KAMPÜS
“Bu Kampüste Yaşam Var”

Üniversitemiz ile Rizeli Bürokratlar
Yöneticiler ve İş İnsanları Sosyal Dayanışma
Derneği (RİBİAD) ve Tüm Bürokratlar ve İş
İnsanları Sosyal Dayanışma Derneği (TÜMBİAD)
tarafından düzenlenen “Türkiye'de Sporun
Gelişimi ve Hedefleri” konulu spor zirvesi Kongre
ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirildi.

Hep birlikte sporun bu gerçek kimliğine
kavuşmasına gayret göstermeliyiz.” dedi.
İki oturum halinde gerçekleşen zirvede,
birinci oturum, “Sporda Kurumsallaşma-Etik
Değerler-Doping, Şiddetin Önlenmesi ve
Medyanın Spora Bakışı” konu başlığı altında Can
ÇOBANOĞLU moderatörlüğünde gerçekleşti.
Konuşmacılar Serdar Ali ÇELİKER ve Mehmet

konularında Mustafa ÇULCU, İbrahim ÜZÜLMEZ
ve Hayri ÜLGEN konuşmalarını gerçekleştirdi.
İkinci oturumun sonunda Yılmaz VURAL,
“Futbolun Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığı
altında açık oturum gerçekleştirdi. Katılımcılar
oturum sonunda, ülkemizde spor ve özellikle de
futbol ile ilgili merak ettikleri soruları
konuşmacılara yönelttiler.

Hayri
AYAN,
Tuğrul
olarak

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, sporun,
özellikle de futbolun ülkemizde çok önemli izleyici
kitlesi olan bir sektör olduğunu ifade ederek, “Spor
insanlar arasında ayrılığın değil, dostluk, kardeşlik
ve barışın tesis edilmesine katkı sunmalıdır. Her
alanda olduğu gibi bu alanda da hem sporcu hem
de seyirci açısından ahlak en temel ilke olmalıdır.

rteuhaber@erdogan.edu.tr

Üniversitemiz ile Yunus
Emre Enstitüsü tarafından
düzenlenen “Geleceğin
Diplomatları ve Medya
Yöneticileri İçin Kültürel
Diplomasi” konulu söyleşi
Üniversitemiz Kongre ve
Kültür Merkezi Konferans
Salonu'nda gerçekleştirildi.
Programa, konuşmacı
olarak Milli Savunma
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan AFYONCU katıldı.
Program, Yunus Emre Enstitüsü tanıtım filminin gösterimi ile başladı.
Prof. Dr. Erhan AFYONCU, Türk milletinin tarihi birikimiyle birlikte devleti soyut
bir hale getirip kutsallaştırdığını ve Türklerin devlet kurmadan yaşayamayan bir
millet olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.
Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda büyümesinde önemli olan dört

AYAN bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

ardından Üniversitemiz BESYO Müdürü Prof. Dr.
Arslan KALKAVAN moderatörlüğünde “Hakem,
Yönetici ve Futbolcu İlişkileri ve Sorunları”

Zirvenin sonunda Rektörümüz Prof. Dr.
Hüseyin KARAMAN ile Genel Sekreterimiz
Adnan ER tarafından konuşmacılara ve
programa katkı sağlayan RİBİAD Genel Başkanı
Erol AYKUT, TÜMBİAD Genel Başkanı Ufuk
BİLGETEKİN ve Genel Koordinatör Arif EKŞİ'ye
Üniversitemiz şilti, plaket ve hediye takdim edildi.
RİBİAD ve TÜMBİAD tarafından da günün
anısına Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN, Genel Sekreterimiz Adnan ER,
Üniversitemiz BESYO Müdürü Prof. Dr. Arslan
KALKAVAN ve Basın- Yayın, Enformasyon ve
Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Taner EROL'a
plaket takdim edildi.
Program günün anısına çekilen toplu
fotoğraf ile sona erdi.

Sayı: 52

Üniversitemizde Kültürel Diplomasi
Söyleş s Gerçekleşt r ld

İkinci oturumda, Tuğrul AKŞAR, “Spor Ekonomisi”
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konferansın

Üniversitemiz tanıtım filminin gösterimi ile
başlayan program RİBİAD Genel Başkanı Erol
AYKUT, TÜMBİAD Genel Başkanı Ufuk
BİLGETEKİN, Üniversitemiz Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arslan
KALKAVAN ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN'ın açılış konuşmaları ile devam etti.
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Üniversitemizde Spor Zirvesi Gerçekleştirildi

Zirveye, Can ÇOBANOĞLU,
ÜLGEN, İbrahim ÜZÜLMEZ, Mehmet
Mustafa ÇULCU, Serdar Ali ÇELİKER,
AKŞAR ve Yılmaz VURAL konuşmacı
katıldı.

