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	 Üniversitemiz	Kongre	ve	Kültür	Mer-
kezi	 Konferans	 Salonu’nda,	 Avrupa	 Bir-
liği-Avrupa	 Konseyi	 tarafından	 ortaklaşa	
yürütülen	 Anayasa	 Mahkemesinin	 Temel	
Haklar	Alanındaki	Kararlarının	Etkili	Şekil-
de	Uygulanmasının	Desteklenmesi	Projesi	
kapsamında	 “Anayasa	 Mahkemesinin	 Te-
mel	Hakların	Korunmasındaki	Rolü”	konulu	
panel	gerçekleştirildi.

	 Saygı	 duruşunda	 bulunulması	 ve	
İstiklal	 Marşı’nın	 söylenmesi	 ile	 başlayan	
panelde,	 Rektörümüz	 Prof.	 Dr.	 Yusuf	 Yıl-

maz,	Rize	Valisi	Kemal	Çeber	ve	Anayasa	
Mahkemesi	Başkanı	Prof.	Dr.	Zühtü	Arslan	
açılış	konuşması	yaptı.

	 Rektörümüz	 Prof.	 Dr.	 Yusuf	 Yılmaz	
konuşmasına	 katılımcıları	 selamlayarak	
başladı.

	 Özgürlüğün	insan	için	vazgeçilmez,	
olmazsa	 olmaz	 mutlak	 gereklilik	 niteliği	
taşıdığını	belirten	Rektörümüz,	gerçekleş-
tirilen	 panelin	 konusunun	 da,	 temel	 hak-
ların	korunmasında	Anayasa	Mahkemesi-
nin	rolü	olduğunu	söyledi.

	 Rektörümüz,	Anayasa	Mahkemesi-
nin	temel	hakların	korunmasında	üstlendi-
ği	rolün	ve	sorumluluğun	en	yetkili	kişiler	
tarafından	 anlatılacağını	 ifade	 ederek	 ko-
nuşmasını	tamamladı.

	 Rize	 Valisi	 Kemal	 Çeber	 konuşma-
sında,	 Rize’nin	 güzelliklerinden	 bahse-
derek,	 katılımcıları	 Rize’de	 ağırlamaktan	
büyük	mutluluk	duyduğunu	ve	gerçekleştiri-
lecek	panelin	tecrübe	ve	bilgi	aktarımı	nok-
tasında	önemli	olduğunu	söyledi.

	 Anayasa	 Mahkemesi	 Başkanı	 Prof.	

Dr.	Zühtü	Arslan	ise	konuşmasında,	anaya-
saların	 bir	 yandan	 yönetenlerin	 kullandığı	
gücü	 ve	 sınırları	 belirleyen,	 diğer	 yandan	
da	 yönetilenlerin	 temel	 hak	 ve	 özgürlük-
lerini	 güvenceye	 alan	 üstün	 ve	 bağlayıcı	

kurallar	bütünü	olduğunu	ifade	etti.	Anaya-
sanın	üstünlüğünün	diğer	tüm	kuralların	ve	
işlemlerin	ona	uygun	olmasını	gerektirdiğini	
belirten	Prof.	Dr.	Arslan,	hemen	bütün	ana-
yasaların	 şu	 veya	 bu	 şekilde	 anayasanın	
üstünlüğü	ilkesine	yer	verdiğini,	bu	bağlam-
da	yasama	ve	yürütme	tasarruflarının	ana-
yasaya	aykırı	olamayacağını	belirtti.

 
 
 

 
	 Üniversitemiz,	eğitim,	araştırma,	atıf,	
toplumsal	 katkı,	 uluslararası	 bilinirlik	 ve	
teknoloji	 transferi	 gibi	 çeşitli	 kategorilerde	

dünyanın	en	iyi	üniversitelerinin	sıralandığı	
Times	 Higher	 Education	 World	 University	
Rankings	2022-2023	döneminde	de	 ‘Dün-
yanın	 En	 İyi	 Üniversiteleri’	 listesinde	 yer	
aldı.

	 Üniversitemiz,	 Times	Higher	Educa-
tion’ın	(THE)	12.10.2022	tarihinde	yayımla-
dığı	Dünya	Üniversiteleri	 2023	Yılı	Sırala-

masında	 (THE	World	University	Rankings	
2023)	1501+	grubuna	yerleşerek	dünyanın	
en	iyi	üniversiteleri	listesine	bu	yıl	da	adını	
yazdırdı.	 Dünyanın	 saygın	 yükseköğretim	
derecelendirme	 kuruluşlarından	 biri	 olan	
Times	 Higher	 Education’ın	 yürüttüğü	 söz	
konusu	uluslararası	sıralamada	bu	yıl	Tür-
kiye’den	61	üniversite	yer	aldı.

Üniversitemizde “Anayasa Mahkemesinin 
Temel Hakların Korunmasındaki Rolü” 
Konulu Panel Düzenlendi

Üniversitemiz 2023 Yılında da Dünyanın 
En İyi Üniversiteleri Listesinde!
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-Baştarafı 1. Sayfada-

	 Stanford	 Üniversitesinin	 her	 yıl	 dü-
zenli	 olarak	 yaptığı	 “Dünyanın	 En	 Etkili	
100.000	 Bilim	 İnsanı”	 listesi	 2022	 yılı	 için	
yayımlandı.

