
 

Üniversitemizin Kıymetli Akademik ve İdari Personeli 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

Üniversitemizin kuruluşunun 15. Yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz törene hoş geldiniz 
diyor, sizleri ve sizlerin şahsında tüm akademik ve idari personelimizi sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli Mesai Arkadaşlarım, 

2021 Yılı üniversitemizin kuruluşunun 15. Yılı olmaktadır. Gönül isterdi ki, tüm akademik ve 
idari personelimizle, öğrencilerimizle, ilimizin protokolü ve paydaşlarımızla 15. Yılımızı coşkulu bir 
şekilde kutlayalım. Ancak maalesef bir yıldır yaşamakta olduğumuz salgın süreci buna müsaade 
etmemektedir. Dolayısıyla içinden geçmekte olduğumuz salgın kurallarına uygun mütevazı bir tören 
düzenlemeye karar verdik. Törene sadece Dekan ve Müdür olan arkadaşlarla 2020 yılında Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosuna yükselen öğretim üyelerini ve bir de YÖK akademik teşvikten en 
fazla puan alan öğretim üyelerini davet ettik. Akademik ve idari personelimiz ile paydaşlarımızın bu 
durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum.  

Değerli Öğretim Elemanları, 

Bir üniversitenin kurulması, kurumsallaşması ve alt yapısını tamamlaması için 15 yıl çok kısa 
bir zaman dilimidir. Ancak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz bu kısa zaman içerisinde 
eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alt yapısından akademik kadro ve kurumsallaşmaya, akademik 
performans ve başarıya varıncaya kadar birçok alanda bütün paydaşlarımızın gurur duyacağı bir 
gelişme gösterdik ve örnek alınan bir Üniversite haline geldik. Bundan sonraki hedefimiz ise 
geldiğimiz bu noktayı ve gösterdiğimiz başarıyı sürdürülebilir kılmak ve üzerine yeni başarılar 
ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümektir. 

Şimdi vereceğim rakamlar nereden nereye geldiğimizi, ülkemizde ve dünyada hangi noktada 
olduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyacaktır.  

Malumunuz olduğu üzere Üniversitemiz 2006 yılında kuruldu ve şu anda 15. Kuruluş 
yıldönümümüzü kutluyoruz. 

2006 Yılında Kurulduğunda Üniversitemizde;  

4 Fakülte ve 2 MYO olmak üzere 6 akademik birim vardı. 

Şu anda Üniversitemizde 14 Fakülte, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 4 Yüksekokul, 6 Meslek 
Yüksekokulu ve 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 42 akademik birim bulunmaktadır. 

33 Diploma programı vardı, bu gün 141 diploma programı var. 

2 Profesör vardı, bugün 103 Profesör var. 

4 Doçent vardı, bu gün 119 Doçent bulunmaktadır. 

51 Öğretim Üyesi vardı, bu gün 517 öğretim üyesi var. 

167 akademik personel vardı bu gün 1217 akademik personel var. 

55 İdari personel vardı bu gün 830 idari personel vardır. 

6295 öğrenci vardı bu gün 18.645 öğrenci var. 



 

Kütüphanelerimizde 28 bin kitap vardı, bu gün 143 bini basılı ve 252 bini elektronik olmak 
üzere 396 bin kitabımız bulunmaktadır. 

2006 yılından bu güne geçen 15 yıllık zaman zarfında; Öğretim Üyesi sayımız % 914, akademik 
personel sayımız da % 629 oranında artmıştır.  

Yine kaliteyi öncelediğimiz için ön lisans öğrenci sayısını %7 oranında azaltırken lisans öğrenci 
sayısını % 781, toplam öğrenci sayısını da % 196 oranında artırdık. 