RTEÜhaber

özelliğine dikkat çeken AFYONCU, “Mutlak hükümdarlık otoritesi, profesyonel
ordu, iyi bir vergi sistemi ve nüfus yapısı ile Osmanlı kısa sürede bir dünya gücü
haline gelmiştir.” dedi. AFYONCU, Osmanlı'nın izlediği siyasetin izlerinin ve
etkilerinin geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam ettiğini belirterek,
“Osmanlı 16. yy.da dünyada taklit edilen, örnek alınan bir devletti. Rus Çarları
Osmanlı yönetimini inceleyerek Osmanlı'daki gibi, liyakat esasına göre bir
sistemi kendi ülkeleri için de kurdular ve Çarlığı uzun yıllar iktidarda tutmayı
başardılar. İspanyollar uzun süre Türk subaylarının aktif özelliklerine duydukları
hayranlık nedeniyle, kendi askerlerini de Osmanlı askeri sistemine göre
yönetmeye çalıştılar. Polonyalılar ise Türklerin kullandığı kimi savaş araçlarını

alıp kendi ordularında kullandılar. Mesela Türk kılıcı bunlardan biridir. Polonya
ordusu hala Türk kılıcını kullanmaktadır.” diye konuştu.
Osmanlı'da devlete sadakatle bağlı devlet adamlarının olduğunu da
ifade eden AFYONCU, “Osmanlı'nın 16.yy.daki yapısı ile 19.yy.daki yapısı aynı
değildir, hızlı bir değişim süreci vardır. Osmanlı diplomatları her dönemde
devletin lehine olabilecek şeyleri çıkarmış ve Osmanlı elçileri de gittikleri
ülkelerde her zaman devlet gururunu ayakta tutmuşlardır.” dedi. Soru cevap
kısmı ile devam eden programda AFYONCU, geleceğin diplomat adayı
öğrencilerine, yerli ve yabancı diplomatların hatıratlarını okumaları ve tarih
altyapılarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak konuşmasını tamamladı.
Programa, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İstiklal Yaşar
VURAL, Prof. Dr. Ali BİLGİN, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER,
dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

RTEÜhaber

RTEÜhaber

Ün vers tem z Gel şt rme Vakfı Mütevell
Heyet Toplantısı Ankara'da Yapıldı
Recep Tayy p Erdoğan Ün vers tes
Gel şt rme Vakfı Mütevell Heyet toplantısı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Fahr
KASIRGA'nın ev sah pl ğ nde Ankara'da
gerçekleşt r ld .
Toplantıya, RTEÜ Gel şt rme Vakfı
Mütevell Heyet Başkanı Nusret BAYRAKTAR,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter -Gel şt rme
Vakfı Mütevell Heyet Başkan Yardımcısı Fahr
KASIRGA, M ll Güvenl k Kurulu Genel Sekreter
Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, R ze Val s
Erdoğan BEKTAŞ, R ze Beled ye Başkanı Prof.
Dr. Reşat KASAP, Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n
KARAMAN, Av. Harun MERTOĞLU, Abdülkad r
KART ve Çamur Al KOPUZ katıldı.
Toplantıda, Ün vers tem z n gel ş m ve
hedefler konusunda gelen talepler ve
değerlend rmen n yanı sıra mevcut durum,
yatırımlar ve projeler hakkında f k rler görüşüldü.

Üniversitemizde Hamsi Şenliği
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından
düzenlenen Hamsi Şenliği'nde öğrenciler doyasıya
eğlendi.
Üniversitemiz Merkez Kampüs Zihni Derin
Yerleşkesinde tertip edilen şenliğe Rize Valisi Erdoğan
BEKTAŞ, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal
SEKÜCÜ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,
Rize Emniyet Müdürü Altuğ VERDİ, Rize İl Jandarma
Komutanı Albay Hakan DEDEBAĞI, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL ile Prof. Dr.
Ali BİLGİN, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER,
daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Şenlik tulum eşliğinde oynanan horonla
başladı. Yaklaşık 1 ton hamsinin 1 saat içerisinde
tüketildiği etkinliğe yaklaşık dört bin kişi katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN,
gerek ülkemizin farklı illeri gerekse dünyanın çeşitli
ülkelerinden ilimize gelerek Üniversitemizde eğitim
gören öğrencilerin, bu tür etkinlikler sayesinde
Karadeniz'i ve Rize kültürünü yakından tanıma fırsatı
bulduğunu ifade etti. Rektörümüz, Hamsi Şenliği'nde
ortaya çıkan tablodan oldukça mutlu olduğunu