	 Elsevier’in	lider	hakem	denetimli	aka-
demik	 literatür	 platformu	 ScienceDirect’in	
“PLOS	Biology”	isimli	dergisi	tarafından	ha-
zırlanan	“Dünyanın	En	Etkili	Bilim	İnsanları”	
listesinde	üniversitemizden	4	öğretim	üyesi	
yer	aldı.

	 Dünyada	%	2'lik	dilime	giren	en	ba-
şarılı	bilim	 insanlarının	sıralaması,	araştır-
macıların	 bilimsel	 yayın	 sayısı,	 h-indeksi,	
ortak	 yazarlık	 ayarlı	 hm-indeksi,	 farklı	 ya-
zarlık	 pozisyonlarındaki	 makalelere	 yapı-

lan	 alıntılar	 ve	 birleşik	 gösterge	 verilerinin	
puanlanması	ile	yapıldı.	Kendine	atıf	içeren	
ve	 içermeyen	metrikler	ve	alıntıların,	alıntı	
makalelerine	oranı	üzerinden	kariyer	boyu	
ve	 yıllık	 performans	 verileri	 elde	 edilerek	
sıralamalar	oluşturuldu.	Bilim	 insanları,	22	
bilimsel	alan	ve	176	alt	alan	açısından	kar-
şılaştırıldı.

	 2022	yılı	 için	oluşturulan	sıralamaya	
üniversitemizden,	 Rektörümüz	 Prof.	 Dr.	
Yusuf	 Yılmaz,	 Mühendislik	 ve	 Mimarlık	
Fakültesi	Öğretim	Üyeleri	Doç.	Dr.	Erdem	
Cüce,	Doç.	Dr.	Erol	Yılmaz	ve	Doç.	Dr.	Pı-
nar	Mert	Cüce	girdi.

	 Ayrıca,	genişletilmiş	 listede	üniversi-
temizden	4	isim	daha	yer	aldı.	Genişletilmiş	
listedeki	öğretim	üyelerimiz	ise,	Rektör	Yar-
dımcımız	Prof.	Dr.	Mete	Avcı,		Mühendislik	
ve	Mimarlık	Fakültesi	Öğretim	Üyeleri	Doç.	
Dr.	 Murat	 Yaylacı,	 Doç.	 Dr.	 Fatih	 Gül	 ve	
Doç.	Dr.	Burak	Markal	oldu.

	 Anayasa	 Mahkemesinin	 sadece	 din	
ve	vicdan	özgürlüğü	alanında	değil	yaşama	
hakkından	 ifade	 özgürlüğüne,	 adil	 yargı-
lanma	hakkından	örgütlenme	özgürlüğüne	
kadar	 tüm	 anayasal	 hak	 ve	 özgürlüklere	
ilişkin	çok	önemli	kararlar	verdiğini	ve	ver-
meye	devam	ettiğini	belirten	Prof.	Dr.	Ars-
lan,	“Anayasa	Mahkemesi	anayasal	adaleti	
sağlamak	için	Mevlana’nın	asırlar	öncesin-

de	ifade	ettiği	gibi	‘her	şeyi	
yerli	yerine	koymaya’	çalış-
maktadır.”	 diyerek	 konuş-
masını	tamamladı.

	 Açılış	 konuşmaları-
nın	 ardından,	 oturum	 baş-
kanlığını	 Anayasa	 Mahke-
mesi	 Başkanvekili	 Hasan	
Tahsin	 Gökcan’ın	 yaptığı	

panelde,	Anayasa	Mahkemesi	Üyeleri	Yıl-
dız	 Seferinoğlu	 ve	 Prof.	 Dr.	 Yusuf	 Şevki	
Hakyemez	 norm	 denetiminde	 ve	 bireysel	
başvuruda	 Anayasa	 Mahkemesinin	 temel	
hak	ve	özgürlükleri	koruma	görevi	konula-
rında	sunumlar	yaptı.

Üniversitemizde “Anayasa Mahkemesinin 
Temel Hakların Korunmasındaki Rolü” 
Konulu Panel Düzenlendi

Öğretim Üyelerimiz Dünyanın En Etkili 
Bilim İnsanları Listesinde
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	 Yükseköğretim	Kurulu	(YÖK)	tarafın-
dan	 Cumhurbaşkanlığı	 Külliyesi’nde	 ger-
çekleştirilen	2022-2023	Akademik	Yılı	Açı-
lış	 Töreni’ne,	 Rektörümüz	 Prof.	 Dr.	 Yusuf	

Yılmaz	 ile	beraberinde	üniversitemiz	öğre-
tim	üyeleri	katıldı.

	 Toplu	 akademik	 yıl	 açılış	 törenine,	
Cumhurbaşkanı	 Sayın	 Recep	 Tayyip	 Er-
doğan,	 Cumhurbaşkanı	 Yardımcısı	 Fuat	
Oktay,	 TBMM	 Başkanı	 Mustafa	 Şentop,	
YÖK	Başkanı	Prof.	Dr.	Erol	Özvar	ve	devlet	
erkânının	yanı	sıra	bakanlar,	YÖK	üyeleri,	
ilgili	kurum	başkanları,	büyükelçiler	ve	bü-
tün	üniversite	rektörleri	ile	öğrenciler	katıldı.

	 Törende	ilk	olarak	Ankara	Hacı	Bay-
ram	 Veli	 Üniversitesi	 Türk	 Müziği	 Devlet	
Konservatuarı	 müzik	 dinletisi	 yapıldı.	 Ar-
dından	 “Yükseköğretim”	 başlıklı	 Türk	 yük-
seköğretiminin	gelişimini	ve	şu	anki	mevcut	

durumunu	anlatan	bir	video	gösterimi	ger-
çekleştirildi.

