Sayın Valim
Sayın Belediye Başkanım
Sayın Başsavcım
Sayın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanım
Komşu Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri
Değerli Protokol
Üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeli
Öğrencilerimizin Saygıdeğer Anneleri ve Babaları
Sevgili Öğrencilerim ve Basınımızın Güzide Temsilcileri
Sözlerime başlarken Üniversitemizin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine hoş
geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.
Üniversitemizin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini kutlamanın 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 Valim Değerli Konuklar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2006 yılında kurulmuştur. Bu yıl on üçüncü kuruluş yılımız
olmaktadır. Henüz daha on üç yıllık bir üniversite olmamıza rağmen eğitim-öğretim ve araştırma
geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda bizden çok
daha önce kurulmuş olan üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettik. Üniversitemiz her
geçen yıl, özellikle bilimsel yayın ve ar-ge noktasında sürekli yükselen bir grafik ortaya koymaktadır.
Şu anda Üniversitemiz bünyesinde 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü,
16 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 132 farklı diploma programı bulunmaktadır. Bu akademik
birimlerde 482’i öğretim üyesi olmak üzere toplamda 1133 öğretim elemanı ve 753 idari personel
görev yapmakta; 464 tanesi dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler olmak üzere
yaklaşık 19.000 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.
Bu rakamlar da göstermektedir ki artık Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi alt yapı, akademik
yapılanma ve öğretim elemanı kadrosu itibariyle önemli oranda kuruluşunu tamamlamış büyük ve
güçlü bir kurum haline gelmiştir.
Bugüne kadar üniversitemizden yaklaşık olarak 40.000 öğrenci mezun olmuştur. 2018-2019
akademik yılında ise Üniversitemizdeki 21 farklı akademik birimimizden mezun olacak öğrencilerle
birlikte mezun ailemiz 43.000’i geçmiş olacaktır. Mezunlarımızın sayısının fazlalığı, onların kamuda, iş
hayatında ve sosyal hayatta görev almaları Üniversite olarak bizim gücümüzdür. Mezunlarımızın bizim
için önemlidir Onun için de Üniversitemiz bilgi işlem sisteminde mezun takip sistemi kurduk. Bu
sistem sayesinde bütün mezunlarımızın nerede yaşadığını ve ne iş yaptıklarını takip ediyoruz. Bu sene
mezun olan öğrencilerimizi de aynı sisteme kaydettik.
Saygıdeğer Konuklar
Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak hem huzurlu, hem de eğitim-öğretim,
araştırma geliştirme ve akademik performans açısından oldukça başarılı bir akademik yıl geçirdik.
2018-2019 akademik yılında Üniversite olarak öğrencilerimizi rahatsız eden, huzursuz eden
herhangi bir olay yaşamadık. Öğrencilerimizin siz değerli aileleri de zaten bu durumun şahidisiniz.
Çünkü sizler çocuğunuzu Rize’ye gönderdikten sonra artık Rize’nin her şeyi sizin birinci gündemi oldu.
Rize’nin hava durumunu takip ediyorsunuz, yazılı ve görsel medyada Rize birinci gündeminiz oldu. Biz
bundan sonra da sizlerin Rize ile ilgili Üniversitemizle ilgili aynı hassasiyetinizin devam etmesini arzu
ediyoruz.

Akademik performans ve başarı açısından Üniversitemiz, yapılan değerlendirmelere göre
2000 yılından sonra kurulmuş ve değerlendirmeye alınan 86 üniversite arasında 10. sırada, 2006
yılında beraber kurulduğumuz 15 üniversite arasında ise ikinci sırada bulunmaktadır.
2014-2017 uluslararası yayın istatistikleri araştırma sonuçlarına göre ise Üniversitemiz,
değerlendirmeye alınan 108 devlet üniversitesi arasında 32. sırada yer almaktadır.
Proje açısından ise Üniversitemiz, 2018 yılında ülkemizdeki devlet ve vakıf dâhil tüm
üniversiteler arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından en çok
projesi onaylanan 28. üniversite olmuştur.
2014-2017 yılları arasındaki TÜBİTAK Akademik Destek İstatistiklerine göre ise Üniversitemiz,
beş yıllık zaman diliminde ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında en çok projesi onaylanan
üniversiteler kategorisinde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 86 üniversite arasında 3. sırada yer
almıştır.
Yine 2018 yılında, iki yıldır uğraştığımız “çay genetik kaynaklarının toplanması,
karakterizasyonu, mahafazası ve yeni çay çeşit adaylarının belirlenmesi” isimli KAMAG 1007 projemiz
TÜBİTAK tarafından onaylandı ve çalışmalarına başladık. Yaklaşık olarak beş milyonluk bir bütçesi olan
bölgemizin en önemli ticari ürünü çayla ilgili bu projeyi ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile birlikte
yürütüyoruz.
