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	 Üniversitemiz,	Azerbaycan’ın	başkenti	Bakü’de	düzenlenen	
Havacılık,	Uzay	ve	Teknoloji	Festivaline	(TEKNOFEST)	katıldı.

Cumhurbaşkanımız	Sayın	Recep	Tayyip	Erdoğan	ve	Azerbaycan	
Cumhurbaşkanı	Sayın	İlham	Aliyev’in	de	teşrifleriyle	26-29	Mayıs	
2022	tarihleri	arasında	Bakü	Crystal	Hall	ve	Deniz	Kenarı	Bulvarı	
Milli	Park’ta	gerçekleştirilen	festivale	yoğun	katılım	oldu.

	 TEKNOFEST’te,	 İçişleri	 Bakanlığı,	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı,	
Ulaştırma	 ve	Altyapı	Bakanlığı,	Cumhurbaşkanlığı	Savunma	Sa-
nayii	Başkanlığı,	ASELSAN,	BAYKAR,	HAVELSAN,	ROKETSAN,	

STM,	 TEI,	
Türk	 Hava-
cılık	 ve	 Uzay	
Sanayii,	 Tür-
kiye	 Teknoloji	
Takımı	 Vakfı	
gibi	 kurum	 ve	
kuruluşlar	 ile	

Üniversitemizin	de	içerisinde	yer	aldığı	Türkiye’nin	önde	gelen	üni-
versiteleri	stant	açtı.

	 Sağlık	 alanındaki	 buluşlarımızın	ağırlıkta	olduğu	 ve	8	 tane	

patent	ürünümüzün	tanıtıldığı	fuarda	Ankara	Üniversitesi,	İstanbul	
Üniversitesi-Cerrahpaşa,	Manisa	Celal	Bayar	Üniversitesi,	Medipol	
Üniversitesi,	Boğaziçi	Üniversitesi,	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi,	
Selçuk	Üniversitesi,	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	ve	Hasan	Kalyon-
cu	Üniversitesi	yer	aldı.

	 Sanayi	 ve	Teknoloji	Bakanı	Mustafa	Varank,	Tarım	ve	Or-
man	Bakanı	Prof.	Dr.	Vahit	Kirişci,	Azerbaycan	Cumhuriyeti	Dijital	
Gelişim	ve	Ulaşım	Bakanı		Reşad	Nebiyev,	Sağlık	Bakan	Yardım-
cısı	Şuayip	Birinci,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakan	Yardımcısı	Mehmet	

Fatih	Kacır,	BAYKAR	Savunma	Teknik	Müdürü	ve	T3	Vakfı	Müte-
velli	Heyeti	Başkanı	Selçuk	Bayraktar,	BAYKAR	Savunma	Genel	
Müdürü,	TÜBİTAK	Yönetim	Kurulu	Üyesi,	T3	Vakfı	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	ve	SAHA	İstanbul	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Haluk	Bayrak-
tar,	Kamu	Başdenetçisi	Şeref	Malkoç,	Azerbaycan	Ombudsmanı	
Elmira	Süleymanova,	TUSAŞ	Genel	Müdürü	Temel	Kotil,	Üniversi-
te	Rektörleri	ve	birçok	bürokrat	Üniversitemiz	standını	ziyaret	ede-
rek	bilgi	aldı.

	 Ülkemizden	çeşitli	kuruluşların	yöneticilerinin	katıldığı	 fuara	
Üniversitemizden	Rektör	Yardımcımız	Prof.	Dr.	Ali	Bilgin,	Üniversi-
temiz	Genel	Sekreteri	Adnan	Er,	Mühendislik	ve	Mimarlık	Fakültesi	
Öğretim	Üyesi	Doç.	Dr.	Ersen	Beyatlı,	Adalet	Meslek	Yüksekokulu	
Öğr.	Gör.	Hasan	Örücü	ve	Basın-	Yayın	Enformasyon	ve	Halkla	
İlişkiler	Müdürü	Öğr.	Gör.	Taner	Erol	katıldı.

Azerbaycan’da Düzenlenen
TEKNOFEST’te Üniversitemize Yoğun İlgi
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	 Türkiye’de	en	fazla	öğrenci	projesi	üreten	yükseköğretim	ku-
rumlarından	biri	olan	Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi	(RTEÜ),	
2021/2.	döneminde	kabul	edilen	67	projesiyle	Türkiye	15.si	oldu.