Rektörümüz KYK Yönet m Kurulu Başkanı Oldu
DOĞRU, Yüksek Öğren m Kred ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü S nan
AKSU, Mal ye Bakanlığı Bütçe ve Mal Kontrol Genel Müdürlüğü Da re Başkanı
Baht yar SAZLIK, Kalkınma Bakanlığı Eğ t m ve Kültür Da res Başkanı
Mehmet YAVUZ ve Öğrenc tems lc s Büşra KAFTAN'dan oluşan yed k ş l k
yen yönet m kurulu seç ld .
Gençl k ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın BAK burada yaptığı
konuşmada, yen görev alacak yönet m kurulu üyeler ne başarılar d leyerek,

belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Izgaralarda pişirilen hamsilerin katılımcılara ikram
edildiği şenlikte ilk kez hamsiyi tadanlar da oldu. Renkli
görüntülerin yaşandığı etkinlik günün anısına çektirilen
fotoğrafla sona erdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN, Kred ve Yurtlar Kurumunun
(KYK) yen yönet m kurulu başkanı oldu.
Ankara Söğütözü'nde KYK ek b nasında, Gençl k ve Spor Bakanı Sayın
Dr. Osman Aşkın BAK'ın katılımıyla
gerçekleşt r len KYK 79. Olağan Genel
Kurulu'nda Rektörümüz Prof. Dr.
Hüsey n KARAMAN KYK Yönet m
Kurulu'nun yen başkanı oldu ve görev
Prof. Dr. İrfan ARSLAN'dan devraldı.
Olağan Genel Kurul
toplantısında, Başkanlığını
Rektörümüzün yapacağı; Gençl k ve
Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İbrah m ÖZEKİNCİ, Fırat Ün vers tes
Öğret m Üyes Prof. Dr. Mahmut

2

BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

“2002 yılından bu zamana kadar gelen süreçte
KYK'de emeğ geçen kıymetl hocalarımıza,
ün vers teler m ze teşekkür eder z. Hükümetler m ze,
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız ve
Bakanlarımıza teşekkür eder z. Bu olanakları
arttırarak devam ett ren bürokratlara, KYK'n n değerl
çalışanlarına teşekkür eder z. KYK'n n geld ğ nokta
b z gururlandırıyor. Bu yeterl m , değ l. Çok daha
ler ye g tmem z gerek. B z büyüyen, gel şen Türk ye
st yoruz.” fadeler n kullandı.

BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
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Üniversitemiz Öğrenci Konseyi'nden Ün vers tem z Öğrenc s Elektroşoklu Ayakkabı Tasarladı
Örnek Davranış
Ün vers tem z Eğ t m Fakültes Matemat k Öğretmenl ğ
Bölümü öğrenc s Furkan BOZDAĞ, elektroşoklu ayakkabı
tasarladı.

Yaklaşık k ayda tamamlanan ayakkabıyı asker ve pol sler ç n
tasarladığını bel rten BOZDAĞ, “Ayakkabının ç ne konulan şarjlı
bataryadan şok bob n ne g den akım yükselt l yor ve ger l m
sonucu şok etk s ortaya çıkıyor. Ayakkabıdan çıkan enerj düşük
ve karşıdak k ş ye fazla zarar verm yor.” ded .
Ayakkabıya 'Casus' sm n veren BOZDAĞ, tamamen
savunma amaçlı tasarlanan ayakkabının, asker ve pol sler n yanı
sıra k ş ler n de kend n olası tehl kelere karşı koruyab leceğ n
söyled .

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi ve Diş Hekimliği Fakültesi Ağız
Sağlığı Topluluğu tarafından, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin ağız
sağlığı bilinç
düzeylerinin artırılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İyidere Büyük Çiftlik Köyü İlkokulu
öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Etkinlik kapsamında, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz KÖSE
ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından İyidere Büyük Çiftlik Köyü İlkokulu öğrencilerinin ağız ve
dişleri kontrol edilerek, çürüklere ve yaşanacak olumsuzluklara karşı erken önlem alındı.
Doç. Dr. Oğuz KÖSE gözetiminde gerçekleştirilen ağız taraması programında, sağlıklı beslenme,
diş-dişeti hastalıkları ve günlük ağız bakımı konularını kapsayan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun
ardından Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf stajyer diş hekimleri tarafından okulun tüm öğrencilerinin ağız
muayeneleri yapılarak gerekli diş tedavileri belirlendi.
Etkinlikte, ağız taraması sonrası öğrencilere ağız bakım ürünleri hediye edildi.

