
Değerli Mesai Arkadaşlarım 

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenmiş olan Akademik Yükselme Töreni’ne 
hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.  

Sözlerime başlarken 2021 yılı içerisinde başta salgın ve terörle mücadelede hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımız olmak üzere, sel, heyelan ve orman yangını gibi afetlerde hayatlarını 
kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı, tedavileri 
devam edenlere de acil şifalar diliyor, salgın sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık 
çalışanlarımıza şahsım ve RTEÜ ailesi adına bir kez daha şükranlarımı sunuyoruz. 

Bu noktada şunu ifade etmeliyim ki, malumunuz olduğu üzere önceki yıllarda akademik 
yükselme töreni ile kuruluş yıl dönümü törenini birlikte yapıyorduk. Ancak bu sene salgın 
dolayısıyla kapalı mekânda çok fazla kalmamak ve sağlığımızı riske atmamak için akademik 
yükselme töreni ile kuruluş yıldönümü törenini birbirinden ayırdık. Dolayısıyla da şimdi 
yapmakta olduğumuz akademik yükselme töreninde sadece 2021 yılında değişik fakülte ve 
yüksekokullarımızda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanan öğretim 
elemanlarımıza akademik giysileri olan cübbelerini giydireceğiz. 

Üniversitemizin 16. kuruluş yıl dönümü törenini de 17 Mart 2022 Perşembe günü yine 
sizlerle birlikte yapacağız ve 2021 yılı içerisinde gerek akademik teşvik, gerekse de patent, 
proje, yayın ve atıf gibi farklı kategorilerde başarı gösteren öğretim elemanlarımıza belgelerini 
takdim edeceğiz.  

2021 yılı içerisinde 15 Öğretim Üyesi Profesör, 37 Öğretim Üyesi Doçent ve 41 öğretim 
elemanımız da Doktor Öğretim Üyesi olma başarısını göstermiştir. Yine 2021 yılı içerisinde 23 
kişi Araştırma Görevlisi ve 13 kişi Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.  

Kıymetli Arkadaşlar 

2006 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz kuruluşunun 16. yılında fiziki altyapı, 
akademik birim ve kadro ile akademik performans ve başarı açılarından çok önemli mesafeler 
kat etmiş, kendilerinden yıllar önce kurulmuş olan birçok üniversiteyi geçme başarısı 
göstermiştir.  

Biraz sonra vereceğim bilgiler Üniversitemizin 2022 yılı başı itibariyle gelmiş olduğu 
noktayı çok net bir şekilde ortaya koyacak ve sizlere karşılaştırma yapma imkânı verecektir. 

Göreve geldiğim 2013 yılında; 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü 
ve 7 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 29 akademik birim bulunan Üniversitemizde 
bugün itibariyle 15 Fakülte, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
ve 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 42 akademik birim bulunmaktadır. 

2013 yılı sonu itibariyle 97 farklı diploma programı bulunan Üniversitemizde geçen 8 
yıl içerisinde; 13 ön lisans, 22 lisans, 33 yüksek lisans ve 13 doktora programı olmak üzere 81 
yeni program açtık ve bugün itibariyle 149 farklı diploma programı bulunmaktadır. 

Göreve geldiğimde 38 Profesör, 54 Doçent ve 217 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 722 
akademik personel bulunan Üniversitemizde şu anda 107 Profesör, 143 Doçent ve 311 Doktor 
Öğretim Üyesi olmak üzere 1263 akademisyen görev yapmaktadır. 



Yine 2013 yılı sonu itibariyle 6.682 ön lisans, 7462 lisans ve 887 lisansüstü öğrencimiz 
varken 2022 yılı başı itibariyle 4645 ön lisans, 11250 lisans ve 1548 lisansüstü öğrencimiz 
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere geçen zaman zarfında ön lisans öğrencisini azaltırken lisans 
ve lisansüstü öğrencisini artırdık. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlemiş olduğu hedefle ulaşmanın 
ancak güçlü üniversiteler vasıtasıyla mümkün olacağının bilincinde olarak Üniversitemizi hem 
fiziki altyapı, hem de kalite ve nitelik açısından geliştirme noktasında siz değerli mesai 
arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalışmaktayız.  

Bu anlamda, 2021 yılı içerisinde Üniversitemize eğitim öğretim binası ve sosyal kampüs 
kazandırma noktasında merkezi bütçemiz ve hayırseverlerin katkılarıyla çok önemli adımlar 
attık, atmaya da devam ediyoruz.  

RTEÜ olarak 2021 yılı içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
katılımlarıyla iki farklı açılış programı gerçekleştirdik. Önce 12 Mart 2021 Cuma günü 
düzenlediğimiz törenle Eğitim Fakültemiz ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin ek binaları 
ile Hacı Ahmet Erdoğan Camimizin açılışlarını yaptık. 