	 Türkiye	Bilimsel	ve	Teknolojik	Araştırma	Kurumu	(TÜBİTAK)	
Bilim	 İnsanı	 Destek	 Programları	 Başkanlığı	 (BİDEB)	 tarafından	
yürütülen	 2209-A	Üniversite	Öğrencileri	Araştırma	Projeleri	Des-
tekleme	Programı	2021/2.	dönem	bilimsel	değerlendirme	sonuçları	
açıklandı.	Kalite,	akreditasyon	ve	proje	 tabanlı	öğrenme	hedefle-
rinde	 önemli	 çalışmaların	 yapıldığı	 üniversitemiz,	 yeni	 dönemde	
de	en	 fazla	öğrenci	 projesi	 kabul	 edilen	 yükseköğretim	kurumla-
rı	arasındaki	yerini	korudu.	Çeşitli	 fakültelerde	öğrenim	görmekte	
olan	 öğrencilerimiz	 tarafından	danışman	öğretim	elemanları	 reh-
berliğinde	 hazırlanarak	 başvurusu	 yapılan	 86	 projenin	 67	 tanesi	
TÜBİTAK	 tarafından	 kabul	 edilerek	 desteklendi.	 Bu	 kabul	 oranı	
ile	Üniversitemiz	söz	konusu	çağrı	döneminde,	kuruluş	tarihi	daha	
eski	 olan	 birçok	 köklü	 üniversiteyi	 geride	 bırakarak,	 ülkemizdeki	
tüm	üniversiteler	arasında	en	fazla	projesi	desteklenen	15.	üniver-
site	olma	başarısını	göstermiştir.	Öte	yandan	Eğitim	Fakültemiz	ise	
desteklenen	21	projesi	ile	Eğitim	Fakülteleri	arasında	Türkiye’de	3.	
olmuştur.

	 Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi	3	dö-
nemdir	hep	Türkiye’de	ilk	15’te
	 Proje	kültürünün	öğretim	elemanları	ve	öğrencilerde	yaygın-
lık	kazanması	için	belli	aralıklarla	proje	hazırlama	ve	yönetme	eği-
timlerin	verildiği	üniversitemizde	son	yıllarda	TÜBİTAK	projelerinde	
elde	edilen	başarılar	dikkat	çekmektedir.	Bu	doğrultuda	Üniversi-
temiz,	TÜBİTAK	2209-A	Üniversite	Öğrencileri	Araştırma	Projeleri	
Destekleme	Programı	kapsamında	2020/2	döneminde	35	projeyle	

on	ikinci	ve	2021/1	döneminde	de	20	projeyle	Türkiye’de	on	beşinci	
olmuştur.	2021/2	döneminde	de	kabul	edilen	67	projesiyle	Üniver-
sitemiz	kararlılığını	devam	ettirerek	yine	Türkiye’de	tüm	üniversite-
ler	arasında	on	beşinci	olma	başarısını	göstermiştir.

	 2209-A	Üniversite	Öğrencileri	Araştırma	Projeleri	Destekle-
me	Programı	ile	üniversitelerde	öğrenim	görmekte	olan	ön	lisans	
ve	 lisans	öğrencilerine	projeler	yoluyla	araştırma	yapmaya	teşvik	
etmek	ve	proje	hazırlama	kültürünü	kazandırmak	amaçlanmakta-
dır.	Bu	kapsamda	öğrenciler	bir	danışman	öğretim	elemanı	rehber-
liğinde	hazırladıkları	projeler	 ile	TÜBİTAK’a	müracaat	etmektedir.	
Söz	 konusu	 çağrı	 döneminde	 ülkemizden	 devlet	 ve	 vakıf	 olmak	
üzere	toplam	183	üniversiteden	proje	başvurusu	yapılmış	olup	178	
üniversiteden	 projeler	 desteklenmiştir.	 Desteklenen	 toplam	 proje	
oranı,	4053	proje	ile	%57,9	olup	Üniversitemiz	tarafından	sunulan	
projelerin	desteklenme	oranı	%77,9’dur.

	 Öğrencilerimiz	 ülkemizin	 geleceğidir	 ve	 milletimizin	 bizlere	
emanetidir.

	 Elde	edilen	bu	başarı	dolayısıyla	bir	açıklama	yapan	Rektö-
rümüz	Prof.	Dr.	Hüseyin	Karaman;	“Cumhurbaşkanımız	Sayın	Re-
cep	Tayyip	Erdoğan’ın	ortaya	koyduğu	hedeflere	ulaşmak	ancak	
eğitim-öğretim	ve	araştırma-geliştirmede	kaliteyi	artırmakla	müm-
kün	olacaktır.	Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi	olarak	bu	bilinçle	
çalışmaktayız.	Bu	anlayışla	öğrencilerimizin	gelişimini	destekliyo-
ruz.	 Yaptıkları	 projelerle	 Üniversitemizin	 5	 dönemdir	 Türkiye’de	
tüm	üniversiteler	arasında	 ilk	15’te	yer	almasını	sağlayan	öğren-
cilerimizle	gurur	duyuyoruz.	Bu	süreçte	onları	yönlendiren	ve	yol	
arkadaşlığı	yapan,	nitelikli	bireyler	olarak	yetişmeleri	için	fedakârca	
çalışan	akademik	ve	 idari	personelimize	ve	birim	yöneticilerimize	
teşekkür	ediyorum.”	ifadelerini	kullandı.

