
Sayın Bakanım, 

Sayın Valim, 

Sayın Belediye Başkanım, 

Sayın Başsavcım, 

Protokolün Değerli Üyeleri, Üniversitemizin Kıymetli Akademik ve İdari Personeli, 
Sevgili Öğrencilerim ve Basınımızın Güzide Temsilcileri 

Üniversitemizin kuruluşunun 13. Yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz törene 
hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.  

Değerli Konuklar, 

Sözlerime başlarken Yeni Zelanda’da iki farklı camiye yapılan terör saldırısında şehit 
olan Müslüman kardeşlerimiz ile terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Üniversitemizin kuruluşunun on üçüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş 
olduğumuz bu törende, 2018 yılında değişik fakülte ve yüksekokullarımızda görev yapan 
öğretim elemanlarımızdan Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi olmaya hak kazanmış 
olanlara akademik giysileri olan cübbelerini giydireceğiz. 2018 yılı içerisinde 11 öğretim 
üyemiz Profesör, 16 öğretim üyemiz Doçent ve 40 öğretim elemanımız da Dr. Öğretim Üyesi 
olma başarısını göstermiştir.  

Ayrıca bu törende yapmış oldukları çalışma ile 2018 yılında TÜBİTAK Performans 
ödülü almaya hak kazanmış olan öğretim üyemiz ile patent almaya hak kazanmış olan 
öğretim elemanlarımıza başarı belgelerini vereceğiz.  

Yine 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalar ile Yükseköğretim Kurulunun 
başlatmış olduğu Akademik Teşvik Uygulamasında en yüksek puan alan ilk üç öğretim 
elemanımıza da başarı belgelerini takdim edeceğiz. 

2016 yılında kurulmuş ve bu gün on üçüncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız 
üniversitemiz geçen zaman içinde hem fiziki alt yapı ve akademik kadro, hem de eğitim 
öğretim kalitesi ile akademik başarı ve performans açısından çok önemli mesafeler kat 
etmiştir. Biraz sonra vereceğim bilgiler Üniversitemizin 2019 yılı başı itibariyle gelmiş olduğu 
noktayı çok net bir şekilde ortaya koyacaktır.   

Bu gün itibariyle üniversitemiz; 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ile 3 
Enstitüye; 121 farklı diploma programına; 464 tanesi Öğretim Üyesi olmak üzere 1109 
akademik personele; 751 idari personele; 464’ü uluslararası öğrenci olmak üzere 19.000 
öğrenciye sahip büyük ve güçlü bir ailedir. 

Sayın Bakanım, Kıymetli Misafirler 

Ülke olarak biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlemiş olduğu 
2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın ve dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmanın 
ancak bilgi ile mümkün olacağını düşünmekteyiz. Bilginin üretildiği yerler ise üniversitelerdir. 
Dünya çapında rekabet edebilen bir üniversite olmak için; alanında uzman akademisyenlere, 



bilimsel araştırmalarda başarıya, nitelikli eğitime, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek 
donanımda eğitim öğretim altyapısına sahip olmak gerekmektedir.   

Bu gerçeğin farkında olarak Üniversitemizi hem fiziki alt yapı, hem de nitelik açısından 
geliştirme noktasında gece gündüz demeden çalışmaktayız.  

Bu anlamda 2018 yılı içerisinde Üniversitemize eğitim öğretim binası, lojman ve sosyal 
kampüs kazandırma noktasında siz değerli büyüklerimizin ve hayırseverlerin katkılarıyla çok 
önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.  

Üniversitemiz için önemli projelerden biri olan ve hemen bu kampüsün önünde 
yaptığımız yaklaşık olarak 44 milyona mal olan sahil dolgusunu tamamladık. Yol geçişinde 
proje tamamlandı ihaleye çıkma hazırlıkları yapılıyor. Sahil dolgusunun üst yapısı ile ilgili 
projelendirme çalışmalarımız ise devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte üst yapı 
çalışmalarına başlayacağız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde hayırsever bir işadamı tarafından Tıp Fakültemize, 
tıp eğitimi ve sağlık uygulamaları açısından çok önemli olan Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi 
kurulmuştur. Kurmuş olduğumuz bu merkez şu anda ülkemizde tam donanımlı şekilde hizmet 
veren iki merkezden biridir. Devlet üniversiteleri Tıp Fakülteleri arasında ise tek merkezdir.  
Simülasyon merkezi sayesinde hem Tıp Fakültemizin tercih edilme oranı yükselecek, hem de 
öğrencilerimiz çok daha iyi bir sağlık eğitimi alacaklardır. 