BOZDAĞ, ayakkabıda kamera da olduğunu fade ederek,
“Elektroşok bob n b ze saldırmak steyen b r n engellemek ç n,
kamera da y ne tamamen savunma amaçlı. Eğer vatandaşa
saldırı olursa vatandaş bunu engellerse burada kayıt oluyor ve
gerçekler kamera sayes nde ortaya çıkıyor. Burada tamamen
savunma mekan zması var. Amacımız k mseye durduk yere
zarar vermek değ l. Olası tehl kelere karşı nsanların kend n
koruması ç n yaptım. Bu proje sayes nde her vatandaş kend can
güvenl ğ n sağlayab lecek. Çünkü her an, her san ye pol s veya asker yanımızda olmuyor. Bazı tehl kelerle kend m z baş etmek zorundayız. Bana göre böyle b r
durumda en hızlı çözüm bu olur.” şekl nde konuştu.

Ülkem zde Meteoroloj
Ün vers tem z tarafından düzenlenen “Ülkem zde Meteoroloj ”
konulu sem ner Kongre ve Kültür Merkez Konferans Salonu'nda
gerçekleşt r ld . Sem nere konuşmacı olarak Meteoroloj Genel
Müdürlüğü Gözlem S stemler Da re Başkanı Ercan BÜYÜKBAŞ katıldı.
Ercan BÜYÜKBAŞ, Ülkem zde meteoroloj n n tar h , meteoroloj k
h zmetler n tanıtımı ve meteoroloj gözlem s stemler hakkında b r sunum
gerçekleşt rd .
Meteoroloj k olayların, nsanların yaşamını lk çağlardan t baren
etk led ğ n ve nsanoğlunun var oluşundan günümüze kadar dünya
atmosfer nde olup b ten olayların nedenler n , zamanın şartlarına göre
nceley p araştırdığını fade eden BÜYÜKBAŞ, b l msel ve teknoloj k

gel şmeler sonucunda, özell kle ler haberleşme
s stemler , uydular ve b lg sayarların meteoroloj ye
g r ş n n meteoroloj y gen ş kapsamlı b r h zmet alanı
hal ne get rd ğ n bel rtt .
BÜYÜKBAŞ, meteoroloj k h zmetler n, bu
gel şmelere paralel olarak, ulaştırmadan enerj ye,
tarımdan ormancılığa, afet yönet m nden çevreye,
adaletten m ll savunmaya, tur zmden spora, sağlıktan
şeh rc l ğe kadar nsan ve canlı hayatının hemen hemen
tüm faal yetler n kapsayacak b r şek lde ver ld ğ n
söyled . BÜYÜKBAŞ, Türk ye'n n meteoroloj k gözlem
ağları; yer gözlemler , yüksek atmosfer gözlemler ,
den z gözlemler ve uzaktan algılama gözlemler
hakkında da b lg vererek sunumunu tamamladı.
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Günümüzde İnsan Hakları
Rize Valiliği tarafından desteklenip Üniversitemiz Adalet ve İnsan Hakları Topluluğu

tarafından düzenlenen “Günümüzde İnsan Hakları” konulu konferans İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Av. Harun MERTOĞLU katıldı.

Program, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman
KANDEMİR'in video gösterimi eşliğinde okuduğu şiirle başladı. Konferansına, insan haklarının kurumsallaşma sürecini anlatarak başlayan Av. Harun MERTOĞLU,
Ülkemizde insan haklarının kurumsallaşma süreci ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hakkında bilgi vererek devam etti.
MERTOĞLU, Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ilk imza atan ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, “İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'ndeki maddeler bizim ülke olarak yabancı olmadığımız kavramlar. Yaşama hakkı, ırk, renk, dil, din, siyaset farkı gözetmeksizin herkesin eşit ve adil
haklara sahip olması insan haklarının kurumsallaşma sürecinden çok daha önce ülkemizde var olan ve yerleşmiş kavramlar.” dedi.
Temel hak ve hürriyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda açık açık yazıldığını belirten MERTOĞLU, Ülkemizde 1990'lı yıllardan sonra kurumsallaşma
sürecine girildiğini, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016
yılında kurulduğunu ve Mart 2017 yılından itibaren çalışmalarına
başladığını ifade etti.
Programa, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize Vali
Yardımcısı Abdullah ŞEN, Üniversitemiz akademik ve idari personeli
ile öğrenciler katıldı.

