
Değerli Çalışma Arkadaşlarım 

Sözlerime başlarken hepinizin geçmiş Ramazan Bayramını 

kutlar, bayramın başta sizler ve aileniz olmak üzere, ülkemize ve 

tüm insanlığa sevgi, barış, hoşgörü ve huzur getirmesini Yüce 

Mevla’dan niyaz ederim. 

Üniversitemizin Kıymetli Personeli,  

Değerli Mesai Arkadaşlarım. 

İnsanların üzüntülü ve mutlu anlarında yanlarında olmak, 

üzüntü ve kederlerini paylaşmak, bayramlarını tebrik etmek, 

cenazeleri olduğunda baş sağlığı dilemek, millet olarak bizim 

için önemli anlardır.  

Maalesef son zamanlarda bu özelliklerimizi çağın hastalıklarına 

kurban veriyoruz. Yakında olanlara bizzat giderek, uzakta 

olanlara ise telefon açarak bayramlaşma yerine mesajla 

bayramlaşıyoruz.  

Tanıdığımız bir arkadaşımızın, bir dostumuzun taziye durumu 

olduğunda bizzat giderek veya telefon açarak başsağlığı 

dilemek, üzüntüsünü paylaşmak yerine sosyal medya üzerinden 

bu görevlerimizi yapma yolunu tercih ediyoruz.  

Değerli arkadaşlar  

Tanıdıklarımızın, eşimizin, dostumuzun üzüntü ve sevinçlerini 

paylaşma örfümüzü sosyal medya alışkanlıklarına kurban 

etmeyelim. 



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bugün itibariyle 487’si 

öğretim üyesi olmak üzere 1137 akademik personeli, 751 idari 

personeli ve 19.000 öğrencisi ile geniş ve güçlü bir ailedir.  

Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

kuruluşundan itibaren 13 yıl gibi kısa bir zaman dilimi 

geçmesine rağmen, kendisinden çok daha önce kurulmuş olan 

üniversiteleri geçerek bugünlere gelmişse sizler sayesinde 

gelmiştir. Sizlerin emekleri ve özverili çalışmaları olmasaydı 

elbette bu başarıları yakalayamazdık ve bugünlere gelemezdik. 

Üniversitemiz bundan sonra da eğer bir noktaya doğru 

evrilecekse bu yine sizler sayesinde olacaktır. Bunun da hem 

farkında hem de bilincindeyiz.  

Değerli Mesai Arkadaşlarım 

1900 personelimiz, 19.000 öğrencimiz ile hepimiz aynı 

gemideyiz. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesinin 

birer ferdiyiz. Görevlerimiz ve rollerimiz farklı olsa da hepimiz 

bu geminin içindeyiz. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da bütün personelin bu aidiyetlik duygusu içinde hareket 

etmesini ve bu şekilde üniversiteyi sahiplenmesini istiyorum. 

Sizler bu üniversiteyi sahiplenirseniz, benimserseniz emin olun 

ki Üniversitemiz bugünkü olduğu noktadan çok daha iyi 

noktalara ulaşacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken bir kez daha 

hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın Üniversitemiz 

personeli arasındaki birlik ve beraberlik ile dayanışmayı 

artırmasını temenni ediyor, hepinize hayırlı günler diliyorum. 