Üniversitemiz Türkiye’de 15. Oldu
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-Devamı 5. Sayfada-

	 Üniversitemiz	 Sağlık	 Bilimleri	 Fakül-
tesi	Binası	Temel	Atma	Töreni	gerçekleşti-
rildi.

Törende	 açılış	 konuşması	 yapan	 Rektö-
rümüz	Prof.	Dr.	Hüseyin	Karaman,	konuş-
masına	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	hakkında	
bilgi	vererek	başladı.

Sağlık	 Bilimleri	 Fakültesi’nin	 2021	 yılında	
kurulduğunu	ifade	eden	Rektörümüz,	“	Ön-
cesinde	 Sağlık	 Yüksekokulumuz	 vardı	 ve	
Sağlık	 Yüksekokulumuz	 2006	 yılında	 ku-
rulmuştur.	 Fakültemizde	 Hemşirelik,	 Sos-
yal	 Hizmet,	 Diyetisyenlik	 ve	 Fizik	 Tedavi	
ve	Rehabilitasyon	olmak	üzere	dört	bölüm	
bulunmaktadır.	 Bu	 bölümlerden	 şu	 anda	
sadece	Hemşirelik	Bölümü	 ile	Sosyal	Hiz-
met	Bölümüne	öğrenci	alınmaktadır.	Önü-
müzdeki	dönemde	Diyetisyenlik	Bölümüne	

öğrenci	almak	için	yeterli	akademik	kadro-
yu	oluşturmaya	çalışmaktayız.	Fakültemiz-
de	şu	anda,	1	Profesör,	1	Doçent	ve	11	Dr.	
Öğr.	Üyesi	olmak	üzere	toplamda	23	öğre-
tim	elemanı	görev	yapmakta	ve	695	öğren-
ci	eğitim	öğretim	görmektedir.”	dedi.

Rektörümüz,	 temeli	 atılan	 Sağlık	 Bilimleri	
Fakültesi	 binası	 ile	 ilgili	 de	 bilgi	 verdi:	 “16	
bin	 metrekare	 inşaat	 alanına	 sahip	 olan	
binada,	16	derslik,	18	laboratuvar,	12	idari	
ofis,	 86	öğretim	elemanı	 ofisi,	 toplantı	 sa-
lonu,	 yemekhane,	 kantin,	 toplantı	 odası,	
kütüphane	 ve	 konferans	 salonu	 ile	 kapalı	
otopark	bulunmaktadır.”

	 Son	 sekiz	 yılda	 Üniversitemize	 fi-
ziki	 alt	 yapı	 anlamında	 çok	önemli	 alanlar	
kazandırıldığını	 ifade	 eden	 Rektörümüz,	
“Başta	 Cumhurbaşkanımız	 Sayın	 Recep	
Tayyip	 Erdoğan	 olmak	 üzere,	 milletvekil-
lerimizin	 ve	 Geliştirme	 Vakfımızın	 destek-

leriyle	 fiziki	alt	 yapı	anlamında	çok	önemli	
eğitim-öğretim	 binaları,	 laboratuvarlar	 ile	
lojman	ve	sosyal	alanlar	kazandırdık.	Son	
8	yılda	üniversitemize	fiziki	alan	anlamında	
260	bin	metrekare	kapalı	alan	kazandırdık.	
Bu	 duygu	 ve	 düşüncelerle	 sözlerimi	 ta-
mamlarken	 Üniversitemizin	 kurulmasında	
ve	bugünlere	gelmesindeki	katkı	ve	destek-
leri	 dolayısıyla	 başta	 Cumhurbaşkanımız	

Sayın	Recep	Tayyip	Erdoğan	olmak	üzere,	
ilimizin	milletvekilleri	ile	siyasilerine,	vali	ve	
belediye	 başkanlarımıza,	 Üniversitemizin	
gelişmesi	 için	maddi	 ve	manevi	 katkılarını	
esirgemeyen	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 Üni-
versitesi	Geliştirme	Vakfı	Başkanı	ve	üyele-
rine,	Üniversitemizin	gelişmesi	 için	özverili	
olarak	çalışan	akademik	ve	 idari	persone-
limize,	bizleri	kırmayarak	davetimize	icabet	
eden	 ve	 bu	 mutlu	 günümüzde	 yanımızda	
olan	siz	değerli	konuklara	ve	tabi	ki	asıl	var-
lık	sebebimiz	sevgili	öğrencilerime	şahsım	
ve	Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi	aile-
si	adına	ayrı	ayrı	teşekkür	ediyor	şükranla-
rımı	sunuyorum.”	dedi.

