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Sayı: 50

 Gerçekleştirilen temel atma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Hayati YAZICI, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize Milletvekilleri Hasan KARAL 

ile Hikmet AYAR, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammet AVCI, Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret BAYRAKTAR, 

Rize İl Genel Meclis Başkanı Mehmet KAZANCI, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ 

VERDİ, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Hakan DEDEBAĞI, ilçe belediye 

başkanları, STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati YAZICI, Rize Milletvekili Hasan 

KARAL, Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret BAYRAKTAR törende 

yaptıkları konuşmalarda Türkiye'de özellikle sağlık alanında gerçekleştirilen 

atılımlardan söz ederek hayata geçirilen icraatların merkezinde her zaman 

insan olduğunu söylediler. Ayrıca, temeli atılan Diş Hekimliği Fakültemizin de 

başta Üniversitemiz olmak üzere ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni 

ettiler.

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ise konuşmasında, 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşundan bu güne kadar hep zor 

fiziki şartlarda sağlık hizmetini ve eğitimini sürdürdüğünü, bu zorluklara rağmen 

ilimiz ve bölgemiz insanın sorunlarını çözme noktasında çok önemli işler 

yaptığını söyledi. Yeni fakülte binamız ile ilgili detaylı bilgiler veren Rektörümüz: 

“25.000 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan bina 150 ünitli aklı bina 

olarak Sağlık Bakanlığının kalite standartlarına uygun bir şekilde planlanmıştır. 

Bina eğitim, hastane ve idari blok olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. 

Binada; 7 derslik, 9 adet laboratuvar, 80 ofis, 5 adet ameliyathane, yataklı 

servis, 12 adet muayene odası, tomografi, mr, ultrason ve röntgen odaları, 

konferans salonu, 1400 metrekare kapalı otopark, kütüphane, kantin, 

yemekhane, mescit gibi değişik bölümler bulunmaktadır. Diş Hekimliği 

Fakültemizin ünit sayısı toplamda 150 olmaktadır. Sözleşme bedeli KDV dahil 

52 milyon TL dir. İhale süresi 740 gündür. Sizlerle birlikte atacağımız bu temel ile 

birlikte üniversitemiz açısından fiziki mekân anlamında çok önemli bir ihtiyacı 

da karşılamış olmaktayız. İnşallah 2 yıl sonra yine sizlerle 

birlikte bu binayı hizmete açmak da nasip olur.” ifadelerini 

kullandı.

 Üniversitemizin altyapı ihtiyacını kısa zamanda karşılamayı, 

çağın gerekleriyle donatılmış, güçlü bir alt yapıya sahip, eğitim 

kalitesi yüksek tercih edilen bir üniversite oluşturmayı 

hedeflediklerini kaydeden Rektörümüz, Üniversitemizin 

gelişmesi ve büyümesinde büyük katkı ve destekleri olan başta 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak 

üzere milletvekilleri, siyasiler ve Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme Vakfına teşekkür etti. Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüseyin KARAMAN, konuşmasını, İslampaşa Mahallesi 

Eski Taşlıdere Çay Fabrikasının yerinde temeli atılan Diş 

Hekimliği Fakültemizin Üniversitemiz ve ilimiz olmak üzere 

ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisiyle tamamladı.

 Tören, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin hayırlı 

hizmetlere vesile olması için İlahiyat Fakültemiz Öğretim 

Görevlisi İmran ÇELİK''in dua etmesi ve protokol üyeleri 

tarafından fakülte binasının ilk harcı için butona basması ile 

sona erdi.

 Programa, Uluslararası Fair Play Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi-Avrupa Fair Play Birliği 

Başkan Yardımcısı-TMOK Fair Play Başkanı 

Erdoğan ARIPINAR, TMOK Üyesi-Fair Play 

Komisyonu Genel Koordinatörü Murat ÖZBAY, 

TMOK Üyesi –Fair Play Komisyonu Planlama 

Koordinatörü Teoman GÜRAY, TMOK-Fair Play 

Komisyonu Üyesi Remzi YILMAZ, Milli Atlet-

Maraton Koşucusu-Balkan Şampiyonu-Akdeniz 

Oyunları 2.si-Olimpiyat ve Tokyo Maratonu 4.sü 

İsmail AKÇAY, Fair Play Komisyonu Üyesi-İstanbul 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 

Görevlisi Semra DEMİRER ve Milli Güreşçi-84 

Kiloda Grekoromen Gençler Dünya Üçüncüsü-

Üniversitemiz BESYO Öğrencisi-Çaykur Spor 

Kulübü Sporcusu Salih AYDIN panelist olarak 

katıldı.

 Panele geçilmeden önce “Dünya Fair 

Play Karikatür Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. 

Kurulan stantlarda TMOK ile Fair Play kitapları, 

broşürleri, rozetleri ve karikatür albümlerinin 

dağıtımı yapıldı.

 Sergi alanı gezildikten sonra saygı 

duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 

söy lenmesi  i le  b i r l ik te  panel in  açı l ış ı  

gerçekleştirildi. TMOK tarafından Rize'de Fair 

Play'a katkı sağlayanlara madalya ve belgeleri 

sunuldu.

 Programın açılış konuşmasını Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL 

gerçekleştirdi. Rektör Yardımcımız, Fair Play'ın 

önemine vurgu yaparak böyle bir organizasyonun 

Üniversitemizde gerçekleştirilmesinden dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve TMOK 

yönetimine yaptıkları çalışmalardan dolayı 

teşekkür etti.

 Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Müdürü Prof .  Dr.  Ars lan 

KALKAVAN'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 

panelde, panelistler geliş amaçlarının Fair Play'i 

anlatmak olduğunu ifade ederek “Fair Play nedir, 

ne anlam ifade eder?”, “ Fair Play olgusunun dünya 

ne zaman farkına vardı?”, Türkiye Fair Play 

Komisyonu'nun kuruluşu ve faaliyetleri” 

hakkındaki bilgilerini ve yaşamış oldukları anıları 

katılımcılara aktardılar.