	 YÖK	Başkanı	Prof.	Dr.	Erol	Özvar	ve	
Cumhurbaşkanı	Sayın	Recep	Tayyip	Erdo-
ğan’ın	 açılış	 konuşmaları	 gerçekleştirdiği	

törenin	sonunda,	YÖK	tarafından	“bireysel,	
kurumsal,	 özel	 alan	 ve	 özel”	 olmak	 üzere	
dört	 kategoride	 verilen	 “YÖK	 2022	 Üstün	
Başarı	Ödülleri”	de	sahiplerini	buldu.

Üniversitemiz	Tıp	Fakültesi	ve	Mühendislik	
ve	Mimarlık	Fakültesi	iş	birliği	ile	ülkemizin	
ilk	yerli	Kriyokatater	prototipi	oluşturuldu.

	 Patent	başvurusu	ve	TÜBİTAK	proje-

si	 sonucu	oluşturulan	prototipin	buluşçusu	
olan	Tıp	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	
Ömer	 Şatıroğlu,	 Mühendislik	 ve	 Mimar-
lık	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	Vagif	
Nevruzoğlu,	 Tıp	 Fakültesi	 Öğretim	 Üyesi	
Doç.	Dr.	Tolga	Mercantepe,	Mühendislik	ve	
Mimarlık	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Doç.	Dr.	
Derya	Bal	Altuntaş,	Fen	Edebiyat	Fakültesi	
Öğretim	Üyesi	Doç.	Dr.	Sait	Barış	Güner,	
Tıp	Fakültesi	Dr.	Öğr.	Üyesi	Mehmet	Altun-
taş,	Tıp	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	
Levent	 Tümkaya,	 	 Tıp	 Fakültesi	 Dr.	 Öğr.	

Üyesi	 Sedat	 Ozan	 Karakişi,	 Tıp	 Fakülte-
si	Dr.	Öğr.	Üyesi	Şaban	Ergene	ve	Zeliha	
Merve	 Kaplan’ı	 elde	 ettikleri	 başarı	 dola-
yısıyla	 tebrik	 eder,	 başarılarının	 devamını	
dileriz.

Öğretim Üyelerimiz 2022-2023 
Akademik Yılı Açılış Törenine Katıldı

Öğretim Üyelerimizin Projesi ile İlk Yerli 
Kriyokatater Prototipi Oluşturuldu

	 Üniversitemiz	Ziraat	Fakültesi	tarafından	29	Eylül	–	02	Ekim	2022	tarihleri	arasın-
da	Babillon	Hotel’de	II.	Uluslararası	Tarla	Bitkileri	Kongresi	ve	5.	Uluslararası	Tıbbi	ve	
Aromatik	Bitkileri	Kongresi	düzenlendi.

	 Ziraat	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	Fatih	Seyis’in	moderatörlüğünü	yaptığı	
kongrede	alanında	uzman	akademisyenler	bilgilerini	paylaştı.

	 Kongre	süresince	uluslararası	düzeyde	toplam	120	katılımcının	sunduğu	150’ye	
yakın	bildiri	bilimsel	bir	ortamda	tartışıldı.

Tarla	Bitkileri	Kongresi’nde	Tane	Baklagiller,	Endüstri	Bitkileri,	Tahıllar,	Tarımsal	Biyo-
teknoloji	ve	Çayır	Mera	Yem	Bitkileri	alanında	sunumlar	yapıldı.

	 Tıbbi	ve	Aromatik	Bitkiler	Kongresi’nde	 ise	Tıbbi	ve	Aromatik	Bitkilerin	Yetiştiriciliği,	 Islahı	ve	 İlaç	Geliştirme	konusunda	bilgiler	
paylaşıldı.

Üniversitemizde II. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi ve
V. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kongresi Gerçekleştirildi



RTEÜhaber

4

	 Karaciğer	 hastalıklarını	 teşhis	 ama-
cıyla	 üniversitemize	 kazandırılan	 "Fibros-
can"	adlı	cihaz	hizmete	girdi.

	 Üniversitemiz	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesindeki	 incelemeleri	 sırasında	
konu	 ile	 ilgili	 açıklama	 yapan	Rektörümüz	
ve	Gastroenteroloji	Uzmanı	Prof.	Dr.	Yusuf	
Yılmaz,	 Fibroscan’in;	 ultrason	 probu,	 bu-
nun	bağlı	olduğu	elektronik	sistem	ve	kont-
rol	ünitesinden	oluştuğunu	belirtti.

	 Rektörümüz,	 ultrasonik	 dönüştürü-
cünün	karaciğer	dokusuna	düşük	frekanslı	
titreşimler	göndererek	karaciğer	sertliği	 ve	
karaciğerdeki	nicel	yağ	miktarının	ölçüldü-
ğünü	ifade	etti.	Ayrıca,	cihazın	Amerika	ve	
Avrupa'da	çok	yaygın	kullanıldığını	gastro-
enterolog	 ve	 endokrinologların	 yoğun	 ola-
rak	tercih	ettiğini	söyledi.