Ün vers tem z Eğ t m ve Araştırma
Hastanes nden Başarılı B r Amel yat
Doğuştan duyma engelli 2,5 yaşındaki B.T Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sonrasında biyonik kulak cerrahi
yöntemiyle iç kulağına yerleştirilen elektronik aygıtla ilk kez duymaya
başladı.
Üç aylıkken götürüldüğü hastanede işitme testi uygulanan B.T
testte herhangi bir tepki vermeyince işitme engelli olduğu tespit edildi.
Başka sağlık sorunları olması nedeniyle işitme tedavisi yaptırılamayan
B.T, 2.5 yaşında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine götürüldü. Hastanemizde bir dizi testler uygulanan B.T,
biyonik kulak cerrahi yöntemiyle iç kulağına yerleştirilen elektronik aygıtla
duymaya başladı.
Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Hasan TÜRÜT, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin
DURSUN ve Yrd. Doç. Dr. Emine DEMİR ilk kez duymaya başlayan B.T'yi
ameliyat sonrası serviste ziyaret etti. B.T'nin ilk kez duyduğu sesleri
anlamaya çalışması herkese duygulu anlar yaşattı.
Ameliyat ile ilgili açıklama yapan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin DURSUN, işitme
kaybı hastalığı tedavisinde teknoloji ve tıbbın gelişmesiyle önemli yol kat
edildiğini ifade ederek “Eskiden sağırlık bir engeldi ama günümüzde
aşılması en kolay engellerden biri haline geldi” dedi. B.T'nin babası ise
kızının duymaya başlamasına çok sevindiklerini belirtti.

Ün vers tem z İle
ODTÜ Arasında
İşb rl ğ
Avrupa B rl ğ – Türk ye mal
şb rl ğ kapsamında Orta Doğu Tekn k
Ün vers tes (ODTÜ) tarafından
yürütülen, ün vers tem z n de paydaş
olduğu “İşç ve İşverenler n
Kapas teler n n B lg ve İlet ş m
Teknoloj ler (BİT) Yoluyla Gel şt r lmes
Projes (B lge İş) ” hayata geçt .
Ün vers tem z le ODTÜ arasında
mzalanan protokol kapsamında söz
konusu proje çer kler nden
ün vers tem z n akadem k ve dar
personel
le öğrenc ler m z
yararlanab lecek. Kurumsal elektron k
posta ve ş freler yle bütün proje
çer kler ne (eğ t m, sınav ve ders
zlence) er ş leb lecek.
Bu çerçevede projeden
yararlanacaklara, BİT h zmetler n
öğrenmek adına nterakt f eğ t mler tak p
edecekler graf k tasarım, web s tes ve
yazılım gel şt rme, d j tal fotoğrafçılık vs.
g b başlıkları çeren en az 100 ders n
barındırıldığı onl ne portal h zmete
sunuldu.

Farkındalık Söyleş ler IV Gerçekleşt r ld
Ün vers tem z Adalet Meslek
Yüksekokulu tarafından düzenlenen
“Farkındalık Söyleş ler IV” R ze Barosu
Başkanı Avukat Mehmet ÇIRAKOĞLU,
B a ş k a n Ya r d ı m c ı s ı A v u k a t R ı f f a t
ULUŞAHİN ve Avukat Önder ŞAHİN'İN
katılımıyla İkt sad ve İdar B l mler Fakültes
Konferans Salonu'nda gerçekleşt r ld .
A v. M e h m e t Ç I R A K O Ğ L U ,
öğrenc ler n b lg donanımları le b rl kte rfan
sah b k ş ler olmaları gerekt ğ n ve Adalet
Meslek Yüksekokulu öğrenc ler n n mevcut
le yet nmeden daha ler lere g deb lecek hedefler
bel rlemeler gerekt ğ n fade ett . Av. Rıfat ULUŞAHİN,
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrenc ler n n Hukuk
Fakültes ne geç şler n n ardından avukatlık mesleğ n
terc h etmeler hal nde, öneml b r görev ed necekler n ,
zorluklarının yanında nsana yardım etmen n hazzını
yaşayacaklarını bel rtt . Av. Önder ŞAHİN se

hukukçunun mutlaka b lerek hareket etmes gerekt ğ n , şüphe ve tereddüt ett ğ konularda tam b r kes nl k
ç nde beyanda bulunmaması gerekt ğ n , bu nedenle
öğrenc ler n, l m ve rfan sah b

nsanlar olarak

kend ler n yet şt rmeler gerekt ğ n söyled . Söyleş ,
aktarılan b lg ler n ardından soru-cevap kısmı le sona
erd .