 Panelin sonunda katılımcılara hep birlikte 

Fair Play andı tekrarlattırılarak birer Fair Play 

gönüllüsü oldukları ifade edildi.

Yapımı Üniversitemiz tarafından üstlenilen Diş Hekimliği 
Fakültemiz binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Fair Play Üniversiteler Kervanı
Üniversitemiz ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen “Fair Play 
Üniversiteler Kervanı”  paneli Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Binamızın 
Temeli Törenle Atıldı



Yrd. Doç. Dr. Kez�ban Yazıcı Yrd. Doç. Dr. Eyüp Kul Yrd. Doç. Dr. Em�ne BattalYrd. Doç. Dr. Yusuf Şavşatlı
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 İ r an  İ s l am Cumhur i ye t i  Trabzon  

Başkonsolosu Reza Baghban KONDORİ 

Üniversitemizi ziyaret etti.

 Başkonsolos KONDORİ'yi makamında 

ağırlayan Rektörümüz, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek Üniversitemiz hakkında 

bilgiler verdi.

 İ r a n  İ s l a m  

C u m h u r i y e t i  

T r a b z o n  

Başkonsolosu 

Reza Baghban KONDORİ ise başta Orta Doğu ve 

Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi 

tarafından sevilen ve takdir edilen Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 

ismini taşıyan Üniversitemizde bulunmaktan büyük 

memnuniyet duyduğunu kaydetti.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile 

İran'daki üniversiteler arasında işbir l iği  

imkânlarının konuşulduğu görüşmede, özellikle 

sağlık ve ilahiyat alanlarında ortak çalışmaların 

yapılması kararı alındı.

 Toplantıda Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 

Şaban ŞİMŞEK ile İlahiyat Fakültemiz Dekanı Prof. 

Dr. Salih Sabri YAVUZ da hazır bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 

düzenlenen “Farkındalık Söyleşileri I” Rize Cumhuriyet 

Başsavcısı Önder Kemal SEKÜCÜ'nün katılımıyla İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi.

 Başsavcı Önder Kemal SEKÜCÜ, adalet ve 

hukukun işleyişini, savcı ve başsavcıların görev ve 

yetkilerini, savcılık mesleği ile ilgili görüşlerini ve 

öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Adliyelerde hukuku bilen nitelikli personellere ihtiyaç duyduklarını ve 

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu nedenle değerli olduklarını 

ifade eden SEKÜCÜ, “Biz yaptığımız sınavlarda KPSS'den belli bir puanı 

alıp daktilo sınavında da belirlenen sayıda kelimeyi yazan Adalet Meslek 

Yüksekokulu mezunlarına mülakatlarda öncelik veriyoruz.” dedi.

SEKÜCÜ, öğrencilere çalışma hayatına başladıklarında işi sevmeleri ve 

sahiplenmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Hangi meslek olursa olsun işinizi 

severek yaparsanız başarılı olursunuz. Bizim en büyük sıkıntımız 

personelin işi sahiplenme konusu. İş veriyoruz arkasını takip etmek 

zorunda kalıyoruz. Öğrendiklerinizin üzerine sürekli bir şeyler koyun, 

geriye gitmeyin.” diye konuştu.

Mesleğinin kendisine sosyal ve kişisel anlamda değer kattığını da ifade 

eden SEKÜCÜ, “ Adaletli olduğumuzu topluma, vatandaşlara hissettirmek 

için biraz daha içe dönük olmamız gerekiyor. Siyasi, şahsi 

düşüncelerimizin bilinmemesi konusunda ciddi bir çaba gösteriyoruz. 

Mesleğimiz bizi belli bir kalıba sokuyor ve içe dönük kalmamıza neden 

oluyor.  Kişisel anlamda bizi en çok zorlayan bu.” dedi.

 SEKÜCÜ, adliyedeki dosya ve evrak sayısına bakıldığında Rize'nin 

huzurlu bir şehir olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Uluslararası Rekabette İnovasyon ve 
Rekabet Pol�t�kalarının Rolü

 Ün�vers�tem�z �le MÜSİAD tarafından 

düzenlenen “Uluslararası Rekabette İnovasyon ve 

Rekabet Pol�t�kalarının Rolü” konulu konferans, 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Konferans 

Salonu'nda gerçekleşt�r�ld�. Konferansa konuşmacı 

olarak Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer 

TORLAK katıldı.

 Konuşmasına, soğuk savaşın b�tmes�yle 

beraber kaynaklara göre sonsuz büyüme tez�n�n 

yer�n� uluslararası rekabete bıraktığını bel�rterek 

başlayan TORLAK, ülkeler�n rekabet gücünü 

artıracak pol�t�kalar üretme çabası �ç�nde olduğunu 

söyled�.

 Tüm dünyanın olduğu g�b� Türk�ye'n�n de 

rekabet pol�t�kasına �ht�yacı olduğunu �fade eden 

TORLAK, “2023 hedefler�ne ulaşab�lmek �ç�n 

dünya ortalaması üzer�nde b�r  büyümey� 

yakalamamız lazım. Kalkınmanın gerekl�l�ğ� 

büyüme ancak bu da tek başına yeterl� değ�l. 

Burada karşımıza sürdürüleb�l�r rekabet konusu 

çıkıyor. Dolayısıyla rekabetç� açıdan güçlü olmak 

zorundayız.” ded�.

 Rekabe t  eden �n  ya ln ızca  f � rma la r 

olmadığının, ülkeler�n de rekabet ett�ğ�n�n altını 

ç�zen TORLAK, ülkeler�n rekabetç�l�ğ�n� bel�rleyen 

unsurun teknoloj�k gel�şme olduğunu kaydett�.