	 Karaciğerdeki	hasarın	tespiti	için	ge-
nelde	 karaciğer	 biyopsisine	 ihtiyaç	 duyul-

duğunu,	 ancak	 karaciğer	 biyopsisinin	 zor	
ve	 riskleri	 olabilen	 bir	 işlem	 olduğunu	 ha-
tırlatan	Rektörümüz,	“Ancak	cihaz	sayesin-
de	taramalar	yaparak	yüksek	riskli	bireyleri	
saptayıp	onlara	biyopsi	önerirsek	birçok	ge-
reksiz	 biyopsi	 işleminin	 önüne	 geçebiliriz.	
Karaciğerdeki	hasarın	derecesi	nedir,	aynı	
anda	karaciğerde	yağlanma	varsa	rakamla	
söyleyebiliyoruz.	Hastalığın	 tedaviye	 yanı-
tını	 da	 bu	 cihazla	 değerlendirebiliyoruz."	
dedi.

	 Rektörümüz,	 karaciğer	 yağlanma-
sının	 genelde	 kilolu,	 şeker	 hastalığı	 olan	
veya	 şeker	 hastalığına	 meyilli	 kişilerde	
görüldüğünü	 kaydederek,	 "Bu	 hastaların	
yüzde	30'unda	karaciğer	hasarı	olabilir.	Ka-
raciğer	hasarı	belli	bir	düzeyin	üzerinde	ise	
hastalarda	siroz	gelişebilir.	Cihazla	bu	riski	
taşıyanları	 tespit	 edebiliyoruz.	 Riski	 tespit	
edince	 biyopsi	 zorunluluğu	 varsa	 yapıyo-
ruz.	Bu,	bir	siroz	vakasını	beş	yıl	önceden	
bize	söyleyebiliyor.	Eğer	siroz	gelişme	riski	
olan	 hastaları	 önceden	 tespit	 edebilirsek	
hastalığın	siroza	 ilerlemesini	engelleyebili-
riz."	diye	konuştu.

	 Fibroscan’in,	 son	 teknoloji	 bir	 cihaz	
olduğunu	 ve	 üniversitemiz	 hastanesi	 dâ-
hil	Türkiye'de	sadece	5	adet	bulunduğunu	
aktaran	 Rektörümüz,	 Fibroscan’in	 yaygın-

laştırılmasının	 sağlık	 alanında	 çok	 büyük	
kazanımları	olacağına	dikkat	çekerek,	yay-
gınlaştırılırsa	 biyopsinin	 getirdiği	 maliyeti	
de	ciddi	şekilde	azaltacağını	söyledi.

Rektörümüz,	dünyada	karaciğer	yağlanma-
sının	 sıklığının	 yüzde	 25	 olduğunun	 altını	
çizerek	şunları	kaydetti:	"Ülkemizde	benim	
de	 öncüsü	 olduğum	 çalışma	 gruplarının	
yaptığı	araştırmalarda	bu	oran	yüzde	50'ye	
dayanmış.	Yüzde	25	ile	yüzde	30	arasında	
anlamlı	 bir	 fark	 vardır	 ama	 yüzde	 50	 çok	
yüksek	 bir	 orandır.	 Karaciğer	 yağlanması	
olan	her	100	hastanın	10	tanesinde	sorun	
vardır.	 Bu	 10	 hastanın	 3'ü	 ise	 o	 an	 siroz	
olmaya	 çok	 yakındır.	 Bunu	 erişkin	 nüfusa	
yayıp	bu	yüzde	3'ü	tespit	edip	ona	yönelik	
koruyucu	hekimlik	önlemlerimizi	alırsak	ile-
ride	10-15	yıl	sonraki	hastalık	maliyetlerini	
düşürebiliriz.	Bu	hastaların	büyük	çoğunlu-
ğunda	siroz	ilerleyebilir,	bunlarda	karaciğer	
yetmezliği,	karaciğer	kanseri	gelişebilir.	Ül-
kemizde	bu	hastalıkların	tedavileri	de	en	iyi	
şekilde	devlet	 tarafından	 karşılanıyor	 ama	
maliyetleri	bu	evrede	100	kat	veya	1000	kat	
daha	yüksek	olabilir.	Şu	aşamada	alacağı-
mız	önlemlerle	aslında	gelecek	15-20	yıla	
yatırım	yapıyoruz.	Geleceğe	yönelik	bu	ya-
tırımı	yapmalıyız.”

	 Üniversitemiz	 Çay	 İhtisaslaşma	 Ko-
ordinatörlüğü	tarafından	Çayda	Uygulamalı	
Moleküler	Teknikler	Eğitimi	düzenlendi.

	 	 “Çay	 Eğitim	 Projemiz”	 kapsamında	
planlanan	eğitim,	Üniversitemiz	Fen	Edebi-
yat	Fakültesi	Biyoloji	Bölümü	Öğretim	Üye-
leri	Doç.	Dr.	Fatih	Ş.	Beriş,	Dr.	Öğr.	Üyesi	

Ayşenur	 Eminoğlu	 ve	
Dr.	 Öğr.	 Üyesi	 Şule	
Güzel	 İzmirli	 tarafın-
dan	verildi.

03-05	 Ekim	 2022	 ta-
rihlerinde	 gerçekleş-
tirilen	 eğitimin	 ilk	 gü-
nünde,	SSR	Markörler	
ve	 uygulama	 alanları	
hakkında	 temel	 teorik	

bilgiler	 verildikten	 sonra	 çaydan	 genomik	
DNA	izolasyonu	hakkında	bilgiler	verilerek	
uygulamalar	gerçekleştirildi.