S steme g r ş ç n öncel kle
REBİS'e veya Proje Web Sayfasına g r ş
yapmanız gerekmekted r. Karşınıza
gelen formu doldurduktan sonra s stem
çer s nde gez nt yapab l r, derslere kayıt
olab l r, sınav olab l r ve başarılı olduktan
sonra sert f ka sah b olab l rs n z.
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Üniversitemizde Erasmus + 30. Yıl Etkinliği Düzenlendi Ün vers tem zde DOKA, KOSGEB ve TÜBİTAK TEYDEB
Destekler Hakkında B lg lend rme Sem ner Gerçekleşt
Ün vers tem z
de DOKA, KOSGEB
v e T Ü B İ TA K
TEYDEB Destekler
H a k k ı n d a
B lg lend rme
Sem ner Gerçekleşt
Recep Tayy p
Erdoğan Ün vers tes
Teknoloj Transfer
Of s tarafından;
proje hazırlama ve
gel şt rme kültürünün oluşması, ün vers te-sanay şb rl ğ n n
gel şt r lmes ve Ar-Ge
proje başvurularının
artırılması amacıyla
sanay f rmalarına ve
akadem syenlere yönel k
“DOKA-KOSGEBT Ü B İ TA K T E Y D E B
Destekler B lg lend rme
Günü” gerçekleşt r ld .
Ün vers tem z
Mühend
sl k Fakültes Konferans
Salonu'n
da düzenlenen programın lk konuşmacısı TÜBİTAK TEYDEB'ten başuzman Dr.
Zeynep Den z EYGİ TÜBİTAK-TEYDEB Destekler konulu b r sunum yaptı.
TEYDEB programlarının çer kler ve başvuru sürec hakkında detaylı b r
konuşma yapan EYGİ, daha sonra 2018 yılında yürürlüğe g recek olan yen
TEYDEB destek s stem ve yen s stem le b rl kte bazı programların süreçler nde
olab lecek farklılıklar hakkında b lg verd .
Rize Valiliği ve Üniversitemiz tarafından
ortaklaşa olarak Erasmus + 30. yıl etkinlik
programı düzenlendi.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Konferans Salonunda gerçekleştirilen program
saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının
söylenmesi ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
İstiklal Yaşar VURAL ile Rize Valiliği İl Sosyolotüt
Proje Müdürü Esra ALEMDAROĞLU'nun
selamlama konuşmaları ile başladı.
Erasmus + program tanıtım video gösteriminin ardından Okul Eğitimi
Programı alanında
Tevfik İleri Anadolu Lisesi tarafından yürütülmüş olan “Avrupa demokrasilerindeki
Genç Sesler”adlı
projeyi Öğretmen Adil TUĞYAN, Yükseköğretim Programı alanında Üniversitemiz
tarafından yürütülen
“Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği” isimli projeyi Dış İlişkiler Ofisimiz personeli-Uzman Ozan SELCİK, Mesleki
Eğitim Programı alanında Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülmüş olan “ Harita-Tapu-Kadastro Alanında
Öğrenci ve Öğretmen Eğitimi” adlı projeyi Öğretmen Cengiz HOTAMAN, Yetişkin Eğitimi Programı alanında Fındıklı Halk Eğitim Merkezi
tarafından yürütülmüş olan “Yaygın Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerine İlişkin Uygulamalar” isimli projeyi Öğretmen Emek UYGUN ve
Gençlik Programı Tanıtımı alanında Üniversitemiz Dağcılık Topluluğu tarafından yürütülmüş olan “Temiz Dağlar” adlı projeyi Öğretim
Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Serdar DİZMAN tanıttı. Erasmus +'ın avantajlarının anlatıldığı etkinlikte ayrıca, proje üretirken nelere dikkat edilmesi
konusunda bilgiler aktarıldı.
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KOSGEB Kob Uzman Yardımcısı İbrah m PALA se KOSGEB' n
KOBİ'lere sunduğu destek programları ve bunların başvuru sürec yle lg l
değerlend rmelerde bulundu. KOSGEB' n yen açılan programları hakkında
b lg lend rme yaptı.
Programın son bölümünde Burhan YAZICI söz alarak DOKA'nın
faal yetler nden ve destekler nden bahsett . YAZICI, destek başvuru süreçler ve
önümüzdek dönemde yapılacak değ ş kler hakkında da b lg lend rme yaptı.
Son sunumun ardından uzmanlarımızın katılımcılardan gelen soruları
cevaplandırması le program sona erd .