 Teknoloj�k asgar� gerekl�l�ğ� halletmeks�z�n 

rekabet ed�lemeyeceğ�n� �fade eden TORLAK,  

“ABD'n�n bu kadar teknoloj�k �lerlemeye rağmen 

�sten�len �novat�f zamanında olmadığını görüyoruz. 

Buradan şunu çıkarıyoruz 

evet teknoloj� b�r gerekl�l�k 

ama yeterl� olmayab�l�r. Her 

teknoloj�k gel�şme �novat�f 

olarak kullanılamayab�l�r. 

İnovat�f olarak kullanmak ayrı 

b�r becer� gerekt�r�r.” d�ye 

konuştu.

 Kalkınmada ahlak ve 

erdem�n  öneml �  b � r  yer 

tuttuğuna değ�nen TORLAK, 

“Kalkınırken erdem ve ahlakı 

yok sayarsanız denges�z gel�r 

dağılımı olan, �srafın ve 

eş�ts�zl�ğ�n arttığı b�r dünya 

yaratırsınız.” ded�.

 TORLAK, Rekabet Kurumu hakkında da 

b�lg� vererek konuşmasını tamamladı.

 Programa, R�ze Val�s� Erdoğan BEKTAŞ, 

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

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n KARAMAN, Rektör 

Yardımcılarımız Prof. Dr. İst�klal Yaşar VURAL, 

Prof. Dr. Al� BİLGİN, R�ze MÜSİAD Başkanı Recep 

TAYLAN, Ün�vers�tem�z Genel Sekreter� Adnan ER, 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Dekanı Prof. Dr. 

A laat t �n  KIZILTAN,  Rekabet  Kurumu ve 

MÜSİAD'tan b�r grup heyet,  akadem�k ve �dar� 

personel�m�z �le öğrenc�ler katıldı.

Üniversitemizde Farkındalık 
Söyleşileri Gerçekleştirildi

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından Üniversitemiz Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmek üzere 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAVŞATLI, Üniversitemiz Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

görevini yürütmek üzere Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Keziban YAZICI, Üniversitemiz Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmek üzere Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp KUL, Üniversitemiz Aile ve Kadın Sorunları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmek üzere ise İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine BATTAL görevlendirilmiştir.

Araştırma ve Uygulama Merkez� Müdürlükler�ne Atama
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Güneysu'daki Toplu Konut Yerleşkemizde 

Çalışmalar Hızlı Bir Şekilde Sürüyor

 Üniversitemiz akademik ve idari 

personeline yönelik olarak başlatılan ve 

bünyesinde yürüyüş yolları, sosyal alanlar, 

oyun parkları ve rekreasyon alanları, 30 blok, 

2+1 daire olmak üzere 60 daire, 30 blok, 3+1 

daire olmak üzere 420 daire ile toplam 480 

daire bulunan Güneysu ilçesi Adacami 

mevkiindeki Toplu Konut Yerleşkemizde 

çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor.

Ara vermeden süren çalışmalar neticesinde 

lojmanların %70 oranında kaba inşaatı, iç 

d o n a n ı m  

olarak ise 

% 3 0 ′ u  

tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından 

Üniversitemize kazandırılan ve proje 

bitirildiğinde cazip bir yaşam ve çalışma 

ortamına sahip olacak yerleşkede sosyal 

tesis alanları, spor tesisleri ve yerleşke 

içerisindeki caminin çevre düzenlemesi 

devam ediyor. Yetkililer, 2018 yılının son 

çeyreğinde ilk etap olarak, içerisinde 384 

daire bulunan 24 blokun hizmete açılacağını 

söyledi.

Damla Projesi Gönüllülerinden 
Rektörümüze Ziyaret       

 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 

gençlerin aktif olmalarını teşvik etmek amacıyla 

hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında Rize'ye 

gelen farklı üniversiteden kırk öğrenci, Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ı ziyaret etti.

 Rektörlük Toplantı Salonu'nda, proje 

temsilcileriyle bir araya gelen Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, 'Damla Projesi' adı altında 

yapılan etkinliklerin öğrencilere önemli bir deneyim 

kazandırdığını ve bu öğrenciler sayesinde, geçmişte 

sahip olduğumuz ahlaki değerlerle donatılmış, milli ve 

manevi değerlerine bağlı, kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım 

diyebilen bir neslin yetiştiğini belirtti.

  Üniversitemizde, her ilden öğrencinin yanı sıra 36 farklı ülkeden de 

öğrencimiz olduğunu ifade eden Rektörümüz, “Ülkemizin farklı şehirlerinden ve 

dünyanın farklı ülkelerinden 

aynı amaç için bir araya gelip 

insanlara yardım etmek için 

ç a b a l a d ı ğ ı n ı z ı  v e  

yürüt tüğünüz gönül lü lük 

faaliyetlerini görmek mutluluk 

verici.” dedi.

Damla Projesi temsilcileri ve 

gönüllüleri de kendilerini sıcak 

ve samimi bir sohbet eşliğinde ağırlayan Rektörümüzü 

ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile 

getirerek, Üniversitemizin bölümleri, lisansüstü 

programları, projeleri ve burs fırsatları hakkında 

Rektörümüzden bilgi aldılar.