	 Eğitimin	ikinci	gününde,	SSR	PZR	ve	
optimizasyonu	gibi	konularda	temel	bilgiler	
verilerek	 izole	 edilen	 genomik	 DNA’lar	 ile	

SSR	PZR	uygulaması	yaptırıldı.

	 Eğitimin	son	gününde	 ise	Agaroz	 jel	
elektorforezi	 uygulama	 ve	 görüntülenme-
si	konularında	bilgi	 verildikten	sonra,	SSR	
PCR	 Fragment	 analizi	 uygulaması	 ger-
çekleştirilerek	 elde	 edilen	 ürünlerin	 jel	 ve	
grafiklerine	 ait	 verilerin	 yorumlanması	 ve	
değerlendirilmesine	yönelik	bilgiler	verildi.

	 Eğitim,	bölgemizde	 faaliyet	gösteren	
kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	özel	sektörün	
yanında	 üniversitemiz	 akademik	 persone-
li,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 öğrencilerinin	
katılımı	 ile	gerçekleştirildi.	Çay	konusunda	
uzman	 ekiplerin	 oluşturulması	 amacı	 ile	
düzenlenen	eğitimin	sonunda,	katılımcılara	
katılım	belgeleri	takdim	edildi.

Karaciğer Hastalıklarını Teşhis Eden Fibroscan 
Üniversitemiz Hastanesinde Hizmete Girdi

Üniversitemizde Çayda Uygulamalı 
Moleküler Teknikler Eğitimi Düzenlendi
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Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm ve 
Yükseköğretimde Veriye Dayalı Stratejik 
Yönetim Konulu Eğitim Düzenlendi

	 Üniversitemiz	 Bilimsel	 Araştırma	
Projeleri	Koordinatörlüğü	(BAP)	 tarafından	
“Ar-Ge	 ve	 Yenilik	 Süreçlerinde	 Dönüşüm	
ve	Yükseköğretimde	Veriye	Dayalı	Stratejik	
Yönetim”	konulu	eğitim	programı	düzenlen-
di.

	 Kongre	ve	Kültür	Merkezi	Konferans	
Salonu’nda	 tertip	 edilen	 programda,	 Orta	
Doğu	 Teknik	 Üniversitesi	 Kurumsal	 Veri	
Yönetim	Koordinatörü	Prof.	Dr.	Adem	Ka-
lınlı,	iki	ana	başlık	altında	sunum	gerçekleş-
tirdi.

	 Prof.	 Dr.	 Kalınlı,	 Ar-Ge	 ve	 Yenilik	
Süreçlerinde	Dönüşüm	ve	Yükseköğretim-
de	Veriye	Dayalı	Stratejik	Yönetim	konulu	
sunumunda	 “Üniversite	 Sıralama	 Sistem-
leri	 Türkiye	Üniversitelerinin	 ve	RTEÜ’nün	
Durumu”,	 “Yeni	 Yükseköğretim	 Sistemi	
Araştırma	Üniversiteleri	Programı”,	 “Ar-Ge	
Yenilik	 Süreçlerinde	 Dönüşüm	 ve	 Yükse-
köğretimde	Stratejik	Yönetim”,	 “Yükseköğ-
retimde	Veriye	Dayalı	Stratejik	Yönetim	ve	
Performans	Yönetimi”,	“BAP	Koordinasyon	
Birimleri:	 Kısa	 Bilgilendirme”,	 “Üniversi-

telerdeki	 Başarılı	 Uygulama	 Örnekleri	 ve	
RTEÜ	 İçin	 Öneriler”,	 Yükseköğretim	 Ku-
rumları	BAP	Koordinasyon	Birimleri	başlığı	
altında	 yaptığı	 sunumunda	 ise,	 “Mevzuat,	
Organlar,	 Görev,	 Yetki	 ve	 Sorumluluklar”,	
“Sayıştay	 Denetim	 Bulguları	 Örnekleri”,	
“RTEÜ	BAP	Uygulamaları	ve	Diğer	Kurum-
ların	 Uygulama	 Örnekleri”,	 “Kaynakların	
Verimli	ve	Etkin	Kullanımı”,	“BAPSİS	Süreç	
Yönetimi	ve	Uygulamaları”	ve	“RTEÜ	BAP	
Koordinasyon	Birimi	 İçin	Önerileri”	konula-
rında	kapsamlı	bilgiler	verdi.

	 Üniversitemiz	 Teknoloji	
Transfer	 Ofisi	 tarafından	 “Dünden	
Bugüne	 Dijitalpark	 Teknokent”	 ko-
nulu	tanıtım	programı	düzenlendi.

	 İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Konfe-
rans	 Salonu’nda	 tertip	 edilen	 prog-
ramda	 Dijitalpark	 Teknokent	 Genel	
Müdürü	 Prof.	 Dr.	 Tahsin	 Engin	 bir	
konuşma	yaptı.	Prof.	Dr.	Engin,	üni-
versitemiz	 ile	 Türk-Alman	Üniversi-
tesinin	 ortak	 kuruluşu	 olarak	 2019	
yılında	kurulan	ve	2020	yılında	faa-
liyete	geçen	Dijitalpark	Teknokent’in	

tanıtım	sunumunu	yaptı.

	 Dijital	Teknoloji	Transfer	Ofisi	
Direktörü	Ahmet	Rıza	Balım,	Dijital	
Teknoloji	 Transfer	 Ofisi’nin	 tanıtı-
mını	yaparak	 teknoloji	 ticarileştirme	
süreci	hakkında	katılımcılara	bilgiler	
verdi.