Doğu Karaden z Bölges Rektörler Ün vers tem zde Toplandı
Rektörümüz Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN, Doğu Karaden z Bölges Rektörler le b r araya geld .
Doğu Karaden z Bölges nde bulunan Artv n Çoruh Ün vers tes , G resun Ün vers tes , Gümüşhane Ün vers tes , Karaden z Tekn k Ün vers tes ve Ordu
Ün vers tes Rektörler Ün vers tem z ev sah pl ğ nde b r araya geld ler.
Rektörlük makamında b r süre sohbet eden Doğu Karaden z Bölges Rektörler daha
sonra Ün vers tem z Senato Salonu'nda toplanarak, bölge ün vers teler arasındak
b rl ktel k ve dayanışmanın daha da artması, büyüyen ve hızla gel şen ün vers teler
arasında sosyal ve b l msel alanlarda b rl kte çalışma ve bunun yanında bölgen n eğ t m
durumu, sorunları ve bölgeye katkılar hakkında görüş alışver ş nde bulundular.
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Dekanımız Eğ t m Fakültes Dekanlar Konsey Başkanı Oldu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilen “Eğitim ve Eğitim Bilimleri
Dekanlar Konseyi Toplantısı”nda yapılan seçimde
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet KÜÇÜK konsey başkanı seçildi.
Eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerindeki
öğretmen yetiştirme programlarının ele alındığı
toplantının açılışında, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.
Yekta SARAÇ bir konuşma gerçekleştirdi. Açılış
konuşmalarının ardından soru cevap kısmı
gerçekleştirildi. Katılımcılardan gelen soruların
yanıtlandığı ve karşılıklı istişarelerde bulunulan
soru cevap kısmının tamamlanmasının ardından
panele geçildi.
Panelin sonunda yapılan soru cevap kısmının tamamlanmasının ardından
gerçekleştirilen “Dekanlar Konseyi Toplantısı ve Seçimleri”nde Üniversitemiz
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK konsey başkanı seçildi.

Engell Olmak Öğrenmeye
Rektörümüz Akadem k
Kurul Toplantılarına Katıldı ve Üretmeye Engel Değ ld r
3 Aralık Dünya Engell ler Günü münasebet yle Ün vers tem z Sosyal
H zmet Topluluğu le Zehra Usta Özel Eğ t m Uygulama Merkez tarafından
ortaklaşa serg düzenlend .
Zehra Usta Özel Eğ t m Uygulama Merkez nde eğ t m gören öğrenc ler yıl
boyunca yapmış oldukları ürünler 'Engell Olmak Öğrenmeye ve Üretmeye
Engel Değ ld r' sloganı altında görücüye çıkardı. Ün vers tem z Kongre ve
Kültür Merkez Fuaye Alanındak serg n n açılışını R ze Val s Erdoğan
BEKTAŞ, R ze Cumhur yet Başsavcısı Önder Kemal SEKÜCÜ, Rektörümüz
Prof. Dr. Hüsey n KARAMAN, R ze Emn yet Müdürü Altuğ VERDİ, R ze İl
Jandarma Komutanı Albay Hakan DEDEBAĞI ve Ün vers tem z Genel
Sekreter Adnan ER b rl kte gerçekleşt rd .

Karaden z Bölges 'nde İlk Gürcüce D l Kursu Ün vers tem zde Açıldı

Ün vers tem z, R ze Beled yes ve Mağdur
A lelere Yardımlaşma Derneğ tarafından ortaklaşa
yürütülen proje kapsamında, Fen Edeb yat
Fakültes Gürcü D l ve Edeb yatı Bölümü
bünyes nde “Gürcü D l Eğ t m ” kursu açıldı.
36 Kurs yer n katıldığı Gürcüce kursu
Ün vers tem z Fen Edeb yat Fakültes Öğret m
Üyes Yrd. Doç. Dr. Harun ÇİMKE tarafından
ver l yor.

olduğunu ancak lk kez Karaden z
Bölges 'nde vatandaşlara yönel k d l
kursu eğ t m ver ld ğ n söyled .
Gürc stan'ın Acara Özerk
Bölges 'nde çok sayıda ün vers tede
Türk D l ve Edeb yatı bölümü
bulunduğunu da bel rten
MİKATSADZE, “Vatandaşlarımız
Türkçe öğreneb l yor ve
konuşab l yorlar. D l çok öneml .
Dostluğumuzu pek şt recek ve
b rleşt recek en öneml köprülerden
b r d ld r. Aynı d lde b rb r m zle
konuşab lmek çok öneml .” fadeler n
kullandı. Gürcüce kursu eğ t mde
kurs yerler n, Gürcüce okuma, yazma, d nleme,
anlama ve konuşma alanlarında yetk n hale
gelmes hedeflen yor. Söz konusu programın
sonunda ulaşılab lecek sev ye her b r öğrenc n n
b reysel çabasına göre değ şmekle beraber, 100
saatl k eğ t m süres n ortalama b r performansla
tamamlayacak b r öğrenc ; alfabe, mla, temel

