
 

Rektörümüzün Üniversitemizin Kuruluş Yıldönümü Mesajı 

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini 
özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, 
araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve 
ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı 
sağlamak misyonuyla hareket eden üniversitemiz 14 yaşında. Üniversitemizde 
kuruluşundan itibaren görev yapmış ve halen çalışmakta olan akademik ve idari 
personelimiz ile mezun olan ve şu anda okuyan öğrencilerimizin bu mutlu ve 
gururlu günlerini kutluyorum.  

Bu günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs (Covid-
19) salgınıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık 
Bakanlığımızın koordinasyonunda, milletimizin sağduyu ve hassasiyeti ile bu 
salgını en az hasarla atlatacağımıza inancım tamdır.  

Üniversitemiz 17 Mart 2006 yılında kurulduğunda bünyesinde 4 Fakülte 
(İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim 
Fakültesi), 2 Meslek Yüksekokulu (Rize MYO ve Fındıklı MYO), 165 Öğretim 
Elemanı, 55 idari personel ve 6.295 öğrenci vardı.  

Bu gün itibariyle ise Üniversitemiz bünyesinde; 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 
Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü; 490 tanesi Öğretim Üyesi olmak üzere 1153 
akademik personel; 790 idari personel; 540’ı uluslararası öğrenci olmak üzere 
18.281 öğrenci vardır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, akademik ve idari 
personeli ve sadece ülkemizin her ilinden değil, aynı zamanda 49 farklı ülkeden 
öğrencisiyle 20.224 kişilik büyük ve güçlü bir ailedir. 

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. Bunun farkında olarak 
Üniversitemizi hem fiziki alt yapı, hem de nitelik açısından geliştirme noktasında 
akademik ve idari personelimizle gece gündüz demeden çalışmaktayız. Her 
geçen yıl anlamlı bir büyüme sağlayabilmek adına çalışmakta, eğitim-öğretim 
alanında yaşanan tüm müspet değişimleri yakından takip ederek 
uygulamaktayız. Hayatta karşılığı olan ve tercih edilen yeni bölüm ve 
programlar kurmaktayız. 14.’üncü yaşına erişen Üniversitemiz, fiziki yeterlilik, 



 

altyapı, kütüphane ve laboratuvar imkânları, akademik performans ve başarı ile 
tercih edilirlik gibi pek çok açıdan kendisi ile aynı dönemde kurulmuş, hatta 
kendisinden çok daha önceleri kurulmuş birçok üniversiteyi geride bