t e r i  S e y f u l l a h  

HACIMÜFTÜOĞLU, Rize Belediye Başkanı 

Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, İş adamları Abdülkadir 

KART ile Hamdi TOPÇU ve Vakfın Genel 

Sekreteri Av. Harun MERTOĞLU katıldı.

Toplantıda; üniversitemizin mevcut 

durumu, faaliyetleri, yerleşkemiz önünde 

yapılacak olan ve içerisinde pek çok sosyal 

alanın bulunacağı dolgu sahası projesi, 

ün i ve rs i tem iz  pe rsone l i n in  i h t i yac ın ı  

karşılayacak olan lojmanlar ve kurumun alt 

yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 

hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Üniversitemizde Rize Bilimle Renkleniyor
Projesi Gerçekleştirildi
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