Sonra 4 Eylül 2021 tarihinde 175 kişinin aynı anda diş tedavisi olabildiği, 
polikliniklerden, sınıflara ve öğretim elemanı ofislerine varıncaya kadar son teknoloji ile 
donatılan 25 metrekare kapalı alana sahip Diş Hekimliği Fakültemizin açılışını yaptık. Bunlarla 
üniversitemizin fiziki altyapısı biraz daha güçlendirmiş olduk. 

2018 yılı içerisinde başlatmış olduğumuz Türk Alman Üniversitesi ile ortak teknokent 
kurma çalışmalarımız neticelerini verdi ve bazılarının Rize için hayal dediği teknokenti de çok 
şükür kurduk. Şu anda İstanbul Çekmeköy ilçesindeki Dijitalpark Teknokentimizde 70 firmamız 
faaliyet göstermektedir. Dijitalpark Teknokent’in Üniversitemizin Zihni Derin Kampüsü’ndeki 
şubesi de kurulmuş olup müracaat almaya başlamıştır.  

Değerli Mesai Arkadaşlarım, 

Yaptığımız her faaliyette, attığımız her adımda tek bir derdimiz ve hedefimiz var. O da 
mazlumların ve mağdurların umudu 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.  

2021 yılı içerisinde sizlerle birlikte birçok başarılara imza attık. Onların bazılarını şu 
şekilde ifade edebilirim: 

- Öğretim elemanlarımızın yapmış olduğu 4 çalışma Türk Patent ve Marka 
Kurumundan patent alırken, 3 çalışma da faydalı model olarak tescil edildi. 

- Üniversitemiz adresli 554 çalışma Scopus’da yer alan uluslararası dergilerde 
yayımlandı.  

- 5 Öğretim üyemiz, Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde oluşturulan 
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine girme başarısı gösterdi.  

- Öğretim Elemanlarımız tarafından hazırlanmış olan 4 Proje Avrupa Birliği 
tarafından, 32 proje de TÜBİTAK tarafından desteklendi. 

- Akademisyenlerimiz tarafından, 214’ü uluslararası kitap bölümü ve 99’u ulusal 
kitap bölümü olmak üzere toplamda 313 kitap bölümü yayımlandı.  



- Öğretim Elemanlarımız tarafından 389’u uluslararası sempozyumlarda ve 114’ü de 
ulusal sempozyumlarda olmak üzere toplamda 503 bildiri sunuldu. 

- 44 akademisyenimiz Türkiye’de En Çok Atıf Alan 10 Bin Bilim İnsanı Listesine, 28 
Öğretim Elemanımız da, en çok atıf alan ve H index’i en yüksek olan 6.000 
akademisyen arasına girme başarısı gösterdi. 

- Bir öğretim üyemiz TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü aldı. 
- Eğitim Fakültemizin 6 bölümü ile Fen Edebiyat Fakültemizin 5 bölümü akreditasyon 

belgesi alma başarısı gösterdi. 

Burada ifade ettiğimiz ve edemediğimiz bütün bu başarılarımız dolayısıyla RTEÜ son iki 
yıldır Londra merkezli yükseköğretim değerlendirme kuruluşu olan Times tarafından 
hazırlanan ve 1500 üniversiteden oluşan dünyanın en iyi üniversiteleri listesine girme başarısı 
göstermektedir.  

Yine son iki yıldır Times’ın kuruluş tarihi itibariyle 50 yılın altında olan üniversitelerden 
hareketle hazırlamış olduğu 500 üniversiteyi içeren Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 
listesine de girmekteyiz.  

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamasında 2015 yılında 9.988 sırada olan 
Üniversitemiz, geçen zaman içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 7.192 
basamak yükselmiş ve 2021 yılında 2.796 sırada yer almıştır. 

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı’nın yapmış olduğu değerlendirmeye göre 
Üniversitemiz; 2013 yılında 125 üniversite arasında 387 puanla 66. sırada iken 2021 yılı 
itibariyle 207 üniversite arasında 468 puanla 56. sırada yer almıştır.  

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, 2021 yılı içerisinde Doktor Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör olan Öğretim Üyelerimizi siz değerli konukların huzurunda şahsım 
ve RTEÜ ailesi adına bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki akademik hayatlarında 
başarılar diliyorum. 

Üniversitemizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; ilimizin bakan ve 
milletvekillerine; her sıkıştığımızda yanımızda olan Üniversitemizden maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Başkanı ve Üyeleri ile 
hayırseverlerimize; biraz önce konuşmamda ifade ettiğim başarılarda asıl söz sahibi olan 
akademik ve idari personelimize ve davetimize icabet eden siz çalışma arkadaşlarıma bir kez 
daha ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. 

Allah’a emanet olunuz. 