Üniversitemiz kurulduğunda eğitim öğretim ve araştırma geliştirme alt yapısı ile lojman 
anlamında toplam 67 bin metrekare kapalı alana sahipti. Göreve geldiğimde bu sayı 169 bindi. Sekiz 
yıl içerisinde 260 bin metrekare kapalı alan yaptık ve şu anda 429 bin metrekare kapalı alanımız 
bulunmaktadır. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki, Türkiye’de bu kadar kısa zamanda bu 
kadar fazla alt yapı yapan başka bir üniversite bu güne kadar olmadığı gibi bundan sonra da olması 
zordur. 

Değerli Arkadaşlar 

Geçen zaman zarfında Üniversitemizi sadece niceliksel olarak büyütmedik. Aynı zamanda 
nitelik olarak da çok önemli noktalara geldik, başarılar elde ettik. Bu konuda da birkaç örnek vermek 
istiyorum. 

2006 yılında 15, 2013 yılında 248 indeksli yayınımız varken 2020 yılında 405 indeksli yayınımız 
oldu. 

Yine 2013 yılında 1269 uluslararası atfımız varken 2020 yılında atıf sayımız 5.855 olmuştur.  

2013 yılında hiçbir patent ve faydalı modelimiz yoktu, ancak 2021 yılı itibariyle 18 patentimiz ve 4 
faydalı modelimiz bulunmaktadır. Birçok patent müracaatımız da değerlendirme sürecindedir. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan 2020 yılı 
Türkiye Bilim Raporuna göre akademik verimlilik ve yayın yapma oranı açısından ülkemizdeki tüm 
üniversiteler arasında 37. sıradadır. 

ODTÜ URAP araştırma laboratuvarının yapmış olduğu değerlendirmeye göre Üniversitemiz, 
akademik performans ve başarı açısından ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 95 üniversite 
arasında 12. Sırada yer almaktadır. 

Londra merkezli üniversite derecelendirme kuruluşu Times’ın yapmış olduğu 
değerlendirmeye göre Üniversitemiz, dünyanın en iyi ilk 1500 üniversitesi arasındadır. Türkiye’den bu 
listeye sadece 43 üniversite girebilmiştir. 

Webometrics tarafından yapılan dünya üniversite sıralamasına göre Üniversitemiz, 2015-
2020 yılları arasında 7.171 basamak birden yükselmiştir. 

Türk Standartları Enstitüsünden Üniversitemizin tamamında İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi aldık. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun birlikte yürüttükleri 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesi çerçevesinde seçilen 
üniversitelerden biri olduk. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken şunu açık bir şekilde söyleyeyim ki, 
yaptığımız bu işler ve elde edilen bu başarılar ne sadece Rektör olarak benim başarımdır, ne de 



 

Rektör Yardımcılarımın veya Dekan ve Müdür olan arkadaşlarımın başarısıdır. Bu başarı güvenlik 
görevlisi ile temizlik elemanından daire başkanına, araştırma görevlisinden Dekanına varıncaya kadar 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görev yapan kendisini bu üniversitenin bir parçası gören bütün 
akademik ve idari personelimiz ile bizlere inanan, güvenen ve destek veren herkesin başarısıdır. 
Çünkü biz akademik ve idari personelimiz ve paydaşlarımızla birlikte yürüdük ve birlikte başardık. 

Bu vesileyle; Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri 
olan, Üniversitemize isimlerini bahşeden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
olmak üzere, her sıkıştığımızda yanımızda olan ve Üniversitemizden maddi ve manevi desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Başkan ve Üyelerine, bizlere güvenen ve 
bizleri her daim destekleyen YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK Üyelerine, ilimizin 
milletvekilleri ile geçmiş ve şimdiki Vali ve Belediye Başkanlarına, Üniversitemize destek veren 
hayırseverlere, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK’lara; göstermiş olduğumuz 
bu başarılarda asıl söz sahibi olan, özverili olarak çalışan akademik ve idari personelimize şahsım ve 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyor şükranlarımı 
sunuyorum. 

Kuruluşundan bugüne Üniversitemizde görev yapıp ebediyete irtihal edenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yüce Mevla’dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin daha nice başarılarla dolu 
15. yıllarını görmeyi hepimize nasip etmesini temenni ediyor, sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle 
selamlıyorum. 