  Damla Projesi gönüllüleri, proje kapsamında 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti, Sevgi 

Evi ve Engelsiz Yaşam Merkezi ziyareti, ilkokullarda 

çocuklarla aktiviteler, köy okulu duvarı boyama, 

İşitme/görme engelli okulu ziyareti, şehitlik ziyareti ve 

mezarlara çiçek dikimi, çevre temizliği, illerdeki manevi 

büyüklerin ziyareti, fidan dikimi, yöre halkı ile tanışma 

ve akşamları dezavantajlı aile ziyaretleri gibi birçok 

gönüllü faaliyette bulunuyorlar.
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I. Güneysu Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve Güneysu İlim Öğrenenlere 

Yardım Vakfı tarafından düzenlenip Güneysu Kaymakamlığı ile 

Güneysu Belediyesi tarafından desteklenen, “Güneysu'da Dini-

Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat” konusunun ele alındığı “I. Güneysu 

Sempozyumu” Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip 

Lisesi Konferans Salonu'nda, 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyum programına başta Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ olmak üzere Rize Valisi Erdoğan 

BEKTAŞ, Rize Milletvekili Hasan KARAL, İstanbul Milletvekili Haydar 

Ali YILDIZ, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Ali BİLGİN, Güneysu 

Kaymakamı Davut DÜZGÜN, Güneysu Belediye Başkanı Halil 

TURAN, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci 

katıldı.

Sempozyum, “Güneysu'da Klasik Sanatlar” adlı sergi açılışının 

ardından, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf 

YILMAZ, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, 

Güneysu Belediye Başkanı Halil TURAN, Cumhurbaşkanlığı Personel Daire 

Başkanı Ahmet MİNDER, Güneysu Kaymakamı Davut DÜZGÜN, Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İhsan Selim BAYDAŞ, Rize Milletvekili 

Hasan KARAL, İstanbul Milletvekili Haydar Ali YILDIZ, Rize Valisi Erdoğan 

BEKTAŞ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ'ın açılış konuşmaları ile 

başladı.

Ü n i v e r s i t e m i z  

İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Salih Sabri 

Y A V U Z  y a p t ı ğ ı  

konuşmada, Güneysu 

i l ç e s i n i n  t a r i h i n e  

değinerek, “Birincisini 

düzenlediğimiz Güneysu 

S e m p o z y u m u  i l e  

Güneysu'nun kimliğini 

oluşturan dini, sosyal, 

kültürel ve sanatsal 

h a y a t ı  a k a d e m i k  

dinamiklerimizle ortaya 

çıkartıp bilgilendirmeyi, tartışmayı, muhasebesini yapmayı ve netice olarak 

akademik bağlamdaki sonuçlarını şehrin ve milletimizin hafızasına emanet 

etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 

Ali ERBAŞ ise, cehaletin ve kötülüğün 

ortadan kaldırılması için en büyük 

ilacın ilim olduğunu hatırlatarak, “ Bilen 

insanlar olduğu sürece dünyada hep 

huzur ve güzell ikler olmuştur. 

Ecdadımızın i lme sarı ldığında 

nerelere yükseldiğini görüyoruz. 

Nicelikten ziyade niteliğe bakacağız ki 

kalitemiz yükselsin. İdealist birer 

öğrenci, idealist birer öğretmen olmamız gerekiyor. Bu 

toplantılar bunları birbirimize hatırlatmamız için yapılıyor.” 

diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program Konya 

Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilahi konseri ile devam etti.

Üç gün süren sempozyum beş oturum halinde 

gerçekleştirildi. Oturumlarda, Güneysu'da Medreseler ve 

Müderrisler (Kur'an Kursları, Eğitim Kurumları, İmam Hatip 

Liseleri), Güneysu'da Yetişmiş Dini Şahsiyetler, 

Güneysu'nun Tarihi, Güneysu'nun Hazır Cevap Kişilikleri, 

Güneysu'da Dinî, Kültürel ve Sosyal Hayat, Güneysu'da 

Aile Hayatı, Yaygın Halk İnanışları, Mezarlar, Kitabeler ve 

Diğer Yazıtlar, Güneysu'da Eski Yapılar ve Güneysu'da 

Sanatsal Hayat konuları ele alındı. Üçüncü gün, beşinci 

oturumda genel bir değerlendirme yapıldı ve 

sempozyumun kapanışı gerçekleştirildi. Kapanışın ardından katılımcılarla 

birlikte bir gezi programı gerçekleştirildi.

2017 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) 

Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında 

Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığına (Türkiye Ulusal 

Ajansı) sunulan 114 adet proje tekliflerinin 

değerlendirilme süreci sonucunda Üniversitemiz 

Dış İlişkiler Ofisi Personeli Uzm. Ozan SELCİK'in 

sunmuş olduğu “FALK: First Aid Language Kit for 

Migrants” (Göçmenler için İlk Yardım Dil Kiti) adlı 

proje 21 adet proje ile birlikte kabul edilerek 

196.325,00 € hibe desteği almaya hak kazandı.

Üniversitemiz, Yenilik Geliştirmeye Yönelik 

Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti 

çerçevesinde kabul edilen proje teklifinde 

koordinatör kuruluş olarak,  Dış İlişkiler Ofisi 

Personeli Uzm. Ozan SELCİK ve Fen Edebiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım 

ÖZSEVGEÇ de projede görevli olarak yer alacak. 

Projenin diğer ortakları ise Bulgaristan (KU TU 

EOOD), İspanya (IFES), İngiltere (The Little 

Wren), Çek Cumhuriyet (AKLUB Centrum), Güney 

Kıbr ıs  Rum Yönet imi  (SYTHESIS)  ve  

Hollanda'dan (In the City Project Management) 6 

farklı kuruluş olacak.

Yirmi dört ay sürecek olan projede, 5 adet 

ulus ötesi toplantı (İngiltere, Bulgaristan, Güney 

Kıbrıs, İspanya ve Türkiye) gerçekleştirilecek ve 

her ortak kendi ülkesinde çoğaltıcı etkinlikler 

düzenleyecek. Proje sonunda hazırlanacak olan 

dil kiti, Türkçe, İngilizce, Çekce, İspanyolca, 

Bulgarca, Yunanca, Flemenkçe, Farsça ve Arapça 

dillerini kapsayacak şekilde projeye özel internet 

sayfasında ücretsiz olarak yararlanıcıların 

kullanımına sunulacak.