Üniversitemizin gelişmesi ve istediğimiz noktaya gelebilmesi için olmazsa olmazlardan 
biri olan Üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından yaptırılan, içerisinde kapalı ve açık spor 
alanlarının, 506 adet lojmanın, cami, kreş ve market gibi sosyal donatıların yer aldığı 170 
dönüm araziyi kapsayan sosyal kampüs projemizde sona geldik. 24 blok ile sosyal tesiste 
çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olup çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. Haziran sonu 
itibariyle akademik ve idari personelimizi bu modern yaşam alanına taşımayı planlamaktayız.  

Üniversitemizin hizmet sektöründeki fakültelerinden biri olan Diş Hekimliği 
Fakültemizin eğitim öğretim binasında inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. 
2019 yılı sonunda Diş Hekimliği Fakültemiz tamamlanmış olacaktır.  

Çayeli ilçesindeki Eğitim Fakültemizin sekiz bin metrekare kapalı alana sahip ek hizmet 
binasını ihale ederek yer teslimini yaptık. Birkaç gün içinde siz değerli konuklarla birlikte 
temelini atarak inşaatını başlatacağız. 

Sağlık Kampüsümüze hayırsever iş adamına yaptırdığımız cami bitmek üzere 
Ramazanda ibadete açmış olacağız Ramazanda ayrıca şu anda içinde bulunduğumuz 
kampüste, yine hayırsever bir işadamı tarafından yapılacak olan yeni bir caminin temelini 
atacağız.  

Şimdi bütün arzumuz, 2018 yılı içerisinde bir milyon yüz bin hastanın hizmet aldığı, 
sadece Rize’den değil, Artvin’den, Erzurum’dan ve Trabzon’dan, hatta Gürcistan’dan bile 
hasta kabul eden Eğitim Araştırma Hastanemizin en az 800 yataklı modern bir sağlık 
kampüsüne kavuşmasıdır. Yakın zamanda böyle bir hastanenin ihale edilerek inşaatına 
başlanması noktasında her türlü çabayı gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekillerimize ve siyasilerimize huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ediyorum. 



 Saygıdeğer Davetliler, 

Yaptığımız her faaliyette, attığımız her adımda tek bir derdimiz ve idealimiz var. O da 
Mazlumların ve mağdurların gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ismini taşıyan Üniversitemizi yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen nitelikli bir Üniversite 
haline getirmektir. Bunu da belli bir oranda başardığımızı düşünüyorum. Çünkü Ortadoğu 
Teknik Üniversitesinin yapmış olduğu değerlendirmeye göre üniversitemiz 2018 yılı itibariyle 
akademik performans ve başarı açısından; ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 86 
Üniversite arasında 10. Sıraya; Devlet ve Vakıf dâhil 206 üniversite arasında 56. Sıraya 
yükselmiş durumdadır. Ayrıca Üniversitemiz akademik performans ve başarı açısından 
dünyadaki tüm üniversiteler arasında ilk 2000 üniversite arasına girmeyi başararak yüzde 
onluk dilimde yer almıştır. 

2018 yılı içerisinde Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapmış oldukları 3 farklı 
çalışma Türk Patent Enstitüsünden patent belgesi almaya hak kazanmıştır. Öğretim 
elemanlarımızın yapmış oldukları 20 farklı çalışmanın da patent almak için inceleme süreci 
devam etmektedir.  

2018 yılı içerisinde Üniversitemiz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulunun birlikte yürütmekte oldukları Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen 5 üniversiteden birisi olmuştur. 
Bu projeye 34 üniversite müracaat etmiş, altyapısı ve ortaya koyduğu vizyon ile Üniversitemiz 
seçilen 5 Üniversite arasına girme başarısını göstermiştir. 

2018 yılı içerisinde başlatmış olduğumuz Türk Alman Üniversitesi ile ortak teknokent 
kurma çalışmalarımız neticelenme aşamasına gelmiş durumdadır. Bu ayın sonuna kadar biri 
İstanbul Çekmeköyde, biri de Rizede olmak üzere iki şubeye sahip olacak olan 
teknokentimizin kurulması kararının resmi gazetede yayımlanmasını beklemekteyiz. 