Rektörümüz	 konuşmasını,	 Sağlık	 Bilimleri	
Fakültemizin	 başta	Üniversitemiz	 ve	 ilimiz	
olmak	 üzere	 ülkemiz	 için	 hayırlara	 vesile	
olması	temennisinde	bulunarak	tamamladı.

Rektörümüzün	 açılış	 konuşmasının	 ardın-
dan	AK	Parti	Genel	Başkan	Yardımcısı	ve	
Rize	Milletvekili	Hayati	Yazıcı	ile	Rize	Valisi	
Kemal	 Çeber	 protokol	 konuşmalarını	 ger-
çekleştirdi.

	 Konuşmasında	 eğitimin	 ve	 teknolo-
jik	 donanımın	 önemine	 değinen	 AK	 Parti	
Genel	 Başkan	 Yardımcısı	 ve	 Rize	 Millet-
vekili	 Hayati	 Yazıcı,	 “21.	 yüzyılın	 en	 bü-
yük	özelliği	bilgi	üretmek	ve	üretilen	bilgiyi	
kullanmaktır.	O	ünitelerden	birinin	 temelini	
atıyoruz.	İnşallah	gençlerimiz	bu	eğitim	ku-
rumlarında	 yetişir,	 donanımlı	 hale	 gelir	 ve	
insanlık	gerçekten	sorunlarının	çözümü	ko-
nusunda	başvuracağı	kaynakların	daha	da	
zenginleşmesine	vesile	olduğumuzu	görür.	
Hep	 birlikte	 bu	 hedefe	 odaklanmış	 olarak	
bugün	bu	eserin	temelini	atıyoruz.”	şeklinde	
konuştu.

 
 
 
 

 
 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel 
Atma Töreni Gerçekleştirildi
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	 Rektörümüz	Prof.	Dr.	Hüseyin	Kara-
man,	 TVNET	 ekranlarında	 canlı	 yayımla-
nan	“Kampüs	Yolunda”	programının	konu-
ğu	oldu.

	 Program	 sunucusu	 Esra	 Esen	 Ata-
yeter’in	sorularını	cevaplayan	Rektörümüz,	
Üniversitemizin	kuruluşu,	gelişimi	ve	yapı-
lan	çalışmalar	hakkında	detaylı	bilgiler	ver-
di.

	 Üniversitemizin	 2006	 yılında	 kurul-
duğunu	 hatırlatan	 Rektörümüz,	 ülkemizin	
genç	eğitim	kurumlarından	biri	olan	Recep	
Tayyip	 Erdoğan	 Üniversitesinin	 yeni	 nesil	
bir	 devlet	 üniversitesi	 olduğunu	 belirterek,	
kurumun	akademik	ve	idari	kadrosu	ile	eği-
tim-öğretim	altyapısını	anlattı.

	 Mevcut	 haliyle	 üniversitemiz	 bünye-
sinde	 15	 fakülte,	 3	 yüksekokul,	 6	 meslek	
yüksekokulu	 ve	 1	 lisansüstü	 eğitim	 mer-
kezinin	bulunduğunu	belirten	Rektörümüz,	
“Bu	 akademik	 birimlerimizde	 149	 farklı	
diploma	 programları	 var.	 Yaklaşık	 18	 bin	
öğrenci	de	Üniversitemizde	eğitim-öğretim	
görüyor.”	dedi.

	 Üniversitemizin	uzmanlaştığı	alanlar-
dan	 bahseden	Rektörümüz,	 “	Diğer	 fakül-
telerimizin	çalışmalarının	yanında	özellikle	
iki	alanda	daha	fazla	uzmanlaşıyoruz.	Birisi	
Cumhurbaşkanlığı	 ile	 YÖK’ün	 birlikte	 yü-
rüttüğü	 Bölgesel	 Kalkınma	 Odaklı	 Misyon	
Farklılaşması	ve	İhtisaslaşma	diye	bir	prog-
ram	var.	Bu	program	kapsamında	yer	alan	
üniversitelerden	birisi	de	Recep	Tayyip	Er-
doğan	 Üniversitesidir.	 Bizim	 buradaki	 ihti-
sas	alanımız	hem	Rize	ilinin	hem	de	Doğu	
Karadeniz’in	en	önemli	geçim	kaynağı	ve	ti-
cari	ürünü	olan	çay.	Biz	çay	üzerine	ihtisas	