	 Proje	 Koordinatörü	 -	 İş	 Ge-
liştirme	 ve	 Ar-Ge	 Hizmetleri	 Birim	
Sorumlusu	 Muhammed	 Canpolat	
ise,	 “İstanbul	 İnovasyon	 ve	 Tekno-
loji	 Lisanslama	 Merkezi	 Projesi”nin	
tanıtım	sunumunu	gerçekleştirdi.

Üniversitemizde Dünden Bugüne Dijitalpark 
Teknokent Tanıtım Programı Düzenlendi
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	 Üniversitemiz	Kongre	ve	Kültür	Mer-
kezi	önünde,	üniversite	eğitimi	için	Rize’ye	
gelen	öğrencilere	yönelik	Rize	İl	Sağlık	Mü-
dürlüğünün	organize	ettiği	“Güç	Sende,	Biz	
De	Yanında”	etkinliği	düzenlendi.

	 Rize	İl	Sağlık	Müdürlüğü	Ruh	Sağlığı	
Birimi	 koordinasyonunda,	 gençlere	 yöne-

lik	 hizmet	 sunan	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluş-
ları	 ile	 sivil	 toplum	 kuruluşları	 tarafından,	
ilimize	 gelen	 öğrencilerin	 sosyal	 uyumunu	
sağlayarak	şehre	kolayca	adapte	olmasını	
gerçekleştirmek	 amacıyla	 düzenlenen	 et-
kinlikte	Rize’deki	sosyal,	kültürel,	sportif	ve	
sanatsal	zenginlikler	tanıtıldı.

	 Rize	Valisi	Kemal	Çeber,	Rektörümüz	
Prof.	 Dr.	 Yusuf	 Yılmaz	 ve	 beraberindeki	
heyet	 stantları	 gezerek	 yetkililerden	 bilgi	
aldı.

	 Organizasyonda	 konuşma	 yapan	
Rize	 Valisi	 Kemal	 Çeber	 ile	 Rektörümüz	
Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz,	ilimizin	zenginlikle-
rinin	tanıtıldığı	etkinlikte	öğrencilerimizle	bir	
arada	olmaktan	mutluluk	duyduklarını	ifade	
ettiler.

	 Öğrencilerimiz	ve	etkinliğe	katılanlar	
gün	boyu	süren	etkinliklerde	keyifli	vakit	ge-
çirdiler.

	 Ölçme,	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	(ÖSYM)	tarafından	
09	Ekim	2022	tarihinde	yapılacak	Kamu	Personel	Seçme	Sına-
vı	(KPSS)	Ön	Lisans	öncesi,	Rize	İl	Sınav	Koordinasyon	Kurulu,	
Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz	başkanlığında	toplandı.

	 Toplantıda,	sınav	öncesi	ve	sonrasında	alınacak	önlemler	
masaya	yatırıldı.	Sınava	girecek	adayların	herhangi	bir	 sorunla	
karşılaşmadan,	huzurlu	ve	güvenli	bir	ortamda	sınava	girebilme-
leri	için	yapılması	gerekenler	kapsamlı	bir	şekilde	ele	alındı.

	 Toplantıya,	Rize	Vali	Yardımcısı	Sedat	Sezik,	İl	Jandarma	
Komutanı	Ali	Güngör,	Rize	Belediye	Başkan	Yardımcısı	Kemal	
Genç,	İl	Mili	Eğitim	Müdürü	Engin	Emen,	İl	Nüfus	Müdürü	Ensar	
Tüfekçi	ve	İl	Sınav	Koordinatörü	Prof.	Dr.	Ruşen	Yılmaz	katıldı.

Güç Sende, Biz De Yanında Etkinliği Gerçekleştirildi

KPSS Ön Lisans Öncesi İl Sınav Koordinasyon 
Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
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	 2022-2023	 Akademik	 yılına	 başla-
yan	Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesin-
de	öğrencilere	daha	huzurlu	ve	güvenli	bir	
yaşam	ve	eğitim	ortamı	oluşturmak	ama-

cıyla	Üniversitemizde	Güvenlik	Toplantısı	
gerçekleştirildi.

	 Rektörlük	Toplantı	Salonu’nda	ger-
çekleştirilen	toplantıya;	Rize	Valisi	Kemal	
Çeber,	 Belediye	 Başkan	 Vekili	 Ahmet	
Taviloğlu,	 Rektörümüz	 Prof.	 Dr.	 Yusuf	
Yılmaz,	 Vali	 Yardımcısı	 Gülhani	 Ozan	
Sarı,	Rize	 İl	Emniyet	Müdür	Vekili	Murat	
Kaptan,	 Rize	 İl	 Jandarma	 Komutanı	 Al-
bay	Ali	Güngör,	Rektör	Yardımcımız	Prof.	
Dr.	Nebi	Gümüş,	Rize	Gençlik	ve	Spor	İl	

Müdürü	Gürhan	Yıldız,	 İl	Emniyet	Müdür	
Yardımcısı	 Gökhan	 Nazlı,	 Üniversitemiz	
Genel	Sekreteri	Adnan	Er	ve	diğer	yetki-
liler	katıldı.

	 Toplantıda	Rize	İl	Emniyet	Müdürlü-
ğü	 tarafından	 Üniversitemiz	 yerleşkeleri,	
yurtlar	ve	çevresi	için	alınan	güvenlik	ted-
birleri	ile	ilgili,	Gençlik	ve	Spor	İl	Müdürlü-
ğü	tarafından	da	merkez	ve	ilçelerdeki	ba-
rınma	 ile	 ilgili	 durumları	 içeren	 sunumlar	
yapıldı.