Pro je  tek l i f i ,  göçmenler in  sağ l ık  

hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde 

ulaşabilmesi için sağlıkla ilgili dil ve iletişim 

becerilerini kazandırmak suretiyle yenilikçi ve 

öğrenme merkezli bir öğrenme modülü geliştirmeyi 

amaçlıyor. Projenin temel çıktısı olan “İlk Yardım Dil 

Kiti”, 7 ülkenin sağlık sistemiyle alakalı gerekli 

bilgileri göçmenlere sağlayıp, onların etkili ve 

yeterli sağlık hizmeti almasını hedefliyor.

Üniversitemizin Türkiye Ulusal Ajansına Sunmuş Olduğu Proje Kabul Edildi

Ün�vers�tem�ze, Ford'dan 

Eğ�t�m İç�n Destek

 Ford, Ün�vers�tem�z Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu Otomot�v 

Teknoloj�s� Programı'na, eğ�t�m amaçlı b�r adet Ford Trans�t, Tourneo 

Custom marka 2012 model 2.2L D�zel üç kapılı hatchback t�p� araç 

bağışladı.

 Araç, R�ze Ford Yetk�l� Serv�s� Atılgan Otomot�v b�nasında düzenlenen 

törenle Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu Otomot�v Teknoloj�s� 

programının kullanımına sunulmak üzere tesl�m ed�ld�.

 Törende b�r konuşma gerçekleşt�ren Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey�n 

KARAMAN, “Öğrenc�ler�m�z�n teor�k b�lg�ler�n�n yanında öğrend�kler�n� 

hayata geç�reb�lmes� �ç�n bu aracın �y� b�r platform olacağına �nanıyoruz.” 

d�yerek Ford ve Atılgan Otomot�v yetk�l�ler�ne teşekkür ett�.

 Bağışlanan araç, Otomot�v Teknoloj�s� Programı atölye ve 

laboratuvarlarında bulunan c�hazlardan motor test�, yanal kayma test�, 

amort�sör test�, fren test�, motor performans test�, s�l�nd�r basınç kaçak test�, 

d�agnoz test� ve egzoz em�syon testler�nde kullanılab�lecek. Bu sayede, 

otomot�v endüstr�s�n�n �ht�yaç duyduğu n�tel�kl�, uygulama b�lg� ve becer�s�ne 

sah�p, her türlü test ve ayar c�hazlarını kullanab�len öğrenc�ler�n 

yet�şt�r�leb�lmes�ne katkı sağlayacak.

Rektörümüz Dumlupınar Üniversitesi 
Rektörünü Ziyaret Etti
 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Remzi GÖREN'i makamında ziyaret etti.

 Sempozyum için Kütahya'ya giden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Dumlupınar Üniversitesinin düzenlediği 2. Türk İslam Siyasi 

Düşüncesi Kongresi'nde “Nurettin Topçu'nun Devlet Anlayışı” başlıklı bildirisini 

sundu.

Rektörümüz, sunumunu gerçekleştirdikten sonra ziyaret ettiği Dumlupınar 

Üniversitesi Rektörüne kendilerini makamında ağırladığı için teşekkür ederek, 

üniversitelerin gerek akademik gerek sosyal çalışmalarda işbirliği içerisinde 

olmasının önemine değindi.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Remzi GÖREN 

ise üniversiteler olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın, destek ve 

dayanışma içinde yapılan iş birliklerinin güzel çalışmalara vesile olacağını belirtti.



5

RTEÜhaberRTEÜhaber

BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ8

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize Valisi Erdoğan 

BEKTAŞ başkanlığında yapılan, kamu kurum-kuruluşlarınca yürütülüp, 

planlanan yatırımların değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 

Toplantısına katıldı.

Rize Valiliği Ayder Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 

toplantıya, Vali Yardımcısı Emre NEBİOĞLU, Rize Belediye Başkanı 

Prof. Dr. Reşat KASAP, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN ile ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, 

yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, toplantıda yaptığı konuşmada 

yakın zamanda Rize genelinde etkili olan sağanak yağmurların 

oluşturduğu afet ile bu olumsuz tablonun ortaya çıkardığı sonuçları 

anlattı.

Toplantıda bir sunum yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, Üniversitemizin akademik ve idari kadrosu ile öğrenci 

potansiyeli, sürekli iyileşen fiziki alt yapısı, devam eden çalışmalar 

hakkında bilgi verdi.

Üniversitemizin 18 adet projesi olduğunu, bunlardan 9 tanesinin 

tamamlandığını,8 tanesinin devam ettiğini, 1 tanesinin de ihale 

aşamasında olduğunu, bu projelerin toplam maliyetinin 378.066.878.32 

TL olduğunu belirtti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ardeşen 

Turizm Fakültesi inşaatlarının tamamlandığını, Diş Hekimliği Fakültesi, 

Sahil Dolgusu, Güneysu Adacami mevkiindeki Sosyal Kampüs projesi 

ile kamulaştırmaların devam ettiğini söyledi.

Rektörümüz İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı Rektörümüz STK Tems�lc�ler� İle B�r Araya Geld�

Ün�vers�tem�z Yönet�m Kurulu Toplantı 

S a l o n u n d a  g e r ç e k l e ş t � r � l e n  v e  R e k t ö r 

Yardımcılarımız Prof. Dr. İst�klal Yaşar VURAL �le 

Prof. Dr. Al� BİLGİN ve Ün�vers�tem�z Genel 

Sekreter� Adnan ER'�n hazır bulunduğu programa 

�l�m�zde görev yapan STK Başkanları �le tems�lc�ler� 

katıldı.

