
Muhterem Cumhurbaşkanım, 

Kıymetli Konuklar ve Değerli Öğretim Üyeleri, 

Üniversitemizin inşaatı tamamlanan eğitim öğretim binaları ile Ahmet Erdoğan Camiinin 

tamamlanması dolasıyla düzenlemiş olduğumuz törene hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla ve 

muhabbetle selamlıyorum. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, 

2006 yılında diktiğiniz ve isminizi bahşettiğiniz fidan büyüdü, gelişti ve meyve vermeye 

başladı. Bu yıl Üniversitemizin kuruluşunun 15. Yılı olmaktadır. Malumlarınız olduğu üzere 15 

yıl bir Üniversitenin kurulması,  gelişmesi ve kurumsallaşması için kısa bir zaman dilimidir. 

Ancak zatıâlilerinizin destekleri, Üniversitemiz Geliştirme Vakfı ve hükümetlerimizin katkıları 

ile akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları neticesinde Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi, geçen bu zaman zarfında fiziki alt yapı, akademik kadro, eğitim-öğretim kalitesi 

ile akademik performans ve başarı açısından çok önemli mesafeler kat etmiştir. 

Bu gün itibariyle Üniversitemiz bünyesinde; 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 6 Meslek 

Yüksekokulu, 1 Enstitü ve 16 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. 

Kurulduğunda 2 Profesör, 4 Doçent ve 165 öğretim elemanı olan Üniversitemizde bu gün 

itibariyle 104 Profesör ve 120 Doçent olmak üzere 1204 akademik personel görev 

yapmaktadır.  

Yine kurulduğunda 6300 öğrenci olan Üniversitemizde bu gün itibariyle 48 ülkeden 697 

uluslararası öğrenci ile birlikte 18.500 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. 

Tensiplerinizle göreve geldiğimiz andan itibaren bilgi ve değer üreten üniversite sloganı 

ile çıktığımız yolda “kem âlât ile kemâlât olmaz” ilkesinden hareketle önce Üniversitemizin 

fiziki alt yapısını nitelikli hale getirmeye çalıştık. Bu anlamda zatıalilerinizin katıldığı törenlerle 

İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi, Ardeşen Turizm 

Fakültesi eğitim binalarını, Kongre ve Kültür Merkezini, Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim 

Merkezini, Ali Hazar Karamehmetoğlu Camii ile Geliştirme Vakfımız tarafından akademik ve 

idari personelimiz için modern bir yaşam alanı olarak yaptırılan Güneysu Konaklarının 

açılışlarını yaptık. Şu anda 330 akademik ve idari personelimiz bu konutlarda kalmakta ve her 

gün sizlere ve katkısı olan her kese dua etmektedirler.  

Şimdi de Eğitim Fakültemiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz Ek Binaları ile Ahmet 

Erdoğan Camii’nin açılışını yapıyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz bu tesislerin 

Üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Aynı anda 175 hastanın diş tedavisi olabileceği, diş hastalıkları ile ilgili bütün tedavilerin 

yapılacağı, bünyesinde yataklı servisleri de olan 25.000 metrekare kapalı alana sahip Diş 

Hekimliği Fakültesi binamız bitmek üzere olup son düzenlemeler yapılmaktadır. İlimize ve 

bölgemize önemli hizmetler verecek olan Fakültemizde 1 Mart itibariyle hasta kabul etmeye 

başlayacağız. Hem eğitim öğretim hem de sağlık hizmeti sunacak olan Diş Hekimliği Fakültesi 

binamızın açılışını da yine zatıalilerinizle birlikte yapmayı arzu etmekteyiz. 



Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz için çok önemli bir sosyal, 

sportif ve rekreasyon alanı olan sahil dolgumuzun dolgu kısmını ve yol geçişini tamamladık, üst 

yapısının yapım ihalesini de gerçekleştirdik, yakında çalışmalar başlayacak. 

