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Sayı: 31

Üniversitemizin 10′uncu 

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 

düzenlenen kutlama programı 

çe rçeves inde  Ün ive rs i t em iz  

tarafından Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanımız sayın İsmail 

KAHRAMAN'a “Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi” dalında Fahri 

Doktora unvanı takdim edildi.

S a y g ı  d u r u ş u n d a  

bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 

söylenmesi ile başlayan programda 

Üniversi temizin tanı t ım f i lmi  

gösterimi salonda bulunanlar 

tarafından dikkatle izlendi.

P r o g r a m d a  a ç ı l ı ş  

konuşması yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, ülkenin farklı yerlerinde 

meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, “Terörle mücadelede şehit olan vatandaşlarımız 

ile güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar 

diliyorum. Son zamanlarda bazı akademisyenlerin özgürlük bahanesiyle terör ve şiddet 

söylemlerine alet olmasını ve terör eylemlerini desteklemelerinin kabul edilemez olduğunu 

belirtiyorum. Toplumun teröre karşı dayanışmasını zedelemeye dönük, şiddeti öven, 

ayrılıkçı ve ayrımcı eylem ve söylemleri teröre destek olarak niteliyoruz” dedi. “İster 

akademisyen isterse de yazar veya gazeteci olsun, terör propagandası yapanlar ile failinin 

etnik, dini, mezhepsel veya ideolojik kökenine, amacına, hedefine, kurbanlarının kimliklerine 

bakmadan, her türlü terör eylemini herhangi bir kayıt düşmeden hangi adresten gelirse 

gelsin, ilkesel olarak reddediyor ve lanetliyoruz” ifadesini kullanan Rektörümüz, şunları 

kaydetti: “Nasıl ki bundan tam 101 yıl önce ülkemizin insanları Kürt'üyle Çerkezi'yle Lazı, 

Arnavut'u, Arap'ı, Boşnak'ı ve Gürcüsü ile bayrağı düşürmemek, vatanı savunmak için yan 

yana, omuz omuza Çanakkale'de savaşmışlarsa bir var oluş mücadelesi vermiş ve sonuçta 

en kesif orduları yenerek Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerse bugün de aynı inanç ve aynı 

kararlılıkla iç ve dıştaki bütün düşmanlar ile işbirlikçi hainlere 

karşı tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet için verdiği 

mücadelede başarılı olacak ve ülkemiz üzerine oynanan bütün 

oyunları boşa çıkartacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur.” 

dedi. Genç ve dinamik yapısı ile hızla gelişip büyüyen, 

uluslararası bir üniversite olma kimliği ile ülkemizdeki 

üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan, akademik 

başarılarla adını dünyaya duyuran Üniversitemizin bugün 

kuruluşunun 10. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade 

eden Rektörümüz programa iştirak eden başta Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanımız olmak üzere tüm katılımcılara 

teşekkür etti.

Üniversitemiz tarafından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'a Fahri Doktorluk Unvanı Verildi

Devamı 3. Sayfada ç

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Av. Şeref MALKOÇ, 
Üniversitemizde Yeni Anayasa ve
Başkanlık Sistemini Anlattı

 Üniversitemiz Rektörlüğü'nce düzenlenen 
programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Şeref 
MALKOÇ “Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi” konulu bir 
konferans verdi.

 Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen konferans Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 
KARAMAN'un selamlama konuşması ile başladı.

Konuşmasına yeni anayasa çalışmalarını anlatarak 
başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Şeref 
MALKOÇ, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

 Türkiye'de anayasaların hep darbeler sonrası 
yazıldığını vurgulayan MALKOÇ, milletin kendisinin 
anayasayı yazma zamanının geldiğini, buna herkesin 
sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Anayasanın 
değiştirilmesi gerektiğine ve Başkanlık sisteminde henüz 
tam olarak olgunlaşmamış bir  Türk sistemi 
uygulanacağına vurgu yapan MALKOÇ, anayasanın ilk 
dört maddesinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konusuna 
da değindi. MALKOÇ, “Mecliste grubu bulunan birçok 
parti anayasanın ilk dört maddesinin değiştirile-
meyeceğini söylüyor. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
B a ş k a n ı  s a y ı n  İ s m a i l  
KAHRAMAN, Rektörümüz Prof. 
Dr. Hüseyin KARAMAN ve 
beraber indek i le r  eş l i ğ inde  
Ün ive rs i temiz  Z ihn i  Der in  
Yerleşkesi içerisinde yeni yerine 
taşınan ve adı S. Kemal Sandıkçı 
Kütüphanesi olarak değiştirilen 
Üniversitemiz Kütüphanesinin 
açılışını gerçekleştirdi.

 A ç ı l ı ş ı n  a r d ı n d a n  
Kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sayın 
İsmail KAHRAMAN'a Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,  birimler ve binanın 
donanımı hakkında bilgiler verdi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Çanakkale Ruhunu Yaşattı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve İlçe Garnizon Komutanı 

Üsteğmen Görkem IŞIKLAR'ın da katılımının ardından, bütün şehitlerimiz için saygı 

duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan ve kesintisiz 

olarak devam eden program dikkatle izlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK'ün destek ve katkılarıyla 

Türkçe Eğitimi Bölümü ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından organize 

edilen programda Türk tarihinin geçmişten günümüze şehitlik mertebesine kavuşan 

bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıldı. Program esnasında Türkçe 

Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden “Hey On Beşli” türküsünü seslendiren Elif 

ÇÖLPEZ ve Mehmet Akif ERSOY'un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini okuyan Ayşe 

Sena ER izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Programda sunucu olmaksızın 

kahvehane mizanseni aracılığıyla akışı ve geçişleri sağlayan “Gazi Dede” tiplemesini 

canlandıran Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Murat TAŞ'ın 

performansı izleyicilerden takdir topladı. Programın son bölümünde Türkçe 

Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencileri Necati KAMBUR ve Hayrettin 

ÇELİK tarafından sergilenen “Mektepli” adlı oyun esnasında salonda 

bulunanlar gözyaşlarına hâkim olamadı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN program sonunda yaptığı 

anlamlı konuşmada ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen terör 

saldırılarını kınayarak “son zamanlarda ülkemizin farklı yerlerinde terörle 

mücadelede şehit olan güvenlik güçlerimize, askerlerimize aynı zamanda 

halkımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar, ailelerine de baş sağlığı 

diliyorum.”  dedi.

Hazırlanan programla ilgili olarak ise, “Gerçekten iyi bir program 

hazırlamışlar. Programda katkısı olan bütün arkadaşlarıma ve 

öğrencilerimize sizler adına teşekkür ediyorum. Öncelikle milli ve manevi 

duygularımızı tekrar bizlere yaşattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. 

Çünkü biz millet olarak kendimize yabancılaşmamamız gerekir. Kendi 

kültürümüzden, kendi değerlerimizden uzaklaşmamamız ve bizi biz yapan 

değerleri unutmamamız gerekir. Bizim köklerimiz tıpkı bir ağaç gibi ne 

kadar derinlerde olursa o kadar sağlam dururuz. Bizler tarihin her 

döneminde bu topraklarda mücadele verdik. Arkadaşlar anlattılar 

Çanakkale'de verdik, daha önce verdik, daha sonra verdik ve bugün de 

veriyoruz. Bütün mücadelemiz bu ülkenin milli birliği ve bütünlüğü içindir. 

Hepimiz, özellikle eğitim fakültemizin gençleri bu şuurda ve bu bilinçte 

olması lazım. Çünkü sizler yarın, ülkenin her bölgesine dağılıp oralarda 

insanları eğitecek ve yetiştireceksiniz ve bu insanlara da aynı şuuru, 

duyguyu ve bilinci aşılayacaksınız. Onun için sizler özellikle milli manevi 

değerlerinize sahip çıkmalısınız. Bütün mücadelenizi tek vatan, tek millet 

ve tek bayrak için vermelisiniz.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından programda katkısı bulunan akademik 

personel ve öğrencileri tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN katılımcılara teşekkür etti.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde Çanakkale Şehitleri'ni Anma Haftası münasebetiyle hazırlanan “Unutulmayanlar” 

adlı program çerçevesinde Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Üniversitemiz 'Voleybol İçin 

Bir Gün Daha' Festivaline Katıldı
 T ü r k i y e  V o l e y b o l  

Federasyonu (TVF) ve 

Uluslararası Voleybol 

Federasyonu (FIVB)  

taraf ından or tak laşa 

olarak organize edilen ve 

Üniversitemiz adına 3 

erkek ve 2 bayan takımın 

k a t ı l d ı ğ ı  

”OneDayMore4Volleyball

2”  (Voleybol İçin Bir Gün 

Daha) organizasyonu 

büyük ilgi gördü.

