
Saygıdeğer Meclis Başkanım,  

Değerli Konuklar, 

Sözlerime başlarken Üniversitemizin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış törenine hoş geldiniz 

diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.  

Üniversitemizin 2019-2020 Akademik Yılının Başlamasının heyecanını ve haklı gururunu 

yaşadığımız bu anlamlı günde, törenimize katıldığınız, sevincimize ve mutluluğumuza ortak olduğunuz 

için şahsım ve tüm Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi adına siz değerli konuklara ayrı ayrı 

teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.  

Sayın Başkanım Değerli Misafirler 

Biliyoruz ki ne ülkemizin ne de üniversitelerimizin boşa harcayacağı 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 ifade etmeden geçemeyeceğim. Yeniden dirilişin 

ateşi yine bizim medeniyetimizin hiç sönmeyen ateşinin üzerindeki küllerin savrulmasıyla ortaya 

çıkacaktır.  

Biz Hazreti Mevlana’nın işaret ettiği gibi temel sabitemiz kendi medeniyetimiz olmak kaydıyla 

dünyanın tüm değerlerini kendi medeniyet süzgecimizden geçirerek insanlığa sunmaya aday bir 

üniversiteyiz. 

1976 yılından bu yana yükseköğretimin içerisinde olan ve 2006 yılında kurulan Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, kuruluşunun on dördüncü yılında eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve sosyal 

hayatta, kısacası yaşamın her alanında büyük mesafeler kat etmiş, sadece Rize’den ve Karadeniz 

Bölgesi’nden değil, ülkemizin her ilinden ve hatta 42 farklı ülkeden de öğrenci alan bir eğitim kurumu 

haline gelmiştir.  

Bugün itibariyle Üniversitemiz bünyesinde 14 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul ve 6 MYO 

bulunmakta, bu akademik birimlerde 483 tanesi öğretim üyesi olmak üzere 1133 öğretim elemanı 

görev yapmakta ve 19000 öğrenci de eğitim öğretim görmektedir.   

2019-2020 Akademik yılında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesine 460 tanesi yüksek 

lisans ve doktora programı öğrencisi olmak üzere 4400 yeni öğrenci katılmıştır. Sizlerin huzurunda 

yorucu ve zor bir sürecin sonucunda Üniversite sınavını kazanma başarısını gösteren bu 

öğrencilerimizi tebrik ediyor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyorum.  

Ayrıca bu akademik yılda Üniversitemizin değerine değer katacak ve bizler için çok önemli 

olan Hukuk Fakültemizi de aktif ettiğimizi ve ilk öğrencilerimizi aldığımızı da ifade etmek istiyorum. 



Saygıdeğer Başkanım Kıymetli Konuklar 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yurt içinde ve yurt dışında isminden söz ettiren, tercih 

edilen bir üniversite olma hedefine yürürken yeni dönemde önceliklerimizi; eğitim-öğretimde kalite, 

akreditasyon, uluslararasılaşma, dijital dönüşüm ve açık erişim olarak belirledik. Bu hedeflere 

ulaşma noktasında birçok adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.  

Atmış olduğumuz adımların bazılarını şu şekilde ifade edebilirim: Üniversite olarak 2017 

yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun dış denetiminden geçtik. Üniversitemiz bünyesinde Kalite 

Koordinatörlüğünü kurduk, Kalite Eylem Planını Hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık.  

Türk Standartları Enstitüsü’nden İSO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini almak için 

çalışmalar başlattık ve inşallah yakın zamanda süreç tamamlanacaktır.  

Bölüm ve programlarımızın akreditasyon çalışmalarını başlattık. Birinci aşamada 3 

programımızı akredite etmek için süreci tamamlayarak müracaatımızı yaptık. Bunları yenileri takip 

edecektir. 

Yine Üniversitemizin ar-ge potansiyelini artırmak için Proje Ofisini, Teknoloji Transfer Ofisini 

ve Kuluçka Merkezini kurduk. Bunların akabinde de Türk Alman Üniversitesi ile ortak Teknokent 

Kurma çalışmalarını başlattık ve Kuruluş kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 

Resmi Gazete yayımlanması ile süreç tamamlandı.  

Ayrıca 2018 yılında Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığının birlikte yürüttükleri Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşma Projesi Kapsamında seçilen 5 üniversiteden birisi oldu. 

Yine bu akademik yılın hemen öncesinde Üniversitemiz için çok önemli olan ve içerisinde 

akademik ve idari personelimizin konutlarının da yer aldığı sosyal kampüs projemizin ilk etabını da 

açarak 384 daireyi personelimizin hizmetine sunduk. Bunlar tamamen Üniversitemiz Geliştirme 

Vakfımız tarafından yapılmıştır, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmaların ve attığımız adımların sonucunda Üniversitemizin, özellikle 

niteliksel büyüme anlamında önemli bir noktaya geldiğini, gerek değişik değerlendirme kuruluşlarının 

yapmış olduğu değerlendirmeler, gerek 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınav Sonuçları açık ve net bir 

şekilde ortaya koymuştur.  