Türk Alman Üniversitesi ve Üniversitemiz Geliştirme Vakfı ile birlikte kurduğumuz 

teknokentin inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

Sağlık Bilimleri Fakültemizin proje çalışmaları devam etmekte olup birkaç ay içerisinde 

ihale sürecini tamamlayarak yapımına başlayacağız. 

Muhterem Cumhurbaşkanım,  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, sizlerin ortaya koyduğu 2023 ve 2071 

hedeflerine ulaşmanın ve dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olmanın ancak eğitim 

öğretim ve araştırma-geliştirmede kalitenin artması ile mümkün olacağının bilincindeyiz. 

Bundan dolayı göreve geldiğimiz günden itibaren Üniversitemizin tercih edilen nitelikli bir 

üniversite olması, akademik performans ve başarısının artması için birçok adım attık, atmaya 

da devam ediyoruz. 

Bunların bir sonucu olarak Üniversitemizin her geçen yıl hem tercih edilirlik ve doluluk 

oranı yükselmekte, hem de akademik performans ve başarısı artmaktadır.  

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre lisans programlarımızın tercih 

edilirlik oranı % 99’a yükselmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, akademik performans ve başarı açısından, 

ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 95 Üniversite arasında 12. Sırada yer almaktayız. 

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamasına göre son 5 yılda Üniversitemiz yedi bin 

basamak yükselmiştir. 

Londra Merkezli araştırma kuruluşu Thimes’ın yapmış olduğu değerlendirmeye göre 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2020 yılında dünyanın en iyi ilk 1.500 üniversitesi arasına 

girmiştir. Türkiye’den bu listeye 43 üniversite girebilirken, Orta ve Doğu Karadeniz 

Bölgesindeki üniversitelerden sadece biz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dünyanın en iyi 

üniversiteleri listesine girme başarısını göstermiştir. 

Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayımız da her geçen yıl artmaktadır. 2013 yılında 

251 uluslararası yayınımız varken 2020 yılında öğretim üyelerimiz tarafından yapılan 

uluslararası indeksli yayın sayısı 446 olmuştur. 

2013 yılında Üniversitemizin hiçbir patenti yokken, bu gün itibariyle öğretim üyelerimizin 

yapış olduğu 21 çalışma Türk Patent ve Marka kurumu tarafından tescil edilerek patent alma 

başarısı göstermiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı birçok patent başvurumuz da inceleme 

aşamasında olup işlemleri devam etmektedir. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak 2019 yılında Türk Standartları Enstitüsünden 

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldık ve Ülkemizde Üniversitenin tamamında bu 

belgeyi alma başarısı gösteren 20 üniversiteden biri olduk. 



Ayrıca Üniversitemiz genelinde programların akreditasyon çalışmalarını başlattık. Şu an 

itibariyle 3 programımız akredite oldu. Tıp Fakültemiz ile İlahiyat Fakültemiz de dahil olmak 

üzere 11 programımızın akreditasyon değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Salgın süreci 

olmasaydı bu programlarımızın akreditasyon işlemleri tamamlanmış olacaktı. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, 

Müsaadelerinizle sözlerimi burada tamamlarken Üniversitemizin kurulmasında ve bu 

günlere gelmesindeki katkılarınız ve her daim bizlere vermiş olduğunuz destekler dolayısıyla 

zatıalilerinize şahsım ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi adına en kalbi duygularımla 

bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.  

Ayrıca Üniversitemizin bu günlere gelmesindeki katkı ve destekleri dolayısıyla İlimizin 
milletvekillerine, vali ve belediye başkanları ile ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticilerine, her sıkıştığımızda yanımızda olan Üniversitemizden maddi ve manevi 
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Başkan ve Üyeleri ile 
özverili olarak çalışan Akademik ve İdari Personelimize ve öğrencilerimize kucak açan Rize 
halkına şahsım ve Üniversitem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

 