 Avrupa'nın 55 ülkesinde düzenlenen etkinliklerin Türkiye ayağında, 

350'den fazla maçta 4 binden fazla voleybolsever, sahaya çıkarak voleybolun 

herkes tarafından oynanabilir bir spor olduğu konusunda farkındalık yarattı.

Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün olması nedeniyle düzenlenen 

“OneDayMore4Volleyball” festivali büyük heyecan ve eğlenceye sahne oldu. 

“Voleybol İçin Bir Gün Daha” etkinlikleri Avrupa'nın 55 ülkesinde ve Türkiye'nin 

81 ilinde 29 Şubat günü 29 sayılık tek set üzerinden oynanan müsabakalarla 

tamamlandı.

 Voleybolu yaygınlaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan 

organizasyonda sporun barışı ve kardeşliği pekiştirdiği vurgulandı. 

Müsabakalar sonunda sporculara sembolik ödüller verildi.

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce kişinin forma giydiği karşılaşmalarda milli 

voleybolcular, antrenörler, öğrenciler, voleybol dünyasının önemli isimleri 

katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemiz
Kütüphanesinin Açılışını Gerçekleştirdi

Devamı 5. Sayfada ç

Devamı 8. Sayfada ç
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Hasta- Hekim İlişkilerinde Hukuki 
Sorumluluklar ve Adli Diş Hekimliği

 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 

Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında 

Üniversitemizi üç sporcu temsil etti. Şampiyonada Low 

Kick kategorisinde 63.5 kiloda Mahmut KELEŞ Türkiye 

şampiyonu, Full Contack kategorisinde ise 57 kiloda 

Muhammet YILMAZ Türkiye ik incis i  o larak  

Üniversitemize ve Rize'ye büyük sevinç yaşattı.

 Muğla Marmaris'te gerçekleşen Üniversitelerarası 

Kick Boks Türkiye Şampiyonasına 77 üniversiteden 

yaklaşık 600 sporcu katıldı. 4 gün boyunca süren 

şampiyona oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Antrenörleri  Ahmet CEBİR'in çalışmaları ve destekleri 

sonucunda Üniversitemiz sporcuları şampiyonada 

başarılı olarak kilolarında hem Türkiye şampiyonluğunu 

hem de Türkiye ikinciliğini Üniversitemize ve ilimize getirerek gurur ve mutluluğu bir arada  yaşattılar.

Sporcularımız Türkiye Şampiyonluğunu Üniversitemize GetirdilerRektörümüz Türkiye Gazetesine
Verdiği Röportajda 
Üniversitemizi Anlattı
 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,  

uluslararası bir üniversite olma kimliği ile hareket 

eden ve ülkemize nitelikli insan yetiştiren 

Üniversitemizin dününü, bugününü değerlendirerek 

Üniversitemizin geleceğe dönük hedeflerini Türkiye 

Gazetesine anlattı.

 D o ç .  D r .  S ü l e y m a n  D O Ğ A N  i l e  

gerçekleştirdiği röportaja “Yeşil ile mavinin 

anavatanında bulunan bir üniversiteyiz. Türkiye'nin 

Orta Asya ile Kafkasya'ya açılan kapısında huzurlu 

bir şehrin huzurlu bir üniversitesinde eğitim-öğretim 

imkânı sağlıyoruz. Öğrencilerimize bilginin yanında 

değerlerimizi de öğretiyoruz.” ifadelerini kullanarak 

başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Üniversitemizin kısa vadede büyük bir 

kısmını tamamladığı altyapısının kalan kısmını da 

tamamlayarak hem eğitim-öğretim hem de arge 

alanında Türkiye'de bulunan ilk 20 üniversite 

arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.

Rektörümüz Üniversitemiz Öğrenci 

Topluluk Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

YGS Güvenlik Toplantısı Yapıldı

 R e k t ö r ü m ü z  

Prof. Dr. Hüseyin 

K A R A M A N ,  

Ü n i v e r s i t e m i z  

Öğrenci Topluluk 

Başkanlarıyla bir 

araya geldi.

 Ö ğ r e n c i  

To p l u l u k l a r ı n ı n  

yapmış oldukları 

f a a l i y e t l e r i n  

Ünivers i temizde 

çeşitlilik oluşturduğunu, gerek sosyal gerekse kültürel anlamda öğrencileri geliştirdiğini ifade eden 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplulukların 

gerçekleştirecekleri etkinliklere de imkânlar ölçüsünde katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kongre ve Kültür Merkezi Küçük Salon'daki toplantıda Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları 

tarafından Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Yapılması düşünülen programlar 

noktasında ise Üniversitemiz yönetiminden taleplerin ve beklentilerin dile getirildiği görüşme 

Rektörümüze yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

 13 Mart 2016 

Pazar Günü Rize il 

m e r k e z i n d e  

yapı lacak o lan 

YGS  ile ilgili olarak 

Rektörümüz Prof. 

D r .  H ü s e y i n  

K A R A M A N ' ı n  

başkanlığında saat 

11.30'da İl Sınav Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı. 

Rektörümüzün başkanlığındaki toplantıya İl Jandarma 

Komutanı Albay Semih COŞKUN, Vali Yardımcısı Mehmet 

KURT, Emniyet Müdürü Adem ÇAKICI, Milli Eğitim Müdürü 

Şemsettin DURMUŞ, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir 

MOLLAYAKUPOĞLU ve Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 

Hasan BİLGETAY ile Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR katıldı.

 Toplantıda adayların rahat bir şekilde sınava girmeleri 

ve sınav güvenliğinin sağlanması için yapılması gereken 

hususlar görüşülerek karara bağlandı.

2016 YGS Rize Merkez ile Çayeli ve Ardeşen ilçelerinde 

yapılacaktır. Rize Merkez'de 25 binada yer alan 392 salonda 

7044 aday sınava girecektir. İlimizde 9 engelli aday ve 43'de 

tutuklu aday sınava girecektir. Sınav Pazar günü saat 

10.00'da başlayacak ve 12.40'da sona erecektir. Pazar günü 

Merkez ile Çayeli ve Ardeşen nüfus müdürlükleri açık 

olacaktır.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen programda Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK  “Hasta- 

Hekim İlişkilerinde Hukuki Sorumluluklar ve Adli Diş Hekimliği” konulu bir konferans verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 

konferansta Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK etik, tıbbın tarihi, eski çağlardan günümüze hasta-hekim 

ilişkileri ve günümüzde hasta-hekim ilişkilerinin hukuksal sorunları konularındaki bilgi ve 

deneyimleriyle katılımcıları aydınlattı.

“Tıp insanlarla birlikte var olmuştur. Çünkü sağlık yaşam hakkının en önemli bileşenidir. 

Eğer biz insan olarak yaşamak istiyorsak kaliteli bir yaşamı hedeflemeliyiz yaşamı kaliteli kılansa 

sağlıktır. Bu nedenle tıp mesleği her zaman cazip ve ilgi çekici olmuştur.” ifadelerini kullanan Prof. 

Dr. Ahmet Nezih KÖK Tıp-diş hekimliğinin sadece hasta-hekim ilişkisine dayanmadığını, insan 

haklarının da çok önemli olduğunu, bu sebeple hekimlerin bu hakları ve temel hukuku iyi bilmesi 

gerektiğini söyledi. Hekimin hastayı mutlaka bilgilendirmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. 

Ahmet Nezih KÖK önemli olanın müdahale yapmak değil hastaya müdahaleyi konuşarak anlatmak 

olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, hekimin tıbbi müdahaleyi yaparken tıp etiği, kanıta dayalı tıp ve 

hukuk sınırları içerisinde tıbbi müdahale yapması gerektiğinin altını çizdi.