  

  
                                        

	 Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz,	
Üniversitemiz	 Eğitim	 ve	 Araştırma	 Hasta-
nesinde	görevli	sağlık	personeli	ile	bir	ara-
ya	geldi.

	 Hastanenin	 Konferans	 Salonunda	
gerçekleştirilen	 toplantıda,	sağlık	persone-
linin	 çalışma	 şartları,	 	 sıkıntıları,	 talepleri,	
performansı,	hasta	ve	yakınlarının	memnu-
niyetinin	sağlanması,	hastaların	istek,	bek-
lenti	ve	ihtiyaçlarının	giderilmesi,	kaliteli	ve	
verimli	sağlık	hizmet	sunulması	konuları	ele	

alındı.

	 Özellikle	 sağlık	 alanının	 özverili	 bir	
şekilde	 çalışmayı	 gerektirdiğini	 ifade	eden	
Rektörümüz,	hizmet	içi	eğitim,	fiziki	ortamın	
yenilenmesi,	 eksikliklerin	 giderilmesi	 gibi	
yapacakları	 çeşitli	 düzenlemelerle	 sağlık	
personelinin	 çalışma	 şartlarının	 iyileştirile-
ceğini	belirtti.

	 Personelin	mevcut	sorunlarını,	görüş	
ve	taleplerini	ilettiği	toplantıda	Rektörümüz,		
çözüm	önerilerini	de	dikkate	alarak	düzenli	
aralıklarla	bu	tür	toplantılarda	bir	araya	ge-
leceklerini	söyledi.

	 Var	olan	sorunların	 farkında	olduğu-
nu	 belirten	 Rektörümüz,	 yoğunluktan	 do-
layı	 personel	 eksikliği	 yaşanan	 birimlere	
ve	noktalara	yakın	zamanda	yeni	personel	
alınacağı	 müjdesini	 verdi.	 Zor	 şartlarda	

fedakârca	 çalışan	 personeli	 takdir	 ettiğini,	
personelin	 daha	 iyi	 şartlarda	 hizmet	 vere-
bilmesi	 için	 titiz	 bir	 çalışma	 yürüttüklerini	
kaydeden	 Rektörümüz,	 hizmet	 kalitesinin	
ve	verimliliğin	daha	da	artması	için	huzurlu	
ve	donanımlı	bir	çalışma	ortamının	oluştu-
rulması	gerektiğini	ve	bunu	da	sağlayacak-
larını	ifade	etti.

	 Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz,	
çalışma	disiplini	üst	düzeyde	olan,	hasta	ve	
yakınlarının	 memnuniyetini	 önceleyen,	 bu	
doğrultuda	çaba	sarf	eden	sağlık	çalışanla-
rına	teşekkür	etti.

	 Rektörümüz:	 “İnsan	 kaynağı,	 tekno-
lojik	 donanım	 ve	 fiziksel	 imkânların	 iyileş-
tirilmesi	 ya	 da	 geliştirilmesi	 ile	 tüm	 sağlık	
çalışanları	 olarak	 daha	da	gayret	 gösterip	
hastalarımıza	çok	daha	kaliteli	hizmet	sun-
ma	çabası	içerisinde	olacağız.	”dedi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz,	
dünyanın	en	büyük	havacılık,	uzay	ve	tek-
noloji	 festivali	TEKNOFEST	2022’de	dere-
ceye	girerek	ödül	alan	akademisyenlerimiz	

ve	öğrencilerimiz	ile	bir	araya	geldi.

	 Rektörlük	 Toplantı	 Salonu’nda	 ger-
çekleştirilen	programda	bir	konuşma	yapan	
Rektörümüz,	 yapmış	 oldukları	 projelerle	
üniversitemize	 birincilik,	 ikincilik	 ve	 üçün-
cülük	 ödülü	 kazandıran	 akademisyen	 ve	
öğrencilerimize	 teşekkür	 ederek,	 gelecek	
yıllardaki	 TEKNOFEST	 yarışmalarında	
üniversitemizin	birçok	kategoride	daha	faz-
la	 ödül	 alacağına	 inancının	 tam	 olduğunu	
söyledi.

	 TEKNOFEST	 2022	 “Akıllı	 Ulaşım	

Yarışması”	alanında	üniversite	ve	üzeri	ka-
tegorisinde	 birincilik,	 “Tarım	 Teknolojileri”	
alanında	ikincilik,	“Akıllı	Ulaşım	Yarışması”	
alanında	üçüncülük	elde	eden	ve	TEKNO-
FEST	girişim	programı	kapsamında	ön	ku-
luçka	programında	en	iyi	20	girişimden	bi-
risi	olarak	seçilen	takımlarımız	kazandıkları	
ödülleri	Rektörümüze	takdim	etti.

	 Programa,	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yu-
suf	 Yılmaz,	 Rektör	 Yardımcılarımız	 Prof.	
Dr.	Mete	Avcı	ile	Prof.	Dr.	Nebi	Gümüş	ve	
TEKNOFEST’e	katılan	takımlar	katıldı.

Üniversitemizde Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Rektörümüz Sağlık Personeli İle Bir Araya Geldi

Rektörümüz TEKNOFEST 2022’de Ödül 
Alan Takımlarla Bir Araya Geldi



KAMPÜS KAMPÜS 
““BBuu  KKaammppüüssttee  YYaaşşaamm  VVaarr””

	 Gürcistan	 Avicenna	 Batumi	 Medical	
Üniversitesi	 Rektörü	 Prof.	 Dr.	 Sophia	 Be-
ridze	 ve	beraberindeki	 heyet,	Rektörümüz	
Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz’ı	ziyaret	etti.

	 Rektörlük	 Toplantı	 Salonu’nda	 ger-
çekleştirilen	 ziyarette,	 Rektör	 Prof.	 Dr.	
Sophia	Beridze	misafirperverliğinden	ötürü	
Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yusuf	Yılmaz’a	teşek-
kür	 ederek,	 Avicenna	 Batumi	 Üniversitesi	

Tıp	Fakültesi	öğretim	üyelerinin	Üniversite-
miz	 Klinik	 Simülasyon	 Eğitim	Merkezi’nde	
aldıkları	 eğitimden	memnun	olduklarını	 ve	
yeni	 eğitim	 programları	 için	 iş	 birliği	 yap-
maktan	mutluluk	duyacaklarını	ifade	etti.

	 Rektörümüz	ise	ziyaretleri	dolayısıyla	
Avicenna	 Batumi	Medical	 Üniversitesi	 he-
yetine	teşekkür	ederek,	 farklı	alanlarda	da	
iş	birliği	yapma	kararı	aldıklarını	belirtti.

	 Giresun	 Üniversitesi	 Rektörü	 Prof.	
Dr.	Yılmaz	Can,	Rektörümüz	Prof.	Dr.	Yu-
suf	Yılmaz’a	tebrik	ziyaretinde	bulundu.

	 Mevkidaşını	 makamında	 ağırlayan	
Rektörümüz,	 nezaket	 ziyaretinden	 duydu-

ğu	memnuniyeti	dile	getirdi.

	 Rektör	 Can	 ise,	 Rektörlük	 görevinin	
hayırlı	olmasını	dileyerek,	akademik	başa-
rılarını	 takdirle	 takip	ettikleri	Recep	Tayyip	
Erdoğan	 Üniversitesinin	 yeni	 dönemde	

daha	 da	 gelişeceğine	 inancının	 tam	 oldu-
ğunu	söyledi.

	 Görüşmede,	her	iki	üniversite	arasın-
da	gerçekleştirilecek	ortak	çalışmalar	hak-
kında	değerlendirmelerde	bulunuldu.

	 Üniversitemiz	Eğitim	Fakültesi	Resim	
İş	Öğretmenliği	 4.	 sınıf	 öğrencileri	 tarafın-
dan,	 “Özgün	Baskı	Resim	Sergisi”	 düzen-
lendi.

	 Öğrencilerin,	 2021-2022	 Akademik	
Yılı	içerisinde	aldıkları	Seçmeli	Atölye	dersi	
kapsamında	hazırladıkları	eserler,	 	ŞİMAL	
Alışveriş	 Merkezi’nin	 birinci	 katında	 bulu-
nan	 fuaye	 alanında	 sanatseverlerin	 beğe-
nisine	sunuldu.

	 Eğitim	Fakültesi	Dekanı	Prof.	Dr.	Yıl-

maz	Geçit’in	açılış	konuşmasının	ardından	
Dr.	Öğr.	Üyesi	Gülşen	Çelik,	baskı	sanatla-
rı	 hakkında	 uygulama	malzemeleriyle	 ilgili	
kısa	bir	tanıtım	yaptı.

Rize’de	baskı	tekniği	ile	açılan	ilk	sergi	de-
ğerini	taşıyan	ve	beş	gün	sürecek	olan	ser-
gide,	25	adet	 renkli,	 	25	adet	siyah	beyaz	
ve	10	adet	Exlibris	olmak	üzere	toplam	60	
adet	baskı	resim	bulunuyor.

	 Serginin	açılışına,	Rektörümüz	Prof.	
Dr.	Yusuf	Yılmaz,	Eğitim	Fakültesi	Dekanı	

Prof.	Dr.	Yılmaz	Geçit,	Üniversitemiz	Genel	
Sekreteri	Adnan	Er,	dekanlar,	akademik	ve	
idari	personel	ile	öğrenciler	katıldı.

	 Üniversitemiz	Spor	Bilimleri	Fakültesi	öğren-
cisi	 Salih	 Aydın,	 Uluslararası	 Üniversite	 Sporları	
Federasyonu	(FISU)		tarafından	düzenlenen	güreş	
müsabakalarının	 finalinde	 Macar	 rakibini	 yenerek	
altın	madalya	kazandı.

	 21-30	 Eylül	 2022	 tarihleri	 arasında	 Sam-

sun’da	yapılan	Üniversiteler	Dünya	Kupası	Dövüş	
Sporları	 müsabakalarında	 grekoromen	 82	 kilog-
ramda	 yarı	 finalde	 Ukraynalı	 rakibi	 Ivan	 Chmyr	 ‘ı	
yenen	 Salih	 Aydın,	 finalde	 ise	 Moric	 Kısmonı	 ile	
karşı	karşıya	geldi.	Salih	Aydın,		Macar	rakibini	de	
yenerek	altın	madalya	kazandı.

Avicenna Batumi Medical 
Üniversitesinden Rektörümüze Ziyaret

Rektörümüze Mevkidaşından Tebrik Ziyareti

Özgün Baskı Resim Sergisi Açıldı

Öğrencimiz FISU Dünya Kupası’nda 
Altın Madalya Kazandı