olan	bir	üniversiteyiz.	Fakat	bunun	yanında	
bizim	aynı	zamanda	Tıp	Fakültesi	ön	plana	
çıkan	fakültelerimizden	birisi.	Özellikle	Orta	
Asya’ya	 açılan	 bölgede	 Gürcistan’a	 yakın	
bir	yerde	konumlanmış	olan	bir	üniversite-
yiz.	 Bizim	 sağlık	 alanında	 hasta	 potansi-
yeline	 baktığımızda	 Rize	 var,	 Trabzon’un	
doğusu	var,	aynı	zamanda	Erzurum’un	gü-
neyinden	 hastalarımız	 var.	 Artvin	 ve	 Gür-
cistan’dan	da	hastalarımız	var.	Biz	sadece	
Rize	 iline	 değil	 bölgeye	 de	 sağlık	 hizmeti	
veren	bir	konumdayız.”	diye	konuştu.

Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 Üniversitesinin	
(RTEÜ)	akademik	performansı	ve	başarısı	
hakkında	da	detaylı	bilgiler	veren	Rektörü-
müz,	Üniversitemizin	akademik	başarı	an-
lamında	 hem	ülkemizde	 hem	de	 dünyada	
adından	 söz	 ettiren	 bir	 üniversite	 haline	
geldiğini	söyledi.

	 Üniversitemizin	 ülkemizdeki	 ve	 dün-
yadaki	 konumuna	 değinen	 Rektörümüz,	
“RTEÜ	 Yükseköğretim	 Kalite	 Kurulundan	
Kurumsal	 Akreditasyon	 Belgesi	 alan	 16	
üniversiteden	 biriyiz.	 Türkiye’de	 üniversi-
teleri	 akademik	performans	ve	başarı	 açı-

sından	 değerlendiren	 kuruluşlar	 var.	 Bu	
kuruluşların	 yaptığı	 değerlendirmeye	 göre	
RTEÜ	 ülkemizdeki	 tüm	 üniversiteler	 ara-
sında	 ilk	 elli	 üniversite	 arasındadır.	 2000	
yılından	sonra	kurulan	128	üniversite	ara-
sında	13.	 sıradayız.	Dünya	 sıralamalarına	
baktığımız	zaman,	Londra	merkezli	Times	
Higher	Education	(THE)	tarafından	yapılan	
değerlendirmeye	göre	son	iki	yılda	Dünya-
nın	 En	 İyi	 Üniversiteleri	 sıralamasına	 gi-
riyor.	 Türkiye’den	 43	 üniversite	 bu	 listeye	
girdi,	bunlardan	birisi	de	Üniversitemizdir.”	
dedi.

	 Üniversitemizin	öğrenci	dostu	ve	öğ-
rencileri	 merkeze	 alan	 bir	 eğitim	 kurumu	
olduğunu	belirten	Rektörümüz,	öğrencilere	
sağlanan	 sosyal	 yaşam	 alanları,	 ulaşım,	
yurt	 olanakları	 ve	 kampüs	 imkânlarını	 an-
lattı.

	 Bu	 sene	 Yükseköğretim	 Kurumları	
Sınavına	 girecek	 ve	 tercih	 yapacak	 olan	
öğrencilere	 de	 tavsiyelerde	 bulunan	 Rek-
törümüz,	 adayların	 tercih	 edecekleri	 üni-
versitelerin	niteliğine,	akademik	kadrosuna,	
akademik	başarısına,	 fiziki	 altyapısına,	 la-
boratuvarına	ve	kütüphanesine	bakmaları-
nı	istedi.

	 Rektörümüz	 konuşmasını,	 “Akade-
mik	 kadromuza	 baktığımızda	 hem	 sayısal	
olarak	 hem	 de	 nitelik	 olarak	 iyi	 bir	 kadro-
muz	var.	Çok	iyi	burs	imkânlarımız	var,	on-
lardan	yararlanabilirler.	Rize	ulaşılması	ko-
lay,	güvenilir,	yeşille	mavinin	buluştuğu	bir	
şehir.	Daha	 iyi	yetişmek	 isteyenleri	Recep	
Tayyip	Erdoğan	Üniversitesine	bekliyoruz.”	
diyerek	tamamladı.

Rektörümüz TVNET’te Üniversitemizi Anlattı
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	 Üniversitemizin	 çeşitli	 birimlerinde	 görev	 yapan	 3	 öğretim	
üyesi	 girmiş	oldukları	Doçentlik	 sınavında	başarı	 göstererek	Do-
çent	olmuşlardır.