Program sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK'e Diş 

Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ tarafından şilt ve hediye 

takdimlerinde bulunuldu.

Eğitim Fakültemizde Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

 Üniversitemiz Eğitim Fakültesi STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, 

Matematik ) Koordinatörlüğü tarafından Rize'deki Fen Bilgisi öğretmenleriyle 

yapılan Hizmet İçi Eğitim Programı 15-20 Şubat tarihleri arasında Eğitim 

Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK'ün desteği ve Yrd. Doç. Dr. 

Sinan ÇINAR'ın yürütücülüğünde oluşturulmuş olan Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi STEM Koordinatörlüğünün hazırladığı hizmet içi 

eğitim beş gün sürdü. Eğitime Rize'de çalışan 22 fen bilgisi öğretmeni katıldı.

 Tanıtım semineriyle başlayan eğitimin birinci gününde Yrd. Doç.Dr. 

Fatih CAMADAN'ın düzenlediği tanışma etkinliğinin ardından, öğretmenler 

STEM atölyelere başladı. Altı atölye olarak düzenlenen etkinliklerde, 

öğretmenler çeşitli mühendislik tasarım modelleri yaptılar ve öğrendikleri 

bilgisayar kodlama sistemi ile modelleri geliştirdiler. Eğitimin dördüncü 

gününde öğretmenler kendi özgün model tasarımlarını gerçekleştirdi ve Öğr. 

Gör. Şenay BAŞ liderliğinde model tanıtım posterlerini tasarlayarak Eğitim 

Fakültesi sergi salonunda sergilendi.

 Serginin açılışını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN ve Dekan 

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK yaptı. Sergiye Rize Milli 

Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve çevre okullardan 

yoğun bir katılım oldu. Yoğun bir ilgi ve çalışma 

temposu içinde gerçekleşen eğitimin ardından 

samimi bir ortamda yapılan değerlendirme 

toplantısında öğretmenlerin STEM uygulamaları 

hakkındaki görüşleri alındı.

 Çalıştay sonunda, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi STEM Koordinatörlüğü tarafından 

öğretmen adaylarına katılım belgeleri takdim edildi. 

Program günün anısına çektirilen fotoğrafla sona 

erdi.
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Abdülhamit Han ve Filistin
Üniversitemiz MİNHAC 

To p l u l u ğ u  0 9 . 0 3 . 2 0 1 6  

tarihinde ülkemizin tanınmış 

araştırmacı ve yazarlarından 

M u s t a f a  A R M A Ğ A N ' ı n  

sunduğu “Abdülhamit Han ve 

Filistin “konulu bir konferans 

düzenledi.

ARMAĞAN konuş -

masında konuyu üç başlık 

altında tasnif ederek takdim 

etti. Öncelikle Abdülhamit 

Han'dan evvel Osmanlı  

Devletinin vaziyeti hakkında 

bir değerlendirmede bulunan 

yazar, akabinde Abdülhamit 

Han'ın şahsiyeti ve padişahlığı sürecinde iktidarı kontrol altına alması, devlet 

politikası, otuz yıllık yönetim sürecinde takip ettiği yönetim stratejileri ve diplomatik 

manevraları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini sıraladı.

Özellikle dünya siyasetinin gidişatını ve devletlerarası menfaat çatışmalarını iyi 

gözlemleyerek bir cihan harbinin vuku bulacağını hesap etmesi, buna ilaveten 

Osmanlı Devletini herhangi bir harbe sokmadan nitelikli bir nüfus artışını planladığını 

hatırlatarak eğitime ağırlık verdiğinin altını çizen yazar, bu projenin meyvelerinin 

Cumhuriyet Dönemine kadar uzandığının bilhassa bilinmesinin zaruri olduğuna 

temas etti.

Son olarak Abdülhamit Han'ın Siyonist taleplerine karşı duruşu ve Filistin 

meselesinde izlediği siyasetin inceliklerini sıralayan ARMAĞAN aslında bu hususta 

bilinenlerin Cumhuriyet Dönemi tarihçiliğindeki bir takım aksaklıklar yüzünden çok az 

olduğu, daha iyi ve cesurca yapılacak araştırmalarla konunun daha tafsilatlı 

işlenebileceğini hatırlattı. Filistin ve Ortadoğu sorununun Abdülhamit Han'ın takip 

ettiği siyasetin tam manasıyla irdelenmeyip algılanamamasından ötürü  günümüze 

kadar kangren olduğuna işaret etti.

Yoğun katılımın olduğu program; Soru-cevap ve imza etkinliğinin ardından 

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ümit ERKAN'ın hediye takdimiyle 

sona erdi.

Daha Güzel Bir Dünya İçin; Etik
Ü n i v e r s i t e m i z  

Medeniyet Topluluğu ”Daha 
Güzel Bir Dünya İçin; Etik” 
konu lu  b i r  kon fe rans  
düzenledi .  Konferansa 
konuşmacı olarak İstanbul 
Ü n i v e r s i t e s i  R e k t ö r  
Yardımcısı – Kamu Etik 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Sedat MURAT davet edildi.

Konuşmasında önce 
insanlık tarihinin kısa bir özetini yapan Prof. Dr. Sedat MURAT, 
daha çok çalışma hayatı meseleleri üzerinde durdu. Mevcut 
üretim sisteminin batılı paradigmalar üzerine kurulu olduğunu 
vurgulayarak, bu paradigmanın çökmekte olduğunu, bunun 
kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tarihimizde iş ahlakının çalışma 
hayatımızda çok büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, 
”millet olarak vicdanları harekete geçirmek, bunun için seferber 
olmak durumundayız” dedi.

Konferans, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ın Prof. Dr. Sedat 
MURAT'a günün anısına plaket takdimi ile sona erdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen programa Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 
KASAP ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, İİBF 
Dekanı Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Programda ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Başkanı Nusret BAYRAKTAR, Rize Milletvekili Hasan KARAL ve Rize 
Valisi Ersin YAZICI konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Üniversitemizde yöneticilik yapmış olup 
üniversitemizden ayrılan akademisyenlere hediye takdimi gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ın hediye takdiminde eşlik 
ettiği törende, 2006 – 2007 yılları arasında üniversitemizin rektörlüğünü yapan 
Prof. Dr. İbrahim ÖZEN'e hediyelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail KAHRAMAN, 2007 – 2011 yılları arasında üniversitemizin rektörlüğünü 
yapan Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU'na hediyelerini Rize Valisi Ersin 
YAZICI, 1993 – 2011 yılları arasında Üniversitemizin İlahiyat Fak. Dekanlığını 
yürüten Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI'ya hediyelerini Rize Milletvekili 
Hasan KARAL, 1993 – 2002 yılları arasında Üniversitemizin Su ürünleri Fak. 
Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU'na hediyelerini Rize 
Milletvekili Hikmet AYAR, 2002 – 2004 yılları arasında Üniversitemizin Su 
ürünleri Fak. Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Asım KADIOĞLU'na hediyelerini 
Rize Milletvekili Osman Aşkın BAK, 2007  – 2010 yılları arasında 
Üniversitemizin Fen Edebiyat Fak. Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Serdar 
KARABÖCEK'e hediyelerini İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı KAN, 2004  – 
2007 yılları arasında Üniversitemizin Eğitim Fak. Dekanlığını yürüten Prof. Dr. 
Mehmet AKBAŞ'a hediyelerini Sakarya Milletvekili Şaban DİŞLİ, 2007  – 2011 
yılları arasında Üniversitemizin Eğitim Fak. Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Ali 
Rıza AKDENİZ'e hediyelerini Kocaeli Milletvekili Zeki AYGÜN, 2011  – 2013 
yılları arasında Üniversitemizin Tıp  Fak. Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Davut 
KESKİN'e hediyelerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA, 
2006 – 2009 yılları arasında Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Kemal YILDIZ'a hediyelerini Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin 
YAYMAN,2011  – 2012 yılları arasında 
Üniversitemizin Sağlık Yüksek Okulu 
Müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Orhan BAŞ'a 
hediyelerini Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, 1998  
– 2004 yılları arasında Üniversitemizin Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü 
yürüten Prof. Dr. Kadir SEYHAN'a hediyelerini 
Giresun Valisi Hasan KARAHAN, 2006  – 2007 
yılları arasında Üniversitemizin Fındıklı Meslek 
Yüksek Okulu Müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. 
Hulusi ACAR'a hediyelerini Garnizon 
Komutanı Jandarma Albay Semih COŞKUN, 
2007  – 2013 yılları arasında Üniversitemizin 
Fındıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü 
yürüten Yrd. Doç. Dr. Sadettin GÜLTEKİN'e 
hediyelerini Rize Cumhuriyet Başsavcısı 
Hüsnü Hakan YAĞIZ, 2012  – 2013 yılları arasında Üniversitemizin Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü yürüten Öğretim Görevlisi Mehmet 
Ali FEYİZ'e hediyelerini Rize Belediye Başkan Vekili Coşkun YEĞEN, 2013  – 
2016 yılları arasında Üniversitemizin Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Ahmet TABAK'a hediyelerini Adalet komisyonu 
Başkanı Bayram KANTIK, Üniversitemize destek veren vakıf üyeleri ve tüm 
hayırseverler adına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
Başkanı Nusret BAYRAKTAR'a hediyelerini Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ömer TORLAK takdim etti.