İlimizin ve bölgemizin en önemli stratejik ürünü olan çay ile ilgili olarak ÇAYKUR ile 
birlikte TÜBİTAK’a sunmuş olduğumuz “Çay genetik kaynaklarının toplanması, 
karakterizasyonu, muhafazası ve yeni çay çeşit adaylarının belirlenmesi” isimli KAMAG 1007 
projesi kapsamında KAMAG 1007 projesi TÜBİTAK tarafından onaylandı. Proje kapsamında 
Türkiyede ilk defa en az ikibin farklı genotipe sahip iki farklı gen havuzu oluşturacağız. Dört 
buçuk milyonluk bu projeyi ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüteceğiz.  

Kıymetli Misafirler  

Bu noktada şunu da ifade etmeliyim ki, bu güne kadar daha ziyade Üniversitemizin 
eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme altyapısını geliştirmeye ağırlık verdik. Birkaç eksik 
olmakla birlikte Cumhurbaşkanımızın, Vakfımızın ve siyasilerimizin destekleriyle altyapı 
ihtiyaçlarımızı büyük oranda tamamlamış durumdayız.  

Yeni dönemde Üniversitemizin önceliklerini eğitim öğretimde kalite, akreditasyon, 
uluslararasılaşma ile ar-ge ve inovasyon olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşma noktasında 
birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Programlarımızın akreditasyonu çalışmalarına 
önce fen, mühendislik ve sağlık alanlarında başladık. Şu anda 3 programımızı akredite etmek 
için müracaatımızı yaptık, yakın zamanda diğer programlarımızın da akreditasyon 
müracaatlarını yapacağız. 



Eğitim-öğretim, ar-ge ve yönetim konularını kapsayan kalite çalışmaları bütün 
birimlerimizde hızla devam etmekte olup İSO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini almak için 
Türk Standartları Enstitüsü ile protokol imzaladık. İmzalamış olduğumuz protokol 
çerçevesinde eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam etmekte olup yaz sonunda İSO 9001 
kalite yönetim sistemi belgesini almayı hedefliyoruz.  

Değerli Konuklar 

Biliyoruz ki ne üniversitemizin nede ülkemizin boşa harcayacak zamanı yoktur. Her 
atılan adım bir boşluğu doldurmalı her söz hayırsa söylenmelidir. Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz düsturuyla önce üniversitemiz, ülkemiz ve tüm dünyadaki gönül coğrafyamıza 
sunacak bir değer üretmek zorundayız. Mırıldandığımız şarkılarımız, okuduğumuz 
kitaplarımız, yediğimiz yemeklerimizden giydiğimiz kıyafetlerimize kadar kendi kültür ve 
medeniyet dünyamızın zenginliklerini yeniden hayatımızın bir parçası yapmak ve insanlık için 
son kale olduğumuzun bilincinde olmak durumundayız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
olarak şanlı tarihimizden aldığımız güç ile bu koşuda sonunu kadar var olduğumuzu bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Yeniden dirilişin ateşi yine bizim medeniyetimizin hiç sönmeyen 
ateşinin üzerindeki küllerin savrulmasıyla ortaya çıkacaktır.  

Akademik ve idari personelimizle, en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz 
gençlerimizi geleceğe nitelikli bir şekilde yetiştirmeye; Hazreti Mevlana’nın işaret ettiği gibi 
temel sabitemiz kendi medeniyetimiz olmak kaydıyla dünyanın tüm değerlerini kendi 
medeniyet süzgecimizden geçirerek insanlığa sunmaya aday bir üniversiteyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken 2018 yılı içerisinde Doktor Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör olan Öğretim Üyelerimiz ile yapmış oldukları çalışmalar 
neticesinde ödül almaya hak kazanan öğretim elemanlarımızı ve çalışmaları ile patent alan 
öğretim üyelerimizi siz değerli konukların huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. 

Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere; İlimizin bakan ve 
milletvekillerine; her sıkıştığımızda yanımızda olan Üniversitemizden maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Geliştirme Vakfının Başkanı ve Üyeleri ile 
hayırseverlerimize; başta Sayın Valimiz olmak üzere ilimizdeki kurumların yöneticileri ile 
STK'lara ve biraz önce konuşmamda ifade ettiğim başarılarda asıl söz sahibi olan, özverili 
olarak çalışan Üniversitemizin Akademik ve İdari Personeline; öğrencilerimize ve davetimize 
icabet ederek mutluluğumuzu paylaşan siz saygıdeğer konuklara ayrı ayrı teşekkür ediyor 
şükranlarımı sunuyorum. 


