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Üniversitemizde ÜNİAK'tan Öğrencilere
Çorba İkramı

Üniversitemiz ÜNİAK Topluluğu, öğrencilerin içerisinde bulundukları final sınavları haftasında moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla
etkinlik düzenledi.
ÜNİAK Topluluk üyeleri tarafından Merkez Kampüs Yerleşkesi önünde kurulan stantlarda öğrencilere çorba ikramı yapıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantları Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN ziyaret ederek kendilerine ikram edilen çorbalardan içtiler. Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasındaki kaynaşmayı daha da artırdığını belirterek faaliyeti
düzenleyen ÜNİAK Topluluğuna teşekkür eden Rektörümüz, sınava giren öğrencilere de başarılar diledi.
ÜNİAK Topluluk Başkanı Kadir Ali ÇELİK ise, “AA'lar Sizden Çorbalar Bizden” adlı etkinliği düzenlemekteki amaçlarının, öğrenci arkadaşlarının
yüzlerinde gülümseme oluşturarak bir nebze de olsa girecekleri final sınavlarında başarılarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Üniversitemiz Bir Laboratuvar Daha Kazandı
Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarılı akademik çalışma ve
bilimsel araştırma projelerine imza atan Üniversitemiz, bilimsel çalışmalarını nitelik
ve nicelik yönünden artırmak ve öğrencilerimizi daha donanımlı olarak
yetiştirebilmek için laboratuvarlarına bir yenisini daha ekledi.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
bünyesinde 67 adet 21.5” Bilgisayar, 1 adet Lazer Yazıcı, 6 adet Tablet Bilgisayar, 3
adet Dizüstü Bilgisayar, 1adet Projeksiyon Cihazı, 2 adet 55” Televizyon, 1 adet 75”
Televizyon, 3 adet 27″ Ekran'dan oluşan bilgisayar laboratuvarı hizmete açıldı.
Kaliteli eğitimden asla taviz vermeyen güçlü akademik kadrosu ile göz
dolduran ve her geçen gün daha da büyüyen Üniversitemiz bünyesine eklediği
bilimsel laboratuvarlarla birlikte yeni başarılar kazanma heyecanıyla çalışmalarını
kararlılıkla sürdürüyor.
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Üniversitemizi Karadeniz ile Buluşturan Projede
İmzalar Atıldı

Üniversitemizin çehresini değiştirecek olan ve yerleşkemizin çağdaş bir
eğitim ve öğretim sahası olması amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından
Üniversitemizin yatırım programına alınarak Maliye Bakanlığı'nca bütçesi
Üniversitemize aktarılan Sahil Dolgu Alanı (Batı Park) projesi için Üniversitemiz ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü
arasında yapım protokolü imzalandı.
Yapım protokolünü Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol ÇITAK imzaladı.
Ankara'da gerçekleştirilen protokol imza töreninde bir konuşma yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, en kısa sürede başlatılacak olan bu dev
yatırımın hem Rize'mizin hem de Üniversitemizin çehresini değiştireceğini,
Üniversitemize ayrı bir güzellik katacağını belirtti ve Üniversitemiz ve Rize'ye hayırlı
olmasını diledi. Rektörümüz, yeni yatırımlarla sürekli büyüyen Üniversitemizin, bu
projenin tamamlanması ile birlikte çok önemli bir sosyal yaşam alanına, spor
alanlarına, kafeteryalara ve rekreasyon alanlarına kavuşacağını, projenin Rize'nin
sosyal yönden gelişimine de katkı sağlayacağını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, gerek Üniversitemize
gerekse söz konusu projenin hayata geçmesi noktasında desteklerini
esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak
üzere, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM'a, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme ile Maliye ve Kalkınma Bakanlarına, Rize Milletvekillerine, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Üyelerine, Rize Belediye
Başkanı'na ve İlimizin önde gelenlerine yürekten teşekkür ettiğini belirtti.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Üniversitemizin Sahil
Dolgu Alanı projesinin gerçekleşebilmesi için Zihni Derin Kampüsümüz önünde
yer alan denizden 172 dönüm kadar alanı Üniversitemize tahsis etti. Söz
konusu alanın dolgu alanı ise 130.000 metrekareyi kapsayacaktır.
İçerisinde; 1 amfi tiyatro, denize nazır oturma ve dinlenme alanları,
kafeteryalar, mescit, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, kapalı ve açık oyun
parkları, futbol sahası, spor salonu, 2 adet halı saha, 4 adet tenis kortu, 2 adet
basketbol sahası, kaykay alanı (skateboarding), kano ve yelken spor kulüpleri
gibi birçok mekân yer alacak.
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Üniversitemiz Lojman İnşaatı
Çalışmaları Devam Ediyor