Ödül töreninin ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,  
TBMM Başkanı sayın İsmail KAHRAMAN'a tevdi edilen fahri doktorluk unvanı 
için Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu kararı okudu. Ardından, Doktora 
cübbesini Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ın elinden giyen, aynı 
zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular 
Kurulu Başkanı da olan TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN'a 'Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 'dalında doktora belgesi verildi ve akabinde günün anısına 
hediye takdim edildi.

Doktora cübbesi giyen TBMM Başkanı sayın İsmail KAHRAMAN, 
yaptığı konuşmada, üniversite yönetimine teşekkür ederek, çok bahtiyar 
olduğunu söyledi. TBMM Başkanı, Üniversitemizin 10′uncu kuruluş yıl 
dönümünü tebrik ederek, nice 10 yıllara ve başarılara ulaşmasını niyaz etti. 
Üniversitelerin, eğitim ve öğretim kurumlarının sıradan kurumlar olmadığını 
belirterek Osmanlı Dönemi'nde eğitime gösterilen önemi örneklerle 
katılımcılara anlatan İsmail KAHRAMAN, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın eğitime 
katkılarına ilişkin örnekler de aktararak, “Sultan 2. Abdülhamit'in doğum tarihi 
22 Eylül 1842, vefat tarihi ise 10 Şubat 1918′dir. Bütün dünyada tarihi 
şahsiyetler, büyük adamlar doğumlarında anılır, biz de öyle yapacağız. 

TBMM'miz, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülhamit Han'ın 
doğumunun 174′üncü yılında bir haftalık sürecek programla anma 
gerçekleştirecek.” diye konuştu. Tevfik İLERİ'nin eğitime ve diğer alanlarda 
yapılmasını sağladığı yatırımlara ilişkin de bilgi paylaşan TBMM Başkanı, “Bu 
iki isim, gençlerimize örnek olmalı. Rol model dedikleri hadise olmalı. Böyle 
kişilerin ve şahsiyetlerin iyi tanıtılması lazım. Örnek şahsiyetlere gençliğimizin 
ihtiyacı var” ifadesini kullandı. İsmail KAHRAMAN, yüksek eğitimde okullaşma 
oranının 1950′de yüzde 1,3, 1960′da yüzde 3,1, bugün ise yüzde 75 olduğunu 
vurgulayarak, şöyle devam etti: “Türkiye'mizde 196 yüksek öğretim kurumu 
var. Bunlardan 117′si devlet, 79′u vakıf üniversitesidir. Sadece profesör olarak 
21 bin 500 akademisyen var. Öğrenci sayımız 6 milyon 100 bindir. 
Türkiye'mizde okuryazarlık oranı 1950′de yüzde 33′den 2010′da yüzde 94′e 
çıkmıştır. Bu güzel gelişmeler Türkiye'mizin layık olduğu yere ulaşmasına 
kendisini adayanların gayretiyle olmuştur. Emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyor, vefat edenlere rahmetler niyaz 
ediyoruz.” Üniversite olmayan il kalmadığını ifade eden TBMM Başkanı İsmail 
KAHRAMAN, şunları kaydetti: “Üniversitelerin sayıca artışı bize gelecek için 
umut veriyor. Aynı şekilde yükseköğrenimdeki öğrenci sayısının artışı da 
istikbalimiz için büyük önem taşıyor. Mesele sadece meslek edindirme ya da iş 
kapısı açma meselesi değildir. Aynı zamanda bilgili, görgülü, eğitimli toplum 
olmayı sağlamaktır. Tabii ki üniversitelerimizin her bakımdan daha donanımlı, 
daha mükemmel hale getirilmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. Rizeliler 
olarak bizler de şehrimizdeki bu ilim yuvasının kıymetini bilmeli, daha iyi 
noktalara gelmesi için elimizden gelen desteği vermeliyiz. Üniversitemiz bir 
dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini de taşımaktadır. Bu 
yönüyle diğer üniversitelerden farklı bir gözle bakmalı ve ismine layık 
çalışmalar yürütmeye gayret etmeliyiz.”

TBMM Başkanı, mana ve bilginin, 
terbiye ile tahsilin, eğitim ile öğretimin farklı 
şeyler olduğunun bilinmesi gerektiğine işaret 
ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Tek 
kanatla uçulmaz. Şayet bilginin yanında ahlak, 
tahsilin yanında terbiye, maddiyatın yanında 
maneviyat olmazsa bir süre önce bin küsür 
akademisyenin teröristlere açıkça destek 
vermelerinde olduğu gibi çok üzücü olaylar 
yaşayabiliriz. İnsan, inanca ve imana dayalı 
olan ilmi hedeflemeli, ilmi ile amel etmelidir. İlmi 
ile amel etmeyen alim, başkasını giydirdiği 
halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. İlimle 
beraber irfan da lazım. 'İlim ilim bilmektir, ilim 
kendin bilmektir' diyor Yunus Emre. Önce 
kendimizi bilmemiz, haddimizi ve sınırımızı 
anlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki 

başarımızın büyüklüğünü, inancımızın büyüklüğü, yüceliği ve doğruluğu 
belirler. İman, hayanın gücü, manası, hikmeti ve kuvvetidir. İlimsiz din topal, 
dinsiz ilim kördür.” TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN, gençlere şöyle 
seslendi: “Kimin nesli olduğunuzu hiç unutmayın. Cihat ruhu bizleri muhteşem 
bir devlet yaptı. O ruhu, inancı ve imanı kaybetmeyin. Kaba milliyetçi değil, 
kültür milliyetçisi olun. Unutmayın ki bizi Yaradanın yanında değerimiz, 
doğduğumuz yerle mensup olduğumuz kavimle değil, takva ile Cenab-ı Hakka 
itaatle ölçülecektir. Yanlış yönlendirmeler, propagandalar, sahip olduğumuz 
değerlere karşı bizi ters düşünceli yapmasın.” Yaşanan terör olayları 
dolayısıyla millete ve ailelere baş sağlığı, yaralılara da şifa dileyen 
KAHRAMAN, “Türkiye büyük devlettir. Büyük devletlerin dertleri de büyüktür, 
meseleler de büyüktür ama Allah'ın izniyle ve lütfuyla meselelerimizin 
üstesinden geleceğiz. Cenab-ı Hak yardımlarını esirgemez inşallah” dedi.

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN, Rize Valisi Ersin 
YAZICI, Giresun Valisi Hasan KARAHAN, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan 
KARAL, Hikmet AYAR ve Osman Aşkın BAK, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakcı KAN, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban DİŞLİ, AK Parti 
Kocaeli Milletvekili Zeki AYGÜN, Cumhurbaş-kanlığı Genel Sekreteri Fahri 
KASIRGA, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin YAYMAN, 
MGK Genel Sekreteri Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU,İl Garnizon Komutanı 
Jandarma Albay Semih COŞKUN, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan 
YAĞIZ, Belediye Başkan Vekili Coşkun YEĞEN, Rekabet Kurulu Başkanı 
Ömer TORLAK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı 
Nusret BAYRAKTAR, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hür Yürekli Gençler
Üniversitemiz İlmi Meseleler ve 

Sosyal Aktiviteler Kulübü (İMSAK) 
tarafından düzenlenen programda Eğitimci 
-Yazar Nurettin YILDIZ, “Hür Yürekli 
Gençler” konulu bir konferans verdi.

