
Sayın Valim, 
Sayın Belediye Başkanım, 
Üniversitemiz Geliştirme Vakfının Saygıdeğer Başkan ve Üyeleri, 
Değerli Protokol, 
Üniversitemizin Kıymetli Akademik ve İdari Personeli,  
Basınımızın Güzide Temsilcileri, 
 
Üniversitemizin kuruluşunun 16. yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz törene 

hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken kuruluşundan bugüne Üniversitemizde görev yapıp ebediyete 

irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 

Üniversitemizin kuruluşunun 16. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve haklı 

gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, törenimize katılarak sevincimize ve mutluluğumuza 

ortak olduğunuz için şahsım ve RTEÜ ailesi adına siz değerli konuklara ayrı ayrı teşekkür ediyor, 

şükranlarımı sunuyorum.  

Sayın Valim, Değerli Konuklar, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 2053 

ve 2071 hedeflerine ulaşmanın ve dünyanın en büyük 10 ekonomik gücünden birisi olmanın 

ancak alt yapısı ile akademik gelişimini tamamlamış güçlü üniversiteler vasıtasıyla mümkün 

olacağının bilincindeyiz. Bundan dolayıdır ki 2013 yılından bugüne kadar geçen 8 yıllık zaman 

içerisinde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alt yapısından akademik gelişim ve 

kurumsallaşma ile akademik performans ve başarıya varıncaya kadar birçok alanda çok önemli 

gelişmeler gösterdik, RTEÜ olarak örnek alınan bir üniversite haline geldik. Bundan sonraki 

hedefimiz ise geldiğimiz bu noktayı ve gösterdiğimiz başarıyı sürdürülebilir kılmak ve üzerine 

yeni başarılar ekleyerek geleceğe daha emin adımlarla yürümektir. 

Biraz sonra vereceğim rakamlar son 8 yılda Üniversitemizin nereden nereye geldiğini, 

ülkemizde ve dünyada hangi noktada olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyacaktır.  

2013 yılında; 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 MYO, 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 yılında; 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 Üniversitemiz 149 farklı diploma programında eğitim-öğretim faaliyeti 
yürütmektedir. 

2013 yılında; 38 Profesör, 54 Doçent ve 217 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 790 akademik 

personel bulunan üniversitemizde 2022 yılı itibariyle; 107 Profesör, 143 Doçent ve 311 Dr. 

Öğretim Üyesi olmak üzere 1263 akademik personel görev yapmaktadır. 8 yılda 

Üniversitemizin Profesör sayısını % 182, Doçent sayısını % 165, toplam akademik personel 

sayısını da % 60 oranında artırdık. 



2013 yılında; Üniversitemizde 6.682 ön lisans, 7.462 lisans ve 887 lisansüstü öğrenci 
bulunurken bugün itibariyle Üniversitemizde 4.752 ön lisans, 11.209 lisans, 549 uluslararası ve 
1.452 lisansüstü öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Geçen zaman içerisinde kaliteyi 
öncelediğimiz için iki yıllık ön lisans öğrenci sayısını azaltırken lisans öğrenci sayısını %50, 
lisansüstü öğrenci sayısını da %63 oranında artırdık. 

Bunlara ilaveten Üniversitemize eğitim öğretim binası, lojman, sosyal kampüs, 
kütüphane ve laboratuvar gibi fiziki alt yapı kazandırma noktasında da merkezi bütçemiz ile 
hayırseverlerin ve Üniversitemiz Geliştirme Vakfının katkılarıyla çok önemli adımlar attık, 
atmaya da devam ediyoruz.  

2013 yılında Üniversitemiz 169.000 metrekare kapalı alana sahipken bugün itibariyle 
430.000 metrekare kapalı alanımız vardır. 8 yıl içerisinde Üniversitemize fiziki alt yapı 
anlamında 260.000 metrekare kapalı alan kazandırdık.  

Bu zaman içerisinde; Kongre ve Kültür Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Teknik Bilimler MYO EK Bina, 
Prof. Dr. Kemal Sandıkçı Kütüphanesi, Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Ek Bina, Ali Hazar Karamehmetoğlu Camii, Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim 
Merkezi, Hacı Ahmet Erdoğan Camii ile Diş Hekimliği Fakültesi binalarını tamamlayarak 
hizmete açtık. 

Bu noktada özellikle akademik ve idari personelimiz için modern bir yaşam alanı olan 
ve Geliştirme Vakfımız tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu 
Konakları ile Türk Alman Üniversitesi ile ortak olarak kurmuş olduğumuz Dijitalpark Teknokenti 
ve içinde bulunduğumuz kampüsün hemen ön tarafında bulunan ve denizi doldurarak elde 
ettiğimiz alanda inşa etmekte olduğumuz Üniversitemiz Sahil Kampüsü’nü ayrıca ifade etmem 
gerekmektedir. 

Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki, Türkiye’de bu kadar kısa zaman diliminde 

biraz önce ifade ettiğim alt yapıyı yapan başka bir üniversite olmadığı gibi bundan sonra da 

olması zordur. Bütün bu eserleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Üniversitemiz 

Geliştirme Vakfının destekleri sayesinde yaptık. Şahsım ve Üniversitem adına kendilerine 

teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Üniversitemizin 2013 yılında 75.000 kitap ve 600 metrekare kapalı alana sahip bir 

kütüphanesi vardı. Bugün itibariyle Üniversitemiz, 152.000 basılı kaynak ve 280.000 de 

elektronik kitap olmak üzere toplam 432.000 kitabı olan, bireysel ve grup çalışma odaları ile 

birlikte 3.000 metrekare kapalı alanı olan bir kütüphaneye sahiptir. 

Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemizi sadece akademik birim, akademik kadro ve öğrenci sayısı ile fiziki alt 
yapı anlamında, yani niceliksel olarak büyütmedik. Aynı zamanda Üniversitemizin akademik 
performans ve başarısını da artırdık. Biraz sonra vereceğim rakamlar bunun en önemli 
göstergesidir. 

2013 yılında uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanan 195 makalemiz 

varken 2021 yılında yayımlanan makale sayımız 554 olmuştur.  



2013 yılında Üniversitemiz adresli hiçbir patent ve faydalı model yokken, bugün itibariyle 

22 patent ve 7 faydalı modelimiz bulunmaktadır. Yine ulusal ve uluslararası düzeyde birçok 

patent ve faydalı model müracaatımız da değerlendirme sürecindedir. 

2013 yılında akredite edilmiş hiçbir programımız bulunmazken, bugün itibariyle 13 

programımız akredite olmuş durumdadır. Birçok programımızın akreditasyon süreci de devam 

etmektedir. 

Yine Öğretim Üyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar 2013 yılında 1269 uluslararası atıf 

almışken, 2021 yılındaki uluslararası atıf sayımız 7.044’e yükselmiştir.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan 

2020 yılı Türkiye Bilim Raporuna göre akademik verimlilik ve yayın yapma oranı açısından 

ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında 37. Sırada yer almaktadır. 

ODTÜ URAP araştırma laboratuvarının yapmış olduğu değerlendirmeye göre 

Üniversitemiz, akademik performans ve başarı açısından ülkemizde 2000 yılından sonra 

kurulmuş olan 128 üniversite arasında 13. sırada yer almaktadır.  

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times’ın yapmış olduğu 

değerlendirmeye göre Üniversitemiz, iki yıldır dünyanın en iyi ilk 1500 üniversitesi arasına 

girmektedir. Türkiye’den bu listeye sadece 43 üniversite girebilmiştir. 

Webometrics tarafından yapılan dünya üniversite sıralamasına göre Üniversitemiz, 2015 

yılından 2021 yılına kadar geçen 6 yılda 7.192 basamak yükselmiştir. 

Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsünden 2019 yılında İSO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesi, 2022 yılında da ISO 10.002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alma 

başarısını göstermiştir. 

RTEÜ, 2014 yılında ülkemizdeki devlet ve vakıf dâhil tüm üniversiteler arasında TÜBİTAK 

tarafından en çok projesi onaylanan 67. üniversite iken, 2015 yılında 38. sıraya, 2018 yılında 

da 28. sıraya yükselmiştir. 

TÜBİTAK tarafından yayımlanan 2016 – 2020 yılları arası 5 yıllık proje istatistiklerine göre 

RTEÜ; ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 128 üniversite arasında 4. sırada; 

ülkemizdeki 207 üniversite arasında ise 36. sırada yer almaktadır. 

Kıymetli Konuklar, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, akademik gelişmede, fiziki alt yapıda,  

akademik performans ve başarı ile kalite ve akreditasyon süreçlerinde kat ettiğimiz mesafeler 

ve geldiğimiz nokta çok önemlidir, ancak yeterli değildir. Çünkü bu üniversite 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan bir üniversitedir. Dolayısıyla 

da hem ülkemizdeki üniversiteler arasında, hem de dünyadaki üniversiteler arasında daha üst 

sıralara çıkmalıyız. Bunu da başaracak insan kaynağı ile alt yapıya sahibiz. Önümüzdeki yıllarda 

akademik ve idari personelimiz ve siz değerli paydaşlarımızla iş birliği içerisinde daha çok 

çalışarak bu hedeflere ulaşacağımızdan eminim. 



Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken; Üniversitemizin kuruluşunda ve 

bugünlere gelmesindeki katkı ve destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN’a, Üniversitemizi desteklemek için kurulmuş olan ve Üniversitemizden maddi ve 

manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Başkan ve 

Üyelerine, ilimizin milletvekilleri ile Vali ve Belediye Başkanlarımıza, hayırseverlere, ilimizdeki 

kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK’lere; elde etmiş olduğumuz bu başarılarda 

asıl söz sahibi olan, özverili olarak çalışan akademik ve idari personelimize, üniversitemizdeki 

gelişmelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan basın mensuplarına şahsım ve Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. 

Allah’a emanet olunuz. 