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından akademik ve idari personelimiz için
Güneysu İlçesi Adacami mevkiinde yapımı başlatılan lojman inşaatı çalışmaları büyük
bir hızla devam ediyor.
Bünyesinde yürüyüş yolları, sosyal alanlar, oyun parkları ve rekreasyon
alanlarının da hizmete sunulması düşünülen proje kapsamında; 28 blok, 3+1 daire
olmak üzere 448 daire, 3 blok, 4+1 daire olmak üzere 48 daire ile toplam 496 daire
olması ve iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Üniversitemiz
Senato ve Yönetim Kurulu
Toplantısı Ayder'de Yapıldı

Adli Olguların Bildirimi ve Hekimin
Sorumlulukları

2016 Yılı Değerlendirme
Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Daire Başkanları 2016 Yılı
Değerlendirme Toplantısı, Yönetim Kurulu Salonu'nda
R e k t ö r ü m ü z P r o f . D r. H ü s e y i n K A R A M A N
başkanlığında Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu
üyelerinin yer aldığı toplantı, Ayder Haşimoğlu Otel'de
gerçekleşti.
Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı ve
Üniversitemizin gelişimi ve hedeflerinin masaya yatırıldığı
toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, on yılda
nitelik ve nicelik olarak değişime uğrayarak gelişen
Üniversitemizin daha da gelişmesi ve büyümesi noktasında
çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

yapıldı.
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen “Adli Olguların

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

Bildirimi ve Hekimin Sorumlulukları” konulu konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

başkanlığındaki toplantıya Rektör Yardımcıları, Rektör

Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak Tıp Fakültesi Acil Tıp

Danışmanları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı

Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİR ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ile Daire Başkanları katıldı.
Rektörümüzün açılış konuşması ile başlayan

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERSUNAN katıldı.
Konferansta ilk olarak konuşan Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİR, hekimlerin mesleklerini

toplantıda Daire Başkanları sırasıyla söz alarak 2016 yılı

icra ederken yalnızca hasta ve yakınlarına değil adli ve idari birimlere karşı da sorumlu

içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili brifing sundular ve ardından

olduklarını belirterek sağlık çalışanlarının adli vakalarda hukuki açıdan uygulamaları

2017 yılı içinde yapacakları çalışmalardan bahsettiler.

gereken iş akış şemasını şu şekilde aktardı: Adli vakanın sağlık kuruluşuna kabulü, adli

Toplantı, yapılanlar ve yapılması gerekenlerle ilgili karşılıklı

mercilere ihbar edilmesi, değerlendirilmesi, delillerin korunması, kaydının iyi tutulması ve adli

değerlendirmelerle devam etti.
Toplantıda konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr.

raporun yazılması.

Rektörümüzden
Birim Personellerine Ziyaret
Üniversitemiz akademik ve idari personelinin, mesleklerini ve yaşamlarını
rahatlıkla sürdürebilmelerini sağlayacak lojman desteğiyle birlikte konut sıkıntısı
yaşamaması, rahatça konaklayabilecekleri şekilde dizayn edilen sosyal alanlar,
yürüyüş yolları, oyun parkları ve rekreasyon alanlarının sayesinde cazip bir yaşam ve
çalışma ortamına kavuşturulması amaçlanıyor.