Kül tür  ve Kongre Merkezi  
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 
programda Nurettin YILDIZ, konuşmasına,  
gençlere asıl hürriyetin nasıl olması 

gerektiğini anlatarak başladı.

İnsanların birçok konuda hür olamadığını ifade eden YILDIZ, 
moda ve medyanın, toplumu özellikle gençleri gönüllü köle yaptığını 
kaydederek bu olumsuz tablodan kurtulmak gerektiğini söyledi. Medyanın 
ve sosyal ağların insanların duygularını nasıl ifade etmesi gerektiğini bile 
topluma empoze ettiğini ve bu tehlikenin önüne geçilmesinin büyük önem 
arz ettiğini belirtti. Konuşmanın devamında hür olabilmenin nasıl mümkün 
olacağına değinerek gençlere tavsiyelerde bulundu. Yüreklerdeki ve 
beyinlerdeki prangalardan kurtulup kendimiz olmamız gerektiğini ısrarla 
vurguladı.

Kıssalar anlatarak konferansa renk veren Eğitimci-Yazar 
YILDIZ'ın konuşmasının temasını 'Gençler, yarının değil bugünün 
umududur.' sözleri oluşturdu.

Konferans sonunda Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler 
F a k ü l t e s i  
Dekanı Prof. 
D r .  O s m a n  
KARAMUSTAF
A ,  N u r e t t i n  
Y I L D I Z ' a  
sunumundan 
dolayı teşekkür 
ederek, günün 
anısına hediye 
takdim etti.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR 
ÇİÇEK,  Sağl ık  Bakanl ığ ınca 
Antalya'da düzenlenen “Uluslararası 
Sağlıkta Performans ve Kalite 
Kongresi”nde En İyi Araştırma ve 
Bilimsel Yayın 2.'lik ödülünün sahibi 
oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gelenekselleştirilen “Uluslararası 
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin altıncısı “Klinik Süreçlerde Kalite, 
Teknoloji ve İşbirliği” ana temasıyla 01 – 04 Mart 2016 tarihleri arasında 
Antalya'da düzenlendi.

Kongre kapsamında “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi 
Uygulama Ödülü” ve “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Araştırma ve 
Bilimsel Yayın Ödülü” olmak üzere iki kategoride “Sağlıkta Kalite ve Güvenlik 
Ödülleri” düzenlendi.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı bünyesinde sağlık 
kurumlarının denetimlerini gerçekleştiren aynı zamanda sağlıkta kalite ile ilgili 
çalışmalarda aktif rol alan, Tıp Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, 
En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın ikincilik ödülü aldı.

Öğretim Üyemiz Antalya'dan 

Ödülle Döndü

Üniversitemiz tarafından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'a Fahri Doktorluk Unvanı Verildi
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İslam'ın Kurucu Nesli Sahabe Kimliği

Konferansta, İslam medeniyetinin altın nesli olan 

Sahabe'nin kimlik yapısının oluşması üzerinde durularak 

cahiliye dönemi şartları içerisinde yetişen bu insanların 

bilahare sahabe kimliğine nasıl büründükleri ortaya 

konuldu. Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI, bir dinin sonraki 

nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için ilk neslin son 

derece önem taşıdığına dikkat çekerek son hak din olan 

İslam'ın kıyamete kadar devam edebilmesi için buna uygun 

insan profilinin oluşturulmasının da zaruri olması 

gerektiğini vurguladı. Yüce yaratıcının önce Peygamber'ini 

hazırlayarak sonra da Peygamber'e nasıl davranılması 

gerektiğini ayetlerle beyan ederek sahabenin Allah'ın 

muradına uygun bir kimliğe bürünmelerini sağladığını 

kaydeden Prof. Dr. SANDIKÇI: “Zahirde Sahabe'yi yetiştiren Peygamber olsa da her zaman arka 

planda Cenab-ı Hakk'ın olduğu ifade edilmiştir.” dedi.

Prof. Dr. SANDIKÇI, bu durumu Ahzab 33/21, Nur 24/62, Ali İmran 3/31 vs. ayetlerle ve 

hadislerden verdiği örneklerle değerlendirdi. “Vahyin ilk muhatabı olan bu insanların hadis rivayet 

ederken ne kadar hassas olabileceği, doğruluk sembolü olarak bize sunuldukları hususunda dikkat 

çekmektedir. Sahabe'nin kimliğini geliştirmeye yönelik bu uygulamalardan onların hata yapmaz, 

yanılmaz, unutmaz varlıklar olduğu; kutsanması, yüceltilmesi gerektiği gibi bir anlamın 

çıkarılmaması gerekiyor. Ancak, Allah'ın razı olduğu kişilerden müminlerin de razı olmaları 

beklenir, şahitlik ettiği kişilerin doğru sözlü olduğunu kabul etmek müminlere yakışır, Cenab-ı 

Hakk'ın razı olduğu Müslüman olabilmek için Hz. Peygamber'den sonra Sahabe'nin inanç, 

düşünce ve ahlâk dünyasını görmek gerekir.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI, 

Sahabe'nin rol model olma fonksiyonunu hiçbir Müslümanın gözden uzak tutmaması gerektiğini 

söyleyerek sözlerini tamamladı.

Soru cevap bölümü ile sona eren konferansta Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hasan EFE tarafından Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI'ya  günün anısına şilt takdim edildi.

  Üniversitemiz 

ve Rize Belediyesinin desteği ile 

esnafa yönelik verilen seminere 

katılan 156 katılımcıya sertifikaları 

dağıtıldı.

 Rize Belediyesi 'nde 

düzenlenen sertifika törenine; 

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Reşat KASAP, Üniversitemiz 

Rektörü Prof.  Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Rize Berberler Odası 

Başkanı Mustafa GÜNDOĞAN ve 

Rize' deki esnaflar katıldı.

Katılımcılara belgeleri Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN ve Başkan Yardımcısı İsmet SİVRİKAYA tarafından verildi.

Mesleğin inceliklerini ortaya koyma noktasında satış iletişimi, perakende pazarlama, müşteri 

ilişkileri, ticari beceri ve iletişimi artırma esnafın meslek hayatına katkılar sağlayacağı 

düşünülerek Üniversitemiz ve Rize 

Belediyesi tarafından verilen eğitim 

sonrası yapılan sertifika töreni 

selamlama konuşmaları ile başladı.

 Rize Belediye Başkanı Prof. 

Dr. Reşat KASAP: “İlimiz artık 

değişiyor ve gün geçtikçe gelişiyor. 

Rize'de özellikle son zamanlarda 

büyük projeler yapılmaya başlandı. 

Önümüzdeki yıllarda havaalanı, 

lojistik merkezi, Ovit tüneli, otellerimiz 

ile birlikte Rize bir konaklama merkezi 

haline gelecektir. Bizlerde ileriyi görerek bu süreç içerisinde hazırlanmaya çalışıyoruz. 

Esnafımızı, vatandaşımızı, halkımızın çeşitli kesimlerini bu süreç içerisinde bulunmaya 

davet ediyoruz. Böylece Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde toplumumuzun daha kaliteli bir 

hizmet vermesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bilginin topluma ulaşması noktasında 

Üniversitemizden yararlanmalıyız. Bilgi ancak topluma ulaştığı zaman bir önem 

kazanacaktır. Bu manada eksiklikleri olan ilimizin eksikliklerini gidermek için bu tür eğitimleri 

göreve geldiğimiz andan itibaren sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Eğitimler 

süresinde bizi yalnız bırakmayan Üniversitemize, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN'a ve sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN konuşmasında “Üniversite olarak Rize 

Belediyesi ile işbirliği içerisinde şehrimizin insanlarına hizmet etmeye çalışarak onları farklı 

konularda bilgilendirmeye çalıştık. Bundan sonra da bize nerede ihtiyaç olursa her hangi bir 

konuda bilgiye ihtiyaç duyulursa kurum olarak insanlarımızın yanındayız. Bu konuda bizimle 

koordineli çalıştığı için ve bu imkânı bizlere tanıdığı için Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Reşat KASAP'a Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah BALIK, Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Selim KAYACI ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bülent 

BAHÇECİ girmiş oldukları doçentlik sınavında başarı 

göstererek doçent unvanı aldılar.