2018 yılında Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığının birlikte yürüttükleri Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma
Projesi Kapsamında müracaat eden 34 üniversite arasından seçilen 5 üniversiteden birisi olma
başarısını göstermiştir.
Türk Alman Üniversitesi ile birlikte kurmak için çalışmalarına başladığımız Teknokent Kurma
çalışmalarımız sonuçlandı ve birisi İstanbul’da, birisi de Rize’de olmak üzere iki şubesi olacak olan
Teknokentimizin kuruluş kararı Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak Resmi Gazetede
yayınlandı. Üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.
Üniversitemizin alt yapı anlamındaki iki önemli projesi olan hemen bu kampüsümüzün
önündeki sahil dolgusu ile Güneysu Adacami Mevkiindeki Sosyal Kampüs projemiz de bitmek üzere.
Sahil dolgumuz tamamlandı, yol geçişini ihale ettik ve ilgili firmaya yer teslimini yaptık, bugünlere
inşaat çalışmaları başlayacak. Dolgunun üst yapısı ile ilgili proje çalışmalarımız ise devam etmektedir.
480 adet lojmanın, cami, kreş, market gibi sosyal donatılar ile kapalı ve açık spor alanlarının
yer aldığı 170 dönüm araziyi kapsayan sosyal kampüs projemizde sona geldik. 24 blok ile sosyal
tesiste çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olup çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. İnşallah sosyal
kampüsümüzün temmuz ayında açılışı yapılacak ve akademik ve idari personelimizi buraya
taşıyacağız.
Üniversitemizin hizmet sektöründeki fakültelerinden biri olan Diş Hekimliği Fakültemizin 175
ünitlik ve 25.000 metrekare kapalı alana sahip olan eğitim öğretim binasında inşaat çalışmaları büyük
bir hızla devam etmektedir. 2019 yılı sonunda Diş Hekimliği Fakültemiz de tamamlanmış olacaktır.
Yine bu yıl içerisinde Çayeli ilçesindeki Eğitim Fakültemizin ek hizmet binasının da temelini
attık onun da inşaatı devam etmektedir.
Sağlık Kampüsümüze hayırsever iş adamına yaptırdığımız cami tamamlandı ve Ramazan
ayında ibadete açtık. Ayrıca şu anda içinde bulunduğumuz kampüste, yine hayırsever bir işadamı
tarafından yapılacak olan caminin temelini de temmuz ayı içinde atacağız.
Yine 2018-2019 akademik yılında Üniversitemizin bütün birimlerinde eğitim-öğretim, ar-ge ve
yönetim konularını kapsayan kalite çalışmalarını başlattık. Bu anlamda Üniversite olarak İSO 9001
kalite yönetim sistemi belgesini almak için Türk Standartları Enstitüsü ile protokol imzaladık ve

protokol çerçevesinde eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Yaz sonunda İSO 9001
kalite yönetim sistemi belgesini almayı hedefliyoruz.
Vermiş olduğum bu rakamlar ve ortaya çıkan tablo da göstermektedir ki Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi, her alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış bir üniversite olarak yoluna
devam etmektedir. Bu başarı hiç şüphesiz çok önemlidir ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir,
ancak yeterli değildir. Çünkü ülke olarak bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 2023 ve
2071 hedeflerine ulaşmak, Dünyadaki en büyük 10 ekonomik güçten biri olmak ve muassır
medeniyetler seviyesine çıkmak gibi bir hedefimiz vardır.
Geçmişin ideolojik ve yapısal prangalarından yeni yeni kurtulan Türkiye, bölgesel ve küresel
etkinliğini artırabilmek için pek çok ülke ile kıyasıya rekabet içine girmiştir. Bu noktada ülkelerin en
büyük zenginliğinin ve paha biçilemez varlığının bilgili, becereli ve donanımlı insan gücü olduğunu,
üniversitelerin de söz konusu insan sermayesinin yetiştirilmesinden birinci derecede sorumlu olan
kurumlar olduğunu belirtmek isterim. Onun için üniversiteler olarak üzerimize düşen görevleri
yeniden düşünmek, eğitim, öğretim ve araştırma yoluyla bilim, kültür, sanat, ekonomi, teknoloji,
sanayi ve siyasete katkılarımızı artırmanın ve en üst düzeye çıkarmanın yollarını aramak
durumundayız.
