
 

 

Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri, 

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, 

Bu gün Üniversitemiz için anlamlı ve önemli bir gün. Çünkü bu gün 17 Mart 2006 

tarihinde kurulmuş olan Üniversitemizin 500. Yönetim Kurulu toplantısını yapıyoruz. 

Toplantının Üniversitemiz ve Yükseköğretim Sistemimiz için hayırlara vesile olmasını temenni 

ediyorum. 

Rektör Yardımcılarıyla 500 toplantıyı farklı bir yerde yapmak gerektiği konusunda fikir 

birliğine vardık. Toplantıyı nerede yapmalıyızı konuşurken iki alternatif üzerinde yoğunlaştık. 

Bunlardan birisi; 500. Yönetim Kurulu toplantısını, Üniversitemizin ilk yönetim kurulu 

toplantısının yapıldığı salonda yapma düşüncesiydi. Yaptığımız araştırmada ilk Yönetim Kurulu 

toplantısının Karadeniz Teknik Üniversitesi Senato salonunda yapılmış olduğunu tespit ettik. 

Bunun üzerine 500. Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı yer konusunda farklı bir alternatif 

aradık. Bu noktada Üniversitemizin hedefinin her açıdan zirveye çıkmak olmasından dolayı 

500. Yönetim Kurulu toplantısını Ovit Dağı zirvesinde 2.640 rakımda yapma kararı aldık. Onun 

için de bu gün buradayız. Bu toplantı, önceki Yönetim Kurulu toplantılarından farklı bir toplantı 

olduğu için toplantıya Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz ile Daire 

Başkanlarımızı da davet ettik.  

Değerli Arkadaşlar 

Üniversitemizin ilk Yönetim Kurulu toplantısı; 2006 yılı ile 2007 yılları arasında tedviren 

Üniversitemiz Rektörlüğünü de yürütmüş olan KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen 

başkanlığında KTÜ Senato Salonunda yapılmıştı. Toplantıya; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 

Okumuş, Senato tarafından seçilmiş temsilci üyeler Prof. Dr. Hızır Önsoy ile Prof. Dr. Hulusi 

Acar ve Genel Sekreter Vekili (Raportör) Doç. Dr. Cüneyt Şen katılmıştı.  

İlk Yönetim Kurulu toplantısında yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler ile ders 

görevlendirmeleri ve kadro aktarımları konuları görüşülerek karara bağlanmış. 

Değerli Mesai Arkadaşlarım 

Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğunda bünyesinde 4 Fakülte (İlahiyat Fakültesi, Su 

Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi), 2 Meslek Yüksekokulu (Rize 

Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu), 165 öğretim elemanı, 6.295 öğrenci ve 25 

farklı diploma programı vardı. Bu gün itibariyle ise Üniversitemiz bünyesinde; 3 Enstitü, 14 

Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 492 Öğretim Üyesi olmak üzere 1153 Öğretim 

Elemanı, 18.282 öğrenci ve 132 farklı diploma programı bulunmaktadır. Vermiş olduğum bu 

rakamlar da göstermektedir ki, geçen zaman içerisinde Üniversitemizin fiziki alt yapı, akademik 

kadro, öğrenci sayısı, yeni açılan programlar, kurumsallaşma ve akademik performans ile 

başarı açılarından çok önemli mesafeler kat etmiş olduğunu görmekteyiz.  

Üniversitemiz bünyesinde fiziki alt yapı anlamında Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi Ek Bina, Güzel Sanatlar Fakültesi, Merkez Kampüs Camii ile sahil dolgusu yol geçişi 

inşaatları devam ediyor. Teknokent kurma çalışmalarında şirket kurma işlemlerimiz devam 



 

 

ediyor. Sahil dolgumuzun peyzaj projesini, Türkiye çapında çok önemli bir firmaya çizdiriyoruz, 

yakın zamanda bu proje de tamamlanacak. Sahil dolgusundaki spor tesislerini ve bu tesislerin 

kapsadığı 12 dönümün çevre düzenlemesini Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yaptıracağız. 

Pazartesi günü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile bu konuda protokol yapacağız. Aynı zamanda 

sahil dolgusunun peyzaj çalışması da Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.  

Değerli Arkadaşlar  

Üniversitemiz kısa zamanda çok önemli mesafeler kat etti. Ama bunları biz içerde 

yaşayanlar çok fark edemiyoruz. Nasıl ki bir anne-baba çocuğunun büyüdüğünü fark edemiyor, 

belli bir müddet görmemiş olan dışardan gelenler ise “ne kadar da büyümüş” diyorlar. Aynen 

onun gibi 5 veya 10 yıldır Üniversitemizi görmemiş olan kişiler gelip gördüklerinde 

Üniversitemizdeki bu farklılığı ve gelişmeyi fark ediyorlar ve Üniversitemizin geliştiğini çok net 

bir şekilde bizlere ifade ediyorlar.  

Tabi ki bütün bu gelişmeler, yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar kendi başlarına 

olmadığı gibi kolay da olmadı. Ben bu noktada, hem Rize’de ve bütün şehirlerde Üniversite 

kurulması noktasında irade ortaya koydukları için, hem de Üniversitemize isimlerini 

bahşettikleri ve her aşamada destek verdikleri, başımız her sıkıştığında bizlerden desteklerini 

esirgemedikleri için özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca 2006 yılından bu güne kadarki süreçteki hükümetlerimize, ilimizin bakan ve 

milletvekilleri ile Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurul ile Mütevelli Heyet üyelerine 

de teşekkür ediyorum. Vakfımız her daim hem öğrencilerimize, hem de öğretim 

elemanlarımıza destekler vermektedirler. Üniversitemize fiziki alt yapı kazandırma noktasında 

önemli işler yaptılar yapmaya da devam ediyorlar. Bunlar bizler için önemli kazanımlardır. 

Ayrıca Üniversitemize vermiş oldukları desteklerden dolayı bu şehrin başta valileri olmak 

üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK’ların başkan ve yöneticilerine 

teşekkür ediyorum. Yine kuruluşundan bu güne kadar geçen süreçte Üniversitemizde gerek 

Rektör veya yönetici, gerekse de akademik ve idari personel olarak çalışmış ve Üniversitemizin 

gelişmesi için gayret göstermiş olan personellerimize de vermiş oldukları destekler ve 

göstermiş oldukları gayretler dolayısıyla şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere de Allah’tan 

rahmet diliyorum. Tabi ki Üniversitemizin şu andaki başarılarında asıl söz sahibi olan siz değerli 

yöneticilerimizin yönettiği birimlerde görev yapan akademik ve idari personellerimizdir. 

Üniversitemizin gelişmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışan, gayret gösteren, onu 

kendilerinden hisseden bütün akademik ve idari personelimize de siz değerli yöneticilerimizin 

huzurunda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.  

Daha nice 500. Yönetim Kurulu toplantıları yapmak dileği ve arzusuyla hepinize hayırlı 

günler diliyorum. 