 Üniversitemiz camiası olarak Öğretim Üyelerimizi 

tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Öğretim Üyelerimiz Doçent OlduEsnaf Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “İslam'ın Kurucu Nesli Sahabe 

Kimliği” isimli konferans, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI'nın 

sunumuyla 21 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Vali Erdal Ata İlköğretim
Okulu'nda Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

 52. Kütüphane Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen 

programlarla, eğitimine nitelik kazandırmak amacıyla Rize 

Valiliği'nin desteklediği RENK projesi çerçevesinde, 

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı'nca Rize'nin Pazar ilçesi Irmak köyündeki Vali Erdal 

Ata İlköğretim Okulu'na kazandırılan kütüphanede kitap okuma 

etkinliği düzenlendi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve Rize Valisi 

Ersin YAZICI'nın da iştirak ettiği programa; Pazar Kaymakamı 

Selçuk ASLAN, Vali Yardımcısı Turan YILMAZ, İl Milli Eğitim 

Müdürü Şemsettin DURMUŞ, , Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Nimet BÜYÜK, Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent 

ERGENE, Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanı Nagihan KAYNAK, Üniversitemiz Kütüphane personeli 

ve öğrenciler katıldı.

 Etkinlik, okul kütüphanesinin hayata geçirilme 

aşamalarının yer aldığı slayt gösterimi ile başladı. Ardından 

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

personeli tarafından okuma etkinliği için katılımcılara kitap 

hediye edildi.

 Programda ayrıca, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN ile Rize Valisi Ersin YAZICI okulda en çok kitap 

okuyan öğrencilere kitap hediye etti.

 Öğrencilerle bir süre sohbet ederek onların taleplerini 

dinleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ile Rize 

Valisi Ersin YAZICI'ya, öğrenciler ziyaretlerinden dolayı 

sevindiklerini ve mutlu olduklarını söylediler.

 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı personelinin, öğrencilere kitap ayracı yapımını 

öğrettiği etkinlik renkli görüntülerle sona erdi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü 

ve Mehmet Akif

 Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksek Okulu 

Adalet ve İnsan Hakları Topluluğu tarafından 12 

Mart İstiklal Marşının kabulünün 95. yıl dönümü 

münasebeti ile “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet 

Akif” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa 

konuşmacı olarak KTÜ Eğitim Fakültesi Türkçe 

Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal KIRIMLI 

katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 

konferans milli mücadele yıllarını konu alan slayt 

gösterisi ile devam etti.

 İstiklal Marşı'nın hangi ruhla yazılıp, 

günümüzde nasıl anlaşılması gereğini açıklamak 

için Doç. Dr. Bilal KIRIMLI, konuşmasını dört başlık 

halinde aktardı: İstiklâl Marşı'nın yazıldığı Milli 

Mücadeleye nasıl gelinmiştir? İstiklal Marşı nasıl 

yazılmıştır ve kabul edilmiştir? İstiklal Marşı kısaca 

neyi ifade eder? İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in 

nasıl bir şahsiyeti vardır?

 Konuşma sonrasında soru cevap şeklinde 

dinleyicilerle söyleşi yapıldı.

 Konferansa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

İstiklal Yaşar VURAL ve Prof. Dr. Hasan EFE,  

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali 

Rıza SANDALCILAR, akademisyenler ve 

öğrenciler katıldı.

YGS'de Görev Alacak Bina 
Sınav Sorumluları ve Yardımcılarına

Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
 13 Mart 2016 
Pazar günü yapılacak 
olan YGS'de görev 
alacak bina sınav 
s o r u m l u l a r ı  v e  
yardımcılarına yönelik 
olarak Rektörümüz 
Prof.  Dr.  Hüseyin 
KARAMAN başkan-
lığında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.

 Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir 
konuşma yapan Rektörümüz; sınav sırasında dikkat 
edilmesi gereken hususlara dikkat çekerek öğrencilerin 
sağlıklı bir şekilde sınavı tamamlaması noktasında 
yetkililerden azami ölçüde titizlik göstermelerini istedi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ın 
konuşmasının ardından yaklaşık 50 görevlinin katıldığı 
toplantı ÖSYM'den gönderilen eğitim sunusu ile sona erdi.

 Bu arada, sınav il merkezinde 25 binada yapılacak.

Öğrencilerin Tercihi Üniversitemiz
2014 -2015 ve 2015-

2016 Eğitim Öğretim yıllarını 
değerlendirdiğimizde hem ön 
l i s a n s ,  h e m  d e  l i s a n s  
programlarında yatay geçiş 
yoluyla Üniversitemize gelen 
öğrenci sayısının aynı yolla 
Üniversitemizden ayrılan öğrenci 
sayısından daha fazla olduğu 
görülmektedir.

2 0 1 4 - 2 0 1 5  E ğ i t i m i  
öğretim yılında yatay geçiş vb. 

yollarla Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarından ayrılarak başka üniversitelere 
geçen öğrenci sayısı 254 iken, aynı yolla Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarını 
tercih ederek gelen öğrenci sayısı 396 olmuştur.

2015-2016 Eğitim öğretim yılında ise, lisans programlarında okuyan 213 ve ön 
lisans programlarında okuyan 75 öğrenci olmak üzere toplamda 288 öğrenci yatay geçiş 
vb. yollarla Üniversitemizden ayrılarak başka Üniversitelere geçiş yapmıştır. Aynı 
dönemde daha önce Ülkemizdeki farklı üniversitelerde okumakta iken yatay geçiş yoluyla 
Üniversitemize geçiş yapan öğrenci sayısı 412 olmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
Üniversitemize geçiş yapan bu öğrencilerin 303 tanesi lisans programlarına, 109 tanesi de 
ön lisans programlarına gelmiştir. Bu rakamlar da göstermektedir ki Üniversitemize yatay 
geçiş vb. yollarla gelen öğrenci sayısı aynı gerekçelerle Üniversitemizden ayrılan öğrenci 
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Şeref MALKOÇ, 
Üniversitemizde Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemini Anlattı

 Anayasada da ilk dört madde değiştirilemez 

diye madde var. Bu ilk dört madde ne zaman yazıldı. 

1982'de yazıldı değil mi? Diyelim ki 1961'de 

benzerleri vardı. Peki biz kaç bin yıllık bir devletiz. 

Kaç bin yıllık bir milletiz. Hiç kimse, anayasa 

yapacak olsa da milletin geleceğine ipotek 

koyamaz. İlk dört maddede ne var? Devletin şekli. 

Cumhuriyete itiraz eden yok ki. Başkent Ankara 

buna itiraz eden yok ki. Bayrak Türk bayrağı olsun. 

Buna itiraz eden yok ki. Sosyal, hukuk devleti olsun. 

Bunlara itiraz eden yok ki. Bunlar anayasada olsun 

demek ayrı bir şey bunlara dokunamazsın demek 

ayrı bir şey. İki şey var. Bir tanesi ilk dört madde 

değişemez diyor. Bu dört 

madde gökten mi indi? 

Kenan EVREN'in koyduğu 

maddeler bunlar. Kim 

bunlar ya. Kenan EVREN'in 

k e n d i s i  k a l m a d ı  k i  

anayasas ı  ka l s ın .  O  

maddeyi koyanların kendisi 

kalmadı ki koydukları 

kalsın” dedi.

 Ö n c e k i  

a n a y a s a l a r ı n  a s k e r i  

darbeler in ardından askerler tarafından 

hazırlandığına dikkat çeken MALKOÇ, yeni 

anayasanın referandumdan geçmemesi halinde 

eski anayasa ile devam edileceğini belirterek, 

“Cemal GÜRSEL ve arkadaşları gelecek siyasileri 

idam edecek. Meclisi kapatacak ve yeni anayasa 

yapacaklar. Kenan EVREN ve arkadaşları gelip, 

meclisi feshedip yeni anayasa yapacaklar. Yeni 

anayasa yapmak için illa askeri darbe mi olsun. 