Çünkü 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Üniversitemizin tercih 

edilirlik ve doluluk oranı bir önceki yıla göre 6 puan artarak % 95’e yükselmiştir. 4010 

kontenjanımızdan sadece 210’u boş kalmıştır. Yine öğrenci alan 41 lisans programımızdan 30 

tanesinin taban puanları yükselmiştir. Ayrıca bu sene yüksek puanlı birçok öğrencinin tercihi de 

Üniversitemiz olmuştur. Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk 1.000’e giren 3 öğrenci, ilk 5.000’e 

giren 26 öğrenci, ilk 10.000’e giren 44 öğrenci ve ilk 20.000’e giren 181 öğrenci Üniversitemizi tercih 

etmiştir. Bütün bunlara ilaveten bizim için önemli ve anlamlı olan bir diğer husus da Üniversitemize 

yerleşen öğrencilerin bilinçli olarak bizi tercih etmiş olmasıdır. Çünkü Üniversitemize yerleşen 

öğrencilerin 842 tanesi ilk tercihlerinde, 2166 öğrenci de ilk 5 tercihinde Üniversitemizi yazarak 



yerleşmiştir. 24 tercih hakkının olduğu bir sistemde Üniversitemize yerleşen öğrencilerin çoğunun ilk 

5 tercihine Üniversitemizi yazmış olması bizim için çok anlamlıdır. 

Medyada da yer aldığı üzere Üniversitemiz, 2018 yılında, akademik performans ve başarı 

açısından ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 86 üniversite arasında 10. sırada; 2006 yılında 

beraber kurulduğumuz 15 üniversite arasında 2. sırada yer almıştır.   

Yine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya 

göre Üniversitemiz, 2018 yılında, ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında TÜBİTAK’tan en çok proje 

alan 28. üniversite olmuştur. 2000 yılından sonra kurulmuş olan 86 üniversite arasında ise 3. 

olmuştur.   

Vermiş olduğum bu rakamlar ve ortaya çıkan tablo da göstermektedir ki Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, kuruluşunun üzerinden 14 yıl gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen her 

alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış tercih edilen bir üniversite olma hedefine emin 

adımlarla ilerlemektedir. Bu başarılar hiç şüphesiz çok önemlidir ve bizleri ziyadesiyle mutlu 

etmektedir, ancak yeterli değildir. Çünkü ülke olarak bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya 

koymuş olduğu 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak, Dünyanın en büyük 10 ekonomik gücünden biri 

olmak gibi bir hedefimiz vardır.  

Üniversitemizin çok kısa bir zamanda bu noktaya gelmesi bizlerden desteklerini hiçbir zaman 

esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Üniversitemiz Geliştirme 

Vakfı Başkan ve Üyeleri ile ilimizin siyasilerinin destekleri; akademik ve idari personelimizin özverili 

çalışmaları sayesinde olmuştur. Hiçbir şekilde karşılığı ödenemeyecek fedakârca gayretleriniz ve 

değerli emeklerinizden dolayı şahsım ve RTEÜ ailesi adına sizlere bir kez daha şükranlarımı 

sunuyorum.   

Sevgili Öğrenciler, 

Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ki, Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya 

koyduğu 2023 ve 2071 hedeflerine sizlerle ulaşacaktır. Üniversite gençliği olarak üzerinize düşen 

sorumluluğun bilincinde olmalı ve Necip Fazıl’ın ifadesiyle “kim var dendiğinde, sağına soluna 

bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik” şuuruyla hareket etmelisiniz. 

Kendinizi hem alanınızda iyi bir şekilde yetiştirmeli, hem de şanlı tarihinizle ve Hira’dan 

yayılan medeniyetinizle barışık olmalısınız.  

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik hukukunu bozmaya, istikrar ve huzuru ortadan 

kaldırarak lider ülke olma yolundaki yürüyüşünü durdurmaya yönelik çalışmalara fırsat 

vermemelisiniz. Mahmut Celalettin Ökten’in ifadesiyle; asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi 

bilen münevver, dindar görüneceğim diye mutaassıp olmayan, aydın desinler diye de dinden taviz 

vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik olmalısınız. Üniversitemizin bütün personelinin 

sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve böyle bir gençlik olmanız için ellerinden geleni yapma noktasında 

bir an olsun bile tereddüt göstermeyeceklerinden emin olmalısınız. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Üniversitemizin kuruluşunda ve bugünlere 

gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan, ismini Üniversitemize bahşederek bizleri onurlandıran 



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, ilimizin bakan ve milletvekillerine, her daim yanı 

başımızda olan, bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Geliştirme Vakfı 

Başkanı ve üyelerine, başta Sayın Valimiz ile Belediye başkanımız olmak üzere ilimizdeki kamu kurum 

ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK’lara, gece gündüz demeden özverili olarak çalışan akademik ve 

idari personelimize, davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran ve bu mutlu günümüzde bizlerle 

birlikte olan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Başkanı olmak üzere siz değerli 

konuklara, kısacası emeği geçen herkese şahsım ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi adına bir 

kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.  

2019-2020 Akademik Yılının başta Üniversitemiz olmak üzere tüm yükseköğretim camiası için 

başarılarla dolu hayırlı bir yıl olması temennisiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN 

Rektör 

 

 