Toplantıda b�r konuşma yapan Rektörümüz, 

Ün�vers�tem�z�n kurulduğu 2006 yılından bu güne 

gel�nceye kadark� süreçtek� gel�ş�m� hakkında 

katılımcılara b�lg� verd�. Bu anlamda kurulduğunda 4 

Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu, 165 Öğret�m 

Elemanı ve 6297 öğrenc�s� olan Ün�vers�tem�z�n bu 

gün �t�bar�yle; 13 Fakülte, 3 Enst�tü, 5 Yüksekokul, 6 

Meslek Yüksekokulu 20791 öğrenc�s� ve 1027 

Öğret�m Elemanı, �dar� personel ve taşeron f�rma 

elemanlarıyla b�rl�kte 1735 çalışanı olan büyük b�r 

kurum olduğunu �fade ett�. Ün�vers�tem�zde 

Türk�ye'n�n her �l�nden, hatta 28 farklı ülkeden 457 

uluslararası öğrenc�n�n de eğ�t �m öğret�m 

gördüğünü, Ün�vers�ten�n KTÜ'den sonra Doğu 

Karaden�z Bölges�'nde en çok terc�h ed�len 

Ün�vers�te olduğunu bel�rtt�.

Akadem�k başarı ve performans açısından 

da Ün�vers�tem�z�n ülkem�z genel�ndek� yer�n� 

detaylı b�r şek�lde anlatan Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüsey�n KARAMAN, ODTÜ “URAP Araştırma 

Laboratuvarı” tarafından yapılan ve 

kamuoyu �le paylaşılan değerlend�rmeye 

göre Ün�vers�tem�z�n; akadem�k ve 

performans ve başarı açısından 2000 

yılından sonra kurulan 77 ün�vers�te 

a r a s ı n d a  7 .  S ı r a d a ;  1 0 2  D e v l e t 

Ün�vers�tes� Arasında 43. Sırada ve Devlet 

v e  Va k ı f  d a h � l  ü l k e m � z d e k �  t ü m 

Ün�vers�teler arasında �se 50. sıraya 

yerleşerek büyük b�r başarı sağladığını 

söyled�.

TÜBİTAK tarafından destelenen 

proje sayısı açısından �se Ün�vers�tem�z�n 

2016 yılında tüm ün�vers�teler arasında 

TÜBİTAK'tan en fazla proje alan 25. 

Ün�vers�te olduğunu hatırlatan Rektörümüz: “2000 

yılından sonra kurulmuş olan ün�vers�teler arasında 

�se TOBB Ün�vers�tes�'n�n ardından 2. sırada 

olduğunu, öğrenc� projeler� açısından �se tüm 

ün�vers�teler arasında 3. Sırada yer aldığını bel�rtt�.

Ün�vers�ten�n daha �y� f�z�k� altyapıya 

kavuşması �ç�n çalıştıklarını, bu anlamda 2016 

yılında İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� �le Ardeşen 

Tur�zm Fakültes� b�nalarını tamamlayarak eğ�t�m 

öğret�me kazandırdıklarını; Güneysu Adacam� 

mevk��ndek� Sosyal Kampüs Projes�, Sah�l Dolgusu, 

D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�, İslampaşa ve Pazar 

Yerleşke Cam� �nşaatları �le Tıp Fakültes�ne 

S�mülasyon Merkez� kurma çalışmalarının büyük b�r 

hızla devam ett�ğ�n� bel�rtt�.

Ün�vers�te olarak �ldek� kamu kurum ve 

kuruluşları ve STK'larla b�rl�kte hareket etmey�, 

onların b� lg�  ve tecrübeler�nden �st � fadey� 

önemsed�kler�n�, bu anlamda STK ve kamu 

kurumlarıyla b�rçok ortak çalışma yaptıklarını, 

R�ze'dek� her kes�n Ün�vers�tey� b�r ortak payda 

olarak kabul etmes�n�n öneml� olduğunu, ancak bu 

şek�lde Ün�vers�te'n�n gel�şeb�leceğ�n� vurguladı.

Rektörümüz konuşmasının son bölümünde 

b�r soru üzer�ne �l�m�ze yapılması düşünülen ve bu 

noktada değ�ş�k çalışmaların yapıldığı hastane 

konusuna da değ�nd�. Rektörümüz,“Mevcut Eğ�t�m-

Araştırma hastanes� m�mar� açısından Tıp Fakültes� 

hastanes� formatında yapılmadığı g�b� günde 

yaklaşık olarak 3500-4000 sayısına ulaşan hasta 

potans�yel�ne de h�zmet verememekted�r.  Ac�len tıp 

eğ�t�m� �le sağlık h�zmet�n�n b�rl�kte ver�leb�leceğ�, 

�l�m�z�n en az gelecek 50 yılına h�tap 

edeb�lecek modern b�r hastane yapılmalıdır. 

Böyle b�r hastanen�n yapılab�lmes� �ç�n ne 

kadar b�r araz�ye �ht�yaç olduğunu b�z 

b�lemey�z, bunu ancak Sağlık Bakanlığı 

yetk�l�ler� �le konunun uzmanları b�leb�l�r. 

B�z�m o konuda b�r şey söylemem�z doğru 

olmaz. Hastanen�n yapılacağı yer, mevcut 

Paketleme Fabr�kasının olduğu yer de 

olab�l�r, başka b�r yer de olab�l�r. Bu konuda 

�l�n sağlık yönet�c�ler�, Val�s�, M�lletvek�ller�, 

Beled�ye Başkanı ve Bakanı �le b�rl�kte karar 

ver�lmel�d�r. Çünkü bu hastane �l�n hastanes� 

olacak ve Sağlık Bakanlığı tarafından 

yapılacak. Ün�vers�te olarak b�z de ş�md� 

olduğu g�b� protokol çerçeves�nde hastaney� 

kullanacağız. Bu noktada ortak akılla hareket 

ed�lmel�d�r. Ancak karar ver�l�rken �l�n ufkunu ve 

geleceğ�n� daraltmamak, on yıl sonra keşke 

dememek �ç�n yapılan haval�manı �le Ov�t tünel�n�, 

yapılması düşünülen loj�st�k merkez� de d�kkate 

almak, hastanen�n sadece R�ze'ye değ�l, Trabzon'un 

doğusu �le Erzurum'un kuzey�ne, Artv�n'e ve 

Gürc�stan'a da h�zmet vereceğ�n� hesap etmek, ona 

göre karar vermek gerek�r.” �fadeler�n� kullandı.