Hekimlerin kendilerine gelen herhangi bir olayda soru işaretleri ve şüpheleri varsa

Hüseyin KARAMAN, Üniversitemizin gelişmesi noktasında

bildirim yapmaları gerektiğini kaydeden BİLİR, trafik kazası, etkili eylem, darp, ateşli silah

destek verenlere ve Daire Başkanlarına yaptıkları özverili

yaralanmaları, kesici, delici alet yaralanmaları, zehirlenmeler, intihar, cinayet gibi olayların

çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Üniversitemizin

adli vakalar olduğunu söyledi.

hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için daire başkanlıklarının

BİLİR, adli vakalarda formlar düzenlenirken kurumun kaşesi, rapor numarası, tarih,

aralarında koordineli çalışmaları gerektiğini ve bütün

saat, raporu isteyen makam veya kişi, raporun konusu, hastanın dilinden olayın özeti, yapılan

personelin mesai mefhumu gözetmeden Üniversitemizin

tetkik, uygulama, tedavi ve sonuçların raporda yer alması gerektiğini belirterek konuşmasını

gelişmesi için elinden gelenin en iyisini yapma noktasında

tamamladı.

bütün gayretini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında hekimlerin kanunlar önündeki sorumluluklarına değinen Yrd. Doç.

15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe

Dr. Gökhan ERSUNAN ise hastaların kişisel verilerinin başkalarıyla paylaşılması ve gerçeğe

girişiminin bütün kurumlar gibi üniversitelerin sorumluluklarını

aykırı belge düzenlenmesi gibi suçların para veya hapis cezası gibi yaptırımları olacağını

artırdığına da değinen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mensupları

ifade ederek konuşmasını tamamladı.

olarak Üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesi için daha çok
çalışmamız gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını

Meteoroloji Bölge Müdürü Rektörümüzü Ziyaret Etti
Meteoroloji 11. Bölge
Müdürü Abdullah CEYLAN ile
beraberindeki Trabzon Şube
Müdürü Yıldırım ALTUNBAŞ ve
Rize İl Müdürü Şükrü ALICIOĞLU
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN'ı makamında ziyaret
etti.
Rektörümüz Prof. Dr.
Hüseyin KARAMAN, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek kısa bir süre önce Meteoroloji 11. Bölge
Müdürlüğü görevine atanan Abdullah CEYLAN'a yeni görevinde başarılar diledi. Bölge
Müdürü Abdullah CEYLAN ise kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze
teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gelişerek daha da büyümesi için
kurum çatısı altındaki idari birimlerde özverili bir şekilde çalışan
personeli ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Çalışanların moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen ziyarette Rektörümüz, idari birim ve personelin
durumu hakkında ilgili daire başkanlarından bilgiler alıp
personelin taleplerini dinledi. Personel tarafından memnuniyetle
karşılanan ziyarette Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN'a Genel Sekreterimiz Adnan ER de eşlik etti.

tamamladı.

Akademik Birimlerimizin 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemiz Akademik Birimlerinin 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Yönetim
Kurulu Salonu'nda yapıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN başkanlığındaki toplantıya Üniversitemiz
yöneticileri ile dekanlar ve müdürler katıldı.
Üniversitemiz 2016 yılı akademik çalışmalarının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı
toplantıda akademik birimlerin yıl içerisinde yaşamış oldukları aksaklıklar konuşularak yeni
dönemde bu eksiklerin giderilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.
Yeni dönemdeki beklentilerin ve hedeflerin de konuşulduğu toplantıda konuşma yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Üniversitemizin gelişmesi noktasında fedakârca ve
özveriyle çalışan herkese teşekkür ederek bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz başarıların
artarak devam etmesi için bütün personelin daha da fazla gayret göstererek çalışması gerektiğini
dile getirdi.
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