	 Tıp	Fakültesi	Kardiyoloji	Anabilim	Dalı	Dr.	Öğretim	Üyesi	Ah-
met	Seyda	Yılmaz,	Ardeşen	Turizm	Fakültesi	Turizm	İşletmeciliği	
Anabilim	Dalı	Dr.	Öğretim	Üyesi	Eren	Erkılıç	ve	Eğitim	Fakültesi	
Eğitim	Programları	 ve	Öğretimi	Anabilim	Dalı	Dr.	Öğretim	Üyesi	
Nermin	Karabacak	girdikleri	sınavı	başararak	Doçent	unvanı	alma-
ya	hak	kazanmışlardır.

Öğretim	 üyelerimizi	 gösterdikleri	 başarı	 dolayısıyla	 tebrik	 ediyor,	
almış	oldukları	unvanların	önce	kendileri	ve	Üniversitemiz	için	son-
ra	da	yükseköğretim	sistemimiz	için	hayırlı	olması	temennisiyle	ça-
lışmalarında	başarılar	diliyoruz.

 Üniversitemiz	 ile	 Gürcistan	 Parlamentosu	 Ilia	 Çavçavadze	
Milli	Kütüphanesi	arasında	sosyal,	kültürel	ve	bilimsel	iş	birliği	pro-
tokolü	imzalandı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Rektörlük	 Toplantı	 Salonu’nda	 gerçekleştirilen	 protokolü,	
Rektörümüz	Prof.	Dr.	Hüseyin	Karaman	ile		Gürcistan	Parlamento-
su	Milli	Kütüphane	Müdürü	Giorgi	Kekelidze	imzaladı.

	 İmza	töreninde	bir	konuşma	gerçekleştiren	Rektörümüz,	üni-
versitelerin	ar-ge	gibi	akademik	faaliyetler	yanında,	daha	fazla	sos-
yal	ve	kültürel	ilişkileri	artırmak	için	gerek	ulusal	gerekse	uluslara-

rası	kurum	ve	kuruluşlarla	iş	birliği	anlaşmaları	yaptıklarını	söyledi.

	 Rektörümüz,	konuşmasının	sonunda	anlaşmanın	 iki	kurum	
için	de	hayırlı	olması	temennisinde	bulundu.

Kendilerini	sıcak	ve	samimi	karşılamalarından	dolayı	Rektörümü-
ze	teşekkür	eden	Gürcistan	Parlamentosu	Milli	Kütüphane	Müdürü	
Giorgi	Kekelidze	ise,	uluslararası	standartlarda	bir	eğitim	gerçek-
leştiren	Üniversitemiz	 ile	 iş	birliği	yapmaktan	memnun	olduklarını	
ifade	ederek	 farklı	projelerde	de	birlikte	hareket	etmeye	hazır	ol-
duklarını	belirtti.

	 Protokol	 ile,	 Üniversitemiz	 ve	 Gürcistan	 Parlamentosu	 Ilia	
Çavçavadze	Milli	Kütüphanesi	arasında	her	türlü	sosyal,	kültürel	ve	
bilimsel	faaliyetlerin	ortak	nitelikler	ekseninde	geliştirilmesi	amaç-
lanmaktadır.

Rektör	 Yardımcımız	Prof.	Dr.	 Ahmet	 İshak	Demir,	 Üniversitemiz	
Kütüphane	ve	Dokümantasyon	Daire	Başkanı	Nagihan	Kaynak’ın	
da	hazır	bulunduğu	imza	törenine,	Gürcistan	Trabzon	Başkonsolo-
su	Gela	Japaridze	ve	beraberindekiler	ile	Gürcistan	Parlamentosu	
Ilia	Çavçavadze	Milli	Kütüphanesi	heyeti	katıldı.

	 Yazıcı,	 iş	görme	 tarzlarının	önceliğe	ve	 ihtiyaca	göre	oldu-
ğunu	vurgulayarak,	“Yaptığımız	bütçelerde	oransal	olarak	en	fazla	
bütçesinde	artış	yaptığımız	iki	alan	var.	Bunlardan	bir	tanesi	sağlık,	
diğeri	eğitim.	Şeyh	Edebali’nin	Osman	Gazi’ye	olan	‘İnsanı	yaşat	ki	
devlet	yaşasın.’	tavsiyesini	referans	alıyoruz.	Çünkü	insanın	yaşa-
ması,	sağlıklı	olması,	kaliteli	sağlık	hizmetine	erişmesi,	insan	olma-
nın	en	temel	noktasını	teşkil	eder.”	dedi.

	 Rize	Valisi	Kemal	Çeber	 ise	konuşmasında,	üniversitelerin	
şehirlerin	itici	güçlerinden	ve	gelişmesini	sağlayan	en	temel	organ-
larından	biri	olduğunu	ifade	ederek,	Üniversitemizin	bugüne	kadar	
hem	Rize’ye	hem	de	bölgeye	sağladığı	katkılardan	bahsetti.