Bırakın millet yapsın kendi anayasasını. Yeni 

anayasa referandumdan geçmezse bu çok 

eleştirdiğimiz anayasa ile idare edeceğiz” ifadelerini 

kullandı.

 MALKOÇ, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Burada birçok başörtülü yavrumuz var. Türbanları 

ile bu salona girdiler de devlet mi yıkıldı. 28 Şubat 

döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerini bir grup eşkıya, 

hukuksuz iş yapan çeteciler, cuntacılar ele geçirdi, 

diğer siyasi partileri ele geçirdiler. Mecliste 

çoğunluğu sağlayıp rahmetli ERBAKAN'ı indirdiler. 

Konuştukları zaman meclisi sallayan, hükümetleri 

d e v i r e n ,  s ö z l e r i  

anayasanın üzerinde olan 

o darbeci generaller var 

ya, hani diyorlardı ya 'bu 

dindarlar PKK'dan daha 

tehlikelidir. Gerekirse 1 

milyonunu öldürürüz' 

diyorlardı ya. Onları 

mahkeme solanlarında 

gö rdüm.  İ k i  e l l e r i n i  

bir leştirmiş boyunları 

b ü k ü k ,  y a ş l a r ı  d a  

i l e r l e m i ş ,  t u v a l e t e  

g i d e b i l m e k  i ç i n  

m ü b a ş i r d e n  i z i n  

istiyorlardı.”

C u m h u r b a ş k a n ı  

Başdanışmanı Av. Şeref 

MALKOÇ, paralel yapının hak ettiği cezayı 

göreceğini kaydederek, “En son 15-25 Aralık'ta 

paralel yapı polisin ve yargıçların 

içerisinde yapılanarak bunu yapmaya 

çalıştı. Bu devlet ele geçirilmeye çalışmak 

için değildir. Bu devlet millete hizmet 

içindir. Bu devlet ele geçirilmez yönetilir. 

Devleti yönetmek mi istiyorsun. Kur partini. 

G i r  s e ç i m l e r e  o l  b a ş b a k a n  v e  

cumhurbaşkanı. Kimse bir şey demez 

sana. Ama yok 'parti kurmayacağım, 

mi l le t ten oy  is teme zahmet inde 

bulunmayacağım, TSK 

i ç i n d e  c u n t a  k u r a c a ğ ı m ,  

emniyetin, yargının içerisinde 

c u n t a  k u r u p  d e v l e t i  e l e  

geçireceğim' diyeceksin. Yok öyle 

bir yağma ister başkanlık isterse 

parlamenter sistemde olsun kim 

devleti ele geçirmeye çalışırsa bu 

devletin savcıları hakimleri 

y a k a s ı n d a n  t u t a r ,  s a n ı k  

sandalyesine oturtur ve hak 

ettikleri cezayı görürler. Paralel 

yapı da bunu görecektir” diye 

konuştu.

 Yeni Anayasa hazırlanırken sistemin 

tartışılmasının normal olduğunun altını çizen 

MALKOÇ, “Öncelikle biz yeni bir anayasa yapma 

fikrini kuvvetli ve diri tutmalıyız. Bizim içinde 

bulunduğumuz arkadaşlar başkanlık sistemini arzu 

ediyor. Türkiye'de 93 yılda 64 tane hükumet 

kuru ldu .  B iz  eğer  2023 ′e  g ideceksek ,  

üniversitelerimiz daha iyi olsun istiyorsak, biz 

'Savunma sanayi kuralım' diyorsak, biz 2071′de 

dünyadaki en müreffeh ülkelerden biri olmayı arzu 

ediyorsak, 2023′te dünyanın en büyük 10 

ekonomisine sahip ülkelerden birisi arasına girelim 

diyorsak koalisyonlardan kurtulmamız lazım. 

Koalisyonlardan kurtulmanın yolu başkanlık 

sistemidir” diye konuştu.

Peş peşe iki seçimin yapıldığı 7 Haziran-1 Kasım 

2015 döneminin, sistemin eksikliğine en büyük 

örnek olduğunu belirten MALKOÇ, “Terör bu 

süreçten yararlandı. Rusya ve İran bu dönemden 

yararlanarak Suriye üzerinde hak iddia etti. Dolarda 

ve ekonomide yaşananlar ortada. Bu insanların 

yaşadığı üzüntüyü bir kez daha yaşatmayalım” 

ifadelerini kullandı.

 Başkanlık sistemi modelinin ABD, Meksika 

gibi ülkelerdeki modele benzemeyeceği ve çok 

farklı bir model oluşturacaklarını kaydeden 

MALKOÇ, şöyle devam etti: “Bu ülkelerin devlet 

olma süresine bakıldığında 200-300 yıl. Bizim 

ecdadımız Osmanlı'nın çözülmesi sadece 300 yıl 

sürdü. İnsanlığın tecrübesinden, bilimden 

faydalanacağız ama Türkiye modeli başkanlık 

sistemi yapacağız. Meksika, ABD daha 

kurulmamışken bütün anayasalarının temelini teşkil 

eden bir sözü Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh 

Edebali söylemiş. Bu sözü Amerika'da, Avrupa'da 

bulamazsınız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. İşte 

böyle bir anayasa yapacağız.”

MALKOÇ, koalisyonlardan kurtulmanın yolunun 

başkanlık sistemi olduğunu ifade etti ve Türkiye'de 

yeni bir anayasa 

tartışmaları yerine, 

m u h a l e f e t i n  

“ B a ş k a n l ı k  

sistemimi olsun? 

Parlamenter sistem 

mi olsun?” diyerek 

k o n u y u  

Cumhurbaşkan ı  

R e c e p  Ta y y i p  

E R D O Ğ A N ' a  

dayandırma gayreti içerisine girdiğini belirtti.

 Başkanlık sisteminin federalizm anlamı 

taşımadığını belirten MALKOÇ, “En çok sorulan 

sorulardan bir tanesi; 'Türkiye bölünür mü?' 'Hayır'. 

Neden bu böyle söyleniyor? Devlet biçimi ayrıdır, 

hükumet yönetim biçimi ayrıdır. Başkanlık 

sistemine karşı olanlar devlet biçimleri ile bilerek 

hükumet sistemlerini birbirlerine karıştırıyorlar. Bir 

devlet ya federal ya da üniter olur. Türkiye üniter bir 

devlettir. Bizim arzu ettiğimiz devlet biçimi de üniter 

devlet biçimidir ama hükumet sistemi olarak 

başkanlık hükumeti sistemi istemekteyiz. Üniter 

devlet derken meşhur bir dörtleme var ya; tek 

devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Başkanlık 

ama üniter sistem” şeklinde konuştu.

 Katılımcılardan yöneltilen soruların 

cevaplandırılması ile sona eren konferansta 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Şeref 

MALKOÇ'a üniversitemiz şiltini takdim etti.

Konferansa Rize Valisi Ersin YAZICI, Rize Belediye 

Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rize Cumhuriyet 

Başsavcısı Hüsnü Hakan YAĞIZ, Rize Adalet 

Komisyonu Başkanı Bayram KANTIK, Rize İdari 

Mahkemesi Başkanı Halil İbrahim ÖZGÜN, 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 

akademisyenler, il yöneticileri, öğrenciler ve basın 

mensupları katıldı.

 Programın ardından Rektörümüz Prof. Dr. 

H ü s e y i n  K A R A M A N ,  C u m h u r b a ş k a n ı  

Başdanışmanı Av. Şeref MALKOÇ ve beraberindeki 

heyeti makamında ağırladı.

 M e v c u t  g ö r ü n t ü n ü n  

kendisini oldukça memnun 

ettiğini ifade eden TBMM 

B a ş k a n ı  s a y ı n  İ s m a i l  

K A H R A M A N ,  i l i m  

yuvalarımızın modern bir 

y a p ı y a  k a v u ş t u r u l m a s ı  

noktasında emeği geçen 

herkese teşekkür ettiğini 

belirtti.

 Rektörümüz Prof .  Dr.  