Konuşmasının sonunda Rektörümüz Prof. 

D r.  Hüsey �n  KARAMAN,  Ün �ve rs � t em �ze 

kuruluşundan �t �baren destek veren başta 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere, M�lletvek�ller�ne 

Bakanlara, Ün�vers�te Gel�şt�rme Vakfı Başkanı ve 

üyeler�ne, R�zel� hayırseverlere, STK'lara ve 

öğrenc�lere kucak açan R�ze halkına teşekkür ett�.

Ş e h r � n  l o k o m o t � f �  k o n u m u n d a k � 

Ün�vers�tem�ze destek vermeye devam edecekler�n� 

bel�rten katılımcılar, toplantının �y� olduğunu, zaman 

zaman bu şek�lde b�r araya gelerek f�k�r alışver�ş�nde 

bulunmanın gerekt�ğ�n� bel�rtt�ler. Rektörümüz Prof. 

Dr. Hüsey�n KARAMAN ve ek�b�ne yapmış oldukları 

çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek başarılar 

d�led�ler.

Program sonunda STK tems�lc�ler�ne 

Ün�vers�tem�z yayınları ver�ld�.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, 2017-2018 Akademik Yılı başlaması dolayısıyla 
Rize'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Rektörümüz TÖMER Öğrenc�ler�yle B�r Araya Geld�

Rektörümüz Prof .  Dr. 

Hüsey�n KARAMAN, Türkçe 

Öğret�m� Uygulama ve Araştırma 

Merkez�'nde öğren�m görmekte 

olan 32 uluslararası öğrenc� �le 

öğle yemeğ�nde b�r araya geld�.

Ö ğ r e n c � l e r l e  b � r l � k t e 

Ün�vers�tem�z yemekhanes�nde 

ö ğ l e  y e m e ğ � n e  k a t ı l a n 

Rektörümüz, masaları tek tek 

gezerek öğrenc�lerle sohbet ett�.

Öğrenc�ler�n gerek R�ze'de 

gerek Ün�vers�tem�zde rahat ve 

huzurlu b�r yaşam geç�rmeler�n� özell�kle önemsed�kler�n� bel�rten Rektörümüz, “ 

Ün�vers�tem�zde eğ�t�m gören 38 farklı ülkeden öğrenc�m�z var. B�z bu öğrenc�ler�m�z� 

a�leler�n�n emanet� olarak görüyoruz ve 'Emanet�n�z, emanet�m�zd�r.' anlayışıyla �y� b�r eğ�t�m 

almaları �ç�n el�m�zden gelen� yapıyoruz.” ded�.

Doçent Oldular
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİR ile Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet ŞEN, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nagihan YILDIRIM ile Okul 

Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Diş Hekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Oğuz KÖSE, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Şaban 

BERİŞ, Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ, İlahiyat 

Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa IRMAK ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Serkan HACICAFEROĞLU girmiş oldukları 

doçentlik sınavında başarı göstererek doçent unvanı almaya 

hak kazandılar.
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 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri çağrısı 

kapsamında, 'Renkli Bilim Günleri' adı altında Rize 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenip,  

2016 yılında TÜBİTAK tarafından onaylanan 46 

projeden birini alarak gurur yaşatan Üniversitemiz 

ile birlikte Rize Belediyesi tarafından desteklenen 

Bilim Şenliği´nin açılışı yapıldı.

 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda 

gerçekleştirilen programın açılışına, Vali yardımcısı 

Abdullah ŞEN, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

KARAMAN, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi 

YILMAZ, akademisyenler, öğretmenler ve 

öğrenciler katıldı.

 Konuşmasında etkinlikle ilgili bilgiler veren İl 

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi YILMAZ, 

“TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme 

Programı” kapsamında üniversitelerin de dahil 

olduğu süreçte ülke genelinde 110 başvurunun 

yapıldığını, 46' sının desteklenmeye uygun 

görüldüğünü, desteklenmeye karar verilen bu 46 

projenin bir in in Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinin, birinin de Rize Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nün olduğunu söyledi.

 2016 yılında TÜBİTAK tarafından destek 

almaya hak kazanan 46 projeden biri Üniversitemiz 

olmak üzere 2 projenin ilimiz kurumlarından 

olmasının, ilimiz açısından gurur verici olduğunu 

kaydederek konuşmasına başlayan Rektörümüz 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Ülkemizin 

kalkınması, gelişmesi, 2023 ve 2071 hedeflerine 

ulaşması için diğer birçok konuda olduğu gibi 

eğitimde de yeni açılımlar yapmanın, bilgi ve 

teknolojinin yarıştığı 21. yüzyılda çocuklarımızı ve 

gençlerimizi düşünen, araştıran, tahlil eden ve 

sorgulayan bir eğitim modeli ile eğiterek geleceğe 

hazır lamanın zorunlu olduğunu söyledi.  

TÜBİTAK'ın ilkokul öğrencilerinden üniversite 

öğrencilerine kadar 

birçok farklı alanda 

eğitim, araştırma ve 

gözleme dayanan 

p ro je  des tek le r i  

s u n d u ğ u n u  

h a t ı r l a t a n  

Rektörümüz: “Bugün 

açılışını yaptığımız 

bu pro je  i le  de  

gençlerimiz il milli 

eğitim müdürlüğünde 

y ü r ü t ü l e c e k  1 9 ,  

Ü n i v e r s i t e m i z d e  

yürütülecek 7 farklı 

atölye çalışması ile 

kitaplarda olan, derste sadece anlatılıp geçilen 

farklı konulardaki yazılı uygulamalara bizzat 

katılarak deneylerini yapacaklar, bire bir 

gerçekleştiğini gözlemleyeceklerdir. Artık 

öğrencilerimiz sadece ezber bilgi ile donatılmayıp 

olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak 

yetkinliğe ulaşacaklardır.” dedi.