	 Çeber	konuşmasını,	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi’nin	hayırlı	ol-
ması	temennisiyle	tamamladı.

	 Tören,	Üniversitemiz	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi’nin	hayırlı	hiz-

metlere	vesile	olması	için	İlahiyat	Fakültemiz	Öğr.	Üyesi	Doç.	Dr.	
Ali	Kumaş’ın	dua	etmesi	ve	protokol	üyeleri	tarafından	fakülte	bina-
sının	ilk	harcı	için	butona	basması	ile	sona	erdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
-Baştarafı 3. Sayfada-

Doçent Oldular

Üniversitemiz ile Gürcistan Parlamentosu Ilia Çavçavadze 
Milli Kütüphanesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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	 Üniversitemiz,	 İstanbul’da	 düzenlenen	
Rize	Tanıtım	Günlerine	katıldı.

	 Bu	yıl	12.	si	düzenlenen	Rize	Tanıtım	Gün-
leri	25-29	Mayıs	2022	tarihleri	arasında	Yenika-
pı	Etkinlik	Alanı’nda	gerçekleştirildi.

	Rize	Valiliği	himayelerinde	Rize	Dernekler	Fe-
derasyonu	(RİDEF)’nun	organize	ettiği	etkinliğin	
resmi	açılış	programına;	Rize	Valisi	Kemal	Çe-
ber,	 Rize	Milletvekilleri	 Hayati	 Yazıcı,	Muham-
med	Avcı,	Rize	Belediye	Başkanı	Rahmi	Metin,		
Rektörümüz	Prof.	Dr.	Hüseyin	Karaman,	İl	Ge-
nel	Meclis	Başkanı	İbrahim	Türüt,	Çaykur	Genel	Müdür	Yusuf	Ziya	Alim,	İlçe	belediye	baş-
kanları,	STK	başkanları	ve	çok	sayıda	vatandaş	katıldı.

	 Rize’nin	kültürel,	doğal	ve	sanatsal	özelliklerinin	tanıtıldığı	etkinlikte	Üniversitemiz	de	
stant	açtı.

	 Rize’nin	tanıtımına	katkı	sağlayan	etkinlikte	ilin	yerel	dokuları,	fuar	alanını	dolduran-
ların	 ilgisini	çekti.	Fuara,	özellikle	 İstanbul’da	yaşayan	Rizelilerin	yoğun	 ilgisi	oldu.	Birçok	
kurum	ve	kuruluşun	yer	aldığı	organizasyonda	Üniversitemizin	açtığı	stantta,	ziyaretçilere	

stant	görevlileri	tarafından	Üniversitemiz	bölüm	ve	programları	hakkında	bilgi	verildi.

	 Fuara	Üniversitemizden	Rektör	Danışmanı	Doç.	Dr.	Emre	Çağlak,	Genel	Sekreter	Yardımcısı	İbrahim	Avcı	ve	Basın-Yayın,	Enformas-
yon	ve	Halkla	İlişkiler	Müdürlüğü	Personeli	katıldı.

	 Üniversitemiz	son	yıllarda	göstermiş	olduğu	patent	başarıla-
rına	bir	yenisini	daha	ekledi.

	 Diş	Hekimliği	Fakültesi	Klinik	Bilimler	Bölümü	Öğretim	Üye-
miz	Doç.	Dr.	Nazife	Begüm	Karan	ve	Çiğdem	Köşe	tarafından	ge-
liştirilen	“Kemik	Yaraları	İçin	Bir	Formülasyon”	başlıklı	buluş	başvu-

rusu	Türk	Patent	ve	Marka	Kurumundan	patent	tescili	aldı.

	 Öğretim	üyemiz	tarafından	geliştirilen	bu	buluş;	Nigella	Sa-
tiva	ve	Equisetum	Arvense	bitkilerinin	ekstraktlarını	içeren	bir	ka-
rışım	 ve	 bu	 karışımın	 kemik	 doku	 ve	 yumuşak	 doku	 yara/defekt	
tedavisinde,	 özellikle	 iyileşmeyi	 hızlandırmak	 amacıyla	 kullanımı	
ile	ilgilidir.