Hüseyin KARAMAN ise,  

Kütüphanemizin nitelik ve 

nicelik açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

 Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip üç katlı Kütüphanemiz içerisinde; sosyal alan, 

okuma salonları, toplu çalışma salonları, bireysel çalışma alanları, elektronik kaynaklardan 

ve internetten yararlanılabilecek bilgisayarların bulunduğu multi-medya salonu, süreli yayın 

köşesi, ödünç verme ve iade birimleri yer alıyor. Farklı kategoride toplam 61.052 kitabın 

bulunduğu Kütüphanemizde, periyodik yayın sayısı 26, elektronik yayın sayısı 48, cd- dvd ve 

tez çalışmaları ise 504'tür. Ayrıca, söz konusu binada aynı anda 400 kişi çalışma kapasiteli 

salon da bulunuyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Üniversitemiz
Kütüphanesinin Açılışını Gerçekleştirdi
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 Üniversitemiz Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu “Savaşın Kucağında 

Ortadoğu Yolculuğu” konulu bir konferans düzenledi.

 Gazeteci Mehmet Akif ERSOY'un konuşmacı olarak katıldığı program, 

Üniversitemiz Kongre ve Kültür 

Merkez i 'nde gerçek leşt i r i ld i .  

Suriye'den Libya'ya, Mısır'dan 

Gazze'ye, Somali'den Ürdün'e farklı 

coğrafyalarda yaşanan savaşlara 

şahit olan ERSOY, dünyanın dört bir 

yanında özellikle de kanayan yara 

Ortadoğu'da yaşanan acı manzarayı 

görsel sunumlarla da belgeleyerek 

kapsamlı bir şekilde anlattı.

 Katılımcıların dikkatle takip 

ettiği konferansta akıllara kazınan 

en çarpıcı cümlesi ise: “Tek bir 

Filistinli çocuğun hikâyesini dünyaya 

anlatamadık. Annesiyle helalleşerek 

uykuya dalan, sabahın ilk ışıklarından evvel tepesine yağan bombaların tesirinde 

parçalanan, gözlerini sonsuza dek kapatmış nice Filistinli tomurcuğun cesetleri 

sadece toprağa gömüldü, unutuldular.” oldu.

 Salonda bulunanlar tarafından yöneltilen soruların cevaplanması ile 

sona eren programda, Rize Valisi Ersin YAZICI'nın eşi Hanife YAZICI günün 

anısına Gazeteci Mehmet Akif ERSOY'a Üniversitemiz şiltini takdim etti.

Savaşın Kucağında
Ortadoğu Yolculuğu

 Rize Çay İlköğretim Okulu öğrencileri Üniversitemizi 

ziyaret etti.

 4/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Ahmet TOPAL 

öncülüğünde ilk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı 

makamında ziyaret etti.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, 

bu genç öğrencilerin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 

gelecekteki öğrencileri olacağını söyledi.

Z i y a r e t t e  

4/A sınıfı  

öğrencileri 

a d ı n a  

Z e y n e p  

B e r r a  

KARAMAN

,  V a t a n  

Ş a i r i  

M e h m e t  

A k i f  

ERSOY'un 

“Zulmü Alkışlayamam” ile Rivayet KURBAN'ın “Şehitler” şiirini 

okudu.

 Öğrencilerin, üniversite havasını solumaları amacıyla 

gerçekleştirilen program çerçevesinde daha sonra Üniversitemiz 

birimleri gezildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ziyaretinde 

Çay İlköğretim Okulu öğrencileri, “Dedem Mehmet Akif” konulu 

söyleşiyi gerçekleştirmek üzere Üniversitemize gelen Mehmet Akif 

ERSOY'un yaşayan iki torunundan biri olan Selma ARGON ile bir 

araya geldi. Keyifli sohbet sırasında çocuklar Milli Şair Mehmet Akif 

ERSOY'un şiirini okudu.

Rize Çay İlköğretim Okulu 
Öğrencilerinden 
Üniversitemize Ziyaret

Sürekli Eğitim Bahar Dönemi Kursları
SÜREKLİ EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Güz döneminde 

olduğu gibi Bahar Döneminde de farklı alanlarda eğitim ve sertifika programları 

düzenlemeyi planlamaktadır. Bu kurslar hem Üniversitemiz personel ve 

öğrencilerine, hem de halkımıza hitap etmektedir. RTEÜSEM 2016 bahar 

döneminde açmayı planladığı kurslar şunlardır:

1. Auto CAD2D Kursu

İnşaat ve makine mühendisleri, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenleri, 

Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve 

Teknikerleri, iç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Mimarlar bu eğitime katılabilir. 

Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen lise mezunu kişiler de bu eğitimden 

yararlanabilirler.

2. CorelDraw Kursu

Kurs, ajanslarda, yayınevlerinde, matbaaların baskı öncesi dizgi grafik ve tasarım atölyelerinde istihdam imkânı sağlamak adına hazırlanmış bir içeriğe sahiptir. 

Kursun amacı, ajans, yayınevi ve matbaacılık sektörünün eleman açıklarını kapatacak personel yetiştirmektir. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerden Logo 

ve Amblem tasarlaması, kartvizit, antetli kağıt, başlıklı zarf, Afiş, reklam hazırlama, kitap, dergi, broşür, el ilanı, ürün ambalajı, illüstrasyon ve şekil çizmesini 

yapabilmesi beklenir.

 3. 3DMax Kursu

3DMax, özellikle Mimari, Grafik Tasarım, Sinema TV, Animasyon, Endüstriyel Tasarım gibi sektörlerde etkin olarak kullanılmaktadır. 3DMax programı Mimar, İç 

Mimar, Peyzaj Mimarı, Endüstriyel Tasarımcı, Grafiker, Çizgi-Film ve Animasyon sektörü çalışanları başta olmak üzere birçok meslek dalına çözüm 

üretmektedir. Bu mesleklerde kendini geliştirmek isteyenler 3DMax eğitimlerine katılabilirler. Ayrıca yenileme, dekorasyon gibi alanlarda çalışanlar ya da görsel 

olarak 3 boyutlu sunumlara ihtiyaç duyan her meslek dalı, 3DMax yazılımını etkin olarak kullanabilir.

4. Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Kursu

Kursun amacı, özel ve kamu sağlık merkezlerinde, muayenehanelerde, Kamu ve özel sektörde büyük ya da küçük ölçekli işletmelerde çalışabilecek, Büro 

Yöneticisi ve Yönetici Asistanı, yetiştirmektir. Tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik programı içeriği; iletişim, yönetim ve organizasyon, dokümantasyon, yazışma 

kuralları, iş sağlığı ve iş güvenliği, temel bilgisayar programları, hastalık bilgisi ve tıbbı terminoloji derslerinden oluşacaktır. Sağlık meslek lisesi, sağlık 

yüksekokulu mezunları ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen en az lise mezunu olanlar bu kursa katılabilirler.

5.  İngilizce Konuşma Yazma Başlangıç Düzeyi (A1 Kuru) Genel İngilizce

Kursun amacı temel düzeyde konuşma, yazma, okuma-anlama ve dinleme yeteneklerinin kursiyerde gelişimini sağlamak. Özellikle bankacılar, memurlar, 

öğrenciler, dış ticaret işiyle ilgilen ve dil öğrenmeye meraklı her yaştan kursiyer bu guruba katılabilir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Sağlık 
Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın 2.'lik ödülünün sahibi 

oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gelenekselleştirilen “Uluslararası 
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin altıncısı “Klinik Süreçlerde 
Kalite, Teknoloji ve İşbirliği” ana temasıyla 01 – 04 Mart 2016 tarihleri 
arasında Antalya'da düzenlendi.

Kongre kapsamında “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi 
Uygulama Ödülü” ve “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Araştırma 
ve Bilimsel Yayın Ödülü” olmak üzere iki kategoride “Sağlıkta Kalite ve 
Güvenlik Ödülleri” düzenlendi.

S a ğ l ı k t a  K a l i t e  v e  
Akreditasyon Daire Başkanlığı 
bünyesinde sağlık kurumlarının 
denetimlerini gerçekleştiren aynı 
zamanda sağlıkta kalite ile ilgili 
çalışmalarda aktif rol alan, Tıp 
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül 
ÇOPUR ÇİÇEK, En İyi Araştırma ve 
Bilimsel Yayın ikincilik ödülü aldı.

Öğretim Üyemiz Antalya'dan Ödülle Döndü
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