 Yükseköğretimde de bu değişimin ve 

dönüşümün sağlanması gerektiğine işaret eden 

Rektörümüz, “Bizler Recep Tayyip Erdoğan 

Ü n i v e r s i t e s i  o l a r a k  

öğrenci ler imiz i  öğret im elemanlar ımızın 

önderliğinde proje yazmaya teşvik ediyoruz. 

Üniversitemiz bünyesinde proje ofisi kurduk, hem 

öğrencilerimize, hem de öğretim elemanlarımıza 

proje yazma ve hazırlama eğitimleri veriyoruz. Bu 

kapsamda Üniversitemiz, 2016 yılında üniversite 

öğrencileri kategorisinde 2209-A proje kapsamında 

yılında TÜBİTAK'tan en 

ç o k  p r o j e  a l a n  3 .  

Üniversite olmuştur. Yine 

2 0 1 6  y ı l ı n d a  

Üniversitemiz öğretim 

elemanları tarafından 

haz ı r lanan  p ro je le r  

k a t e g o r i s i n d e  i s e  

TÜBİTAK'tan en çok 

proje alan 25. üniversite 

o l m u ş t u r .  P r o j e  

konusuna verdiğimiz 

önem ve bu noktadaki 

d e s t e ğ i m i z  a r t a r a k  

devam edecektir. Çünkü 

ülkemizin düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten 

bir gençliğe ihtiyacı vardır.” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Abdullah ŞEN, Üniversitemizin 

böyle güzel bir etkinliğe verdiği desteğin önemli 

olduğunu söyledi. 

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Abdullah 

ŞEN, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve 

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi YILMAZ üç gün 

boyunca sürecek olan şenliğin açılışını 

gerçekleştirdi.

Rektörümüz TÜBİTAK 4007 Renkli Bilim Günleri Programının Açılışına Katıldı

 Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Türkiye ve Orta Doğu'nun 

Geleceği” konulu konferans, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 

Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak Anka Teknoloji 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet ÇELİK katıldı.

Konferansta, Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Orta Doğu'da yaşanan olaylar, 

Osmanlı Döneminden başlayarak günümüze kadar gelen ve Türkiye 

üzerinde oynanan oyunlar hakkında bilgi verdi.

 ÇELİK, Avrupa'nın Sanayi Devrimi ile birlikte artan hammadde 

ihtiyacını Afrika topraklarından elde edemeyeceğini anlayınca Orta 

Doğu'ya yöneldiğini ifade ederek, “ Orta Doğu'nun ele geçirilebilmesi 

için Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması gerekiyordu.” diye 

konuştu.Sevr Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun yok edilmek 

istendiğini belirten ÇELİK,  “Osmanlı'nın dayatma bir belgeyle 

toprakları paylaşılmıştır. Sevr projedir,  tıpkı Büyük Orta Doğu Projesi 

gibi. Sevr Anlaşması yüzde yüz uygulanan anlaşmadır. Lübnan, 

Suriye, Irak gibi devletler böyle kurulmuştur.” dedi.

 Kurulan mandater yönetimler sayesinde Avrupa'nın Orta Doğu'da 

amacına ulaştığının altını çizen ÇELİK, “İşi vesayet savaşları ile götürüyorlardı. 

İran-Irak Savaşı sekiz yıl süren sonucu olmayan bir savaştı. Avrupa bundan 

rant sağlıyordu. Orta Doğu'da ılımlı İslam, radikal İslam adı altında çatışanlar 

bizim bahçenin çocukları. Avrupa'nın Osmanlı döneminden beri metotları, 

aparatları değişiyor ama amacı aynı kalıyor.” şeklinde konuştu.

 ÇELİK, “ABD, Irak'ı işgal ettiğinde Irak ordusunun nerede olduğunu 

Türkiye merak etseydi 15 Temmuz yaşanmazdı.” diyerek Irak siyasetinde ve 

ordusunda önemli rol oynayan Kesnizani Tarikatı'nın yaptıkları ile Türkiye'de 

FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişimi 

arasındaki benzer yönlere dikkat çekti. Batı'nın, bizim 

din yapılanmamızı, sosyolojimizi çok iyi çözdüğünü ve 

müthiş akıllıca kullandığını belirten ÇELİK, bunun 

Ortadoğu'daki en bariz örneğinin de IŞİD olduğunu 

söyledi.

 Bayrağımız ve istiklal marşımızın dünyanın en 

güzel bayrağı ve en duygusal marşı olduğunu da ifade 

eden ÇELİK, “Ama bu bizim bağımsız olduğumuzu 

göstermez. Kâğıt üzerinde bağımsızdık. Bize çizilen 

kırmızı çizgiler içinde hareket edebiliyorduk. Hele dış 

politikada kendi başımıza hiç karar veremiyorduk. 

Bugün artık güçlü bir Türkiye'yiz, akıllı olalım, 

başkalarının kurduğu bir çarkın dişlisi olmayalım.” 

diyerek konuşmasını tamamladı.

 Programa, Rize Belediye Başkan Vekili Sultan 

YILMAZ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, İl 

Emniyet Müdürü Altuğ VERDİ, İl Jandarma Komutanı  

Albay Hakan DEDEBAĞI, AK Parti Rize İl Başkanı 

Muhammet AVCI, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 

İstiklal Yaşar VURAL, Prof. Dr. Ali BİLGİN, 

Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER, akademik ve 

idari personelimiz ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye ve Orta Doğu'nun Geleceği
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