	 Söz	konusu	karışım;	yağ	formunda	Nigella	Sativa	ekstraktı	
ve	jel	formunda	Equisetum	Arvense	ekstraktı	içermektedir.	Bu	bit-
kisel	karışım	ile	söz	konusu	bitki	ekstraktlarının	tek	başına	sağladı-
ğı	tedavi	süreçlerinden	çok	daha	kısa	bir	sürede	kemik	dokularında	
iyileşme	sağlanmaktadır.	Buluş,	kemik	iyileşme	sürecini	kısaltmayı	
amaçlayan	tüm	branşlarda	uygulanabileceği	gibi;	özellikle	ağız	diş	
ve	çene	cerrahisini	ilgilendiren	bir	konu	olan	implant	cerrahisi	önce-
si	kemik	eksiklikleri	ve	diğer	kemik	yapımını	hızlandırmaya	ihtiyaç	
duyulan	tüm	cerrahi	işlemlerde,	kemik	eksikliklerinde,	iyileşme	sü-
recini	hızlandırmak	için	kullanılmaktadır.

Üniversitemiz Rize Tanıtım Günlerinde

Üniversitemizden Bir Patent Tescili Daha!
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	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığı	 Yönetim	 Hizmetleri	 Genel	
Müdürü	Mehmet	Bilgin	ve	Rize	Müftü	Yusuf	Karali	Dini	Yük-
sek	İhtisas	Eğitim	Merkezi	Müdürü	Seyit	Badır,	Rektörümüz	
Prof.	Dr.	Hüseyin	Karaman’ı	ziyaret	etti.

	 Konuklarını	makamında	ağırlayan	Rektörümüz,	Üni-
versitemize	 gerçekleştirmiş	 oldukları	 ziyaret	 dolayısıyla	
mutluluk	 duyduğunu	 ifade	 ederek,	 Üniversitemizin	 kurulu-
şundan	bugüne	kadar	olan	süreçteki	gelişimi	hakkında	bilgi	
verdi.

	 Konukları	ise	misafirperverliği	dolayısıyla	Rektörümü-
ze	 teşekkür	ederek,	Üniversitemizin	ulusal	 ve	uluslararası	
başarılarını	takdirle	takip	ettiklerini	söylediler.

	 Ölçme,	Seçme	Yerleştirme	Merkezi	 (ÖSYM)	Başkanı	Prof.	
Dr.	Halis	Aygün	Üniversitemize	ziyaret	gerçekleştirdi.

	 Konuğunu	makamında	ağırlayan	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Hü-
seyin	Karaman,	nazik	ziyaretleri	dolayısıyla	Prof.	Dr.	Halis	Aygün’e	
teşekkür	etti.

	 ÖSYM	Prof.	Dr.	Halis	Aygün	ise,	Doğu	Karadeniz	Bölgesi’nin	
incisi	 konumunda	 olan	 Rize’de	 ve	 akademik	 başarıları	 ile	 takdir	
toplayan	Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesinde	bulunmaktan	bü-
yük	memnuniyet	duyduğunu	söyledi.

	 Görüşmede,	Üniversitemizde	yürütülen	eğitim-öğretim	faali-
yetleri	ve	projelere	ilişkin	konular	ele	alındı.

	 Ziyaretin	sonunda	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Hüseyin	Karaman,	
ÖSYM	Başkanı	Prof.	Dr.	Halis	Aygün’e	günün	anısına	hediye	tak-
diminde	bulundu.

	 Üniversitemiz	anı	defterini	imzalayan	ÖSYM	Başkanı,	daha	
sonra	Rektörümüz	eşliğinde	merkez	kampüsü	gezdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürü Rektörümüzü Ziyaret Etti

ÖSYM Başkanından Üniversitemize Ziyaret



KAMPÜS KAMPÜS 
““BBuu  KKaammppüüssttee  YYaaşşaamm  VVaarr””

	 Üniversitemiz	öğrencileri,	Sağlık,	Kültür	ve	Spor	Daire	Baş-
kanlığı	tarafından	organize	edilen16.	Bilim,	Sanat,	Kültür	ve	Spor	
Şöleni	kapsamında	19	Mayıs	Gençlik	Yürüyüşü	gerçekleştirdi.

	 Öğrencilerimizin	 yoğun	 katılımıyla	 gerçekleşen	 yürüyüş,	
Hemşin	Şelalesi	 Tabiat	Parkı’nda	başlayarak	Hemşin	Merkez’de	
son	buldu.

	 Yaklaşık	bine	yakın	öğrencinin	katılımıyla	gerçekleşen	yürü-
yüşte,	eşsiz	doğanın	keyfini	 çıkaran	öğrenciler	halka	oluşturarak	
kemençe	 ve	 tulum	 eşliğinde	 horon	 oynadılar.	 Etkinlikte,	 Sağlık,	
Kültür	ve	Spor	Daire	Başkanı	Mustafa	Çakır	da	hazır	bulundu.

Üniversitemizde 19 Mayıs 
Gençlik Yürüyüşü Gerçekleştirildi