Kursun açılış ders ne, R ze Beled ye Başkan
Yardımcısı Sultan YILMAZ, Gürc stan-Trabzon
Başkonsolosu Avtand l MİKATSADZE ve Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Al BİLGİN katıldı. Açılış
kursunda b r konuşma yapan Gürc stan-Trabzon
Başkonsolosu Avtand l MİKATSADZE, k ülken n
kaynaşması ç n çaba gösterenlere teşekkür
ederek, Ün vers tem z bünyes nde Gürcüce eğ t m
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Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN başkanlığında Ziraat ve
Doğa Bilimleri Fakültemiz ile Fındıklı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzda Akademik Kurul Toplantıları
yapıldı.
Toplantıların ilki Ziraat ve Doğa
Bilimleri Fakültemiz Toplantı
Salonu'nda yapıldı. Toplantıya
Dekan Prof. Dr. Fatih SEYİS, Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu
KARATAŞ ve akademik personel
katıldı.

yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN, üniversitelerin insan
yetiştiren ve toplumdaki nitelikli
insanları oluşturan kurumlar
olduğunu hatırlatarak 2023 ve 2070
vizyonuna ulaşma hedefinde
üniversitelerin rolünün büyük
olduğunu söyledi.
Rektörümüz: “Önce
üniversiteler kalkınacak, donanımlı
bireyler yetiştirecek ki ülkemiz de
kalkınsın. Amacımız ülkesiyle,
geçmişiyle, medeniyetiyle, tarihiyle,

Bir diğer Akademik Kurul Toplantısı
ise Fındıklı Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulumuzda gerçekleşti.
Toplantıya, Yüksekokul Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Önder DİLEK, Yüksekokul
Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr.
Nurdan DEĞİRMENCİ ile Öğr. Gör.
Abdulmuttalip PİLATİN ve öğretim
üyeleri katıldı.
Gerçekleştirilen Akademik
Kurul Toplantılarında birer konuşma

kültürüyle barışık, yeniliğe açık,
geleceğe yön vermek isteyen,
dünyaya açık hedefleri olan,
değişime ayak uyduran gençler
yetiştirmektir.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Üniversitemizin akademik,
idari personeli ve öğrencileri ile
büyük bir aile olduğunu, zamanla
hem fiziksel hem de nitelik olarak
büyüdüğünü belirtti.

okuma-yazma b lg s , d l n bell başlı gramat k
yapısını öneml ölçüde öğrenm ş, c dd b r sözcük
kadrosuna sah p olacak, günlük-sosyal d lde
kend s n fade edeb lecek, günlük gazeteler
okuyup bunları konu düzey nde anlayab lecek,
Gürcüce görsel ve ş tsel medyayı tak p ed p
çer ğ n y ne konu düzey nde anlayab lecek.

Katılımcılar, çeş tl el şler n n yer aldığı serg y gezerek yetk l lerden b lg
aldılar.
Etk nl kte R ze Val s Erdoğan BEKTAŞ, engell vatandaşların yaşadığı
sıkıntılara d kkat çek p farkındalık oluşturmak amacıyla alanda kurulan engell
empat parkurunu gözler bağlı b r şek lde tamamladı.
Rektörümüz Prof. Dr.
Hüsey n KARAMAN
se her b rey n engell
adayı olduğunu
u n u t m a m a s ı
gerekt ğ n
fade
ederek asıl engel n
bey nde olduğunu ve
bugün serg lenen
ürünler ortaya çıkaran
sanatkâr eller n de bu
ver y kanıtladığını
söyleyerek emeğ
geçenlere teşekkür ett . Rektörümüz, Recep Tayy p Erdoğan Ün vers tes
olarak engell kardeşler m z n toplumsal konumlarını güçlend rmeler ne
o l a n a k
sağlayacak
g e r e k l
düzenlemeler n
kurumumuzda
yapıldığını ve
Ün vers tem z n
kısa süre önce
Engell Dostu
Ün vers te
seç ld ğ n de
hatırlattı.
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