Üniversitelerin, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirmeden sonraki bir görevi de öğrencilerini
ve toplumu doğru bilgilendirmek, onların sorunlarıyla ilgilenmektir. Bu anlayıştan hareketle 20182019 akademik yılında Üniversitemiz bünyesinde çeşitli konular ilgili 13 sempozyum/kongre, 14 panel
ve 66 konferans olmak üzere 93 bilimsel faaliyet düzenledik. 28 hafta eğitim öğretim dönemi
olduğunu dikkate aldığımızda her haftaya 3 bilimsel etkinlik düşmektedir.
Öğrencilerimizin Elleri Öpülesi Anneleri, Babaları ve Kıymetli Aileleri
Sizler bugün buraya göz nurunuz, biricik yavrularınızın sevinçlerini paylaşmak ve bu mutlu
günlerinde onların yanında olmak için geldiniz.
Ayrıca sizler buraya dört sene önce yeşil ile mavinin anavatanı, çayın başkenti Rize’ye,
Üniversitemize ve bizlere emanet ettiğiniz emanetlerinizi geri almak için geldiniz.
Şunu iyi biliniz ki güvenlik görevlisinden Fakültenin Dekanına ve Üniversitenin Rektörüne
varıncaya kadar Üniversitemizin bütün personeli emanetinizi emanetleri olarak kabul ettiler ve onlara
kendi çocukları gibi baktılar.
Bütün personelimiz onların hem mesleklerinde iyi bir şekilde yetişmeleri, hem de vatanını ve
milletini seven tarihi ve medeniyeti ile barışık dini değerlerine bağlı bir birey olmaları için ellerinden
gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Onlara hem bilgilerini, hem de hayat tecrübelerini aktardılar.
Öğrencilerimizin bugünlere gelmesinde en büyük emek sahibi olan bugün de çocuklarının
mutluluklarını paylaşmak ve onlara destek olmak için ülkemizin dört bir yanından buraya gelen
öğrencilerimizin saygıdeğer anne-babaları ile öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için gece
gündüz demeden özverili alarak çalışan üniversitemizin akademik ve idari personeline şahsım ve
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Sevgili Öğrencilerim
Umarım Rize’de ve Üniversitemizde geçirdiğiniz yılları çok iyi değerlendirmişsinizdir. Çünkü bu
ülkenin ve bu milletin sizlere ihtiyacı vardır. Üniversitemizde eğitim hayatınız boyunca elde ettiğiniz
bilgileri sürekli güncelleyerek, sürekli daha ileriye taşıyarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin
üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mecburiyetindesiniz.
Bundan sonra yeni bir döneme giriyorsunuz, öğrencilik sıfatının getirdiği koruma kalkanı artık
üzerinizden kalkıyor. Artık kendi ayaklarınız üzerinizde durmaya, kendi kararlarınızla yüzleşmeye hazır
olmalısınız.

Sizler artık hayata atılacaksınız. Çeşitli alanlarda hizmet edeceksiniz. Hangi alanda çalışırsanız
çalışın, hangi işi yaparsanız yapın, nerede olursanız olun insanı ve insana hizmet etmeyi sevmeniz
gerekmektedir. Bütün işlerinizde insanı merkeze alın ve insanlar arasında ayırım yapmayın.
Ahlaka riayet ve adaleti gözetmek temel prensibiniz olsun.
Kimsesizlerin kimi, mazlumların ve mağdurların umudu olan bir liderin, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan Üniversitemizden mezun olduğunuzu unutmayınız. Yeşil
ile mavinin anavatanı, çayın başkenti yağmurun ülkesi Rize’yi, Üniversitenizi ve sizleri en iyi şekilde
yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışan, sahip oldukları bilgileri sizlere aktaran hocalarınızı ve
sizleri bu günlere kadar her türlü fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi unutmayınız. Hayatınızın
hiçbir anında sizleri yetiştiren ve sizlere destek veren, katkı sunan insanlara karşı vefasızlık
göstermeyin.
Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve bu
milletin menfaatleri sizlerin kırmızı çizgileri ve ortak paydası olsun.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere
gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
olmak üzere her sıkıştığımızda yanımızda olan öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimize
destek veren Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Başkanı ve üyelerine; ilimizin milletvekillerine;
hayırseverlere; öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve üniversitemizin başarısını artırmak için
özverili olarak çalışan Üniversitemiz akademik ve idari personeline; davetimize icabet ederek bizleri
onurlandıran siz değerli konuklara; öğrencilerimize kucak açan Rize halkına şahsım ve Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
2018-2019 Akademik yılında Üniversitemizden mezun olan siz değerli öğrencilerime
başarılarla dolu sağlıklı ve huzurlu bir meslek hayatı diliyorum.
Yolunuzun ve bahtınızın açık olması temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Allah’a emanet olunuz.
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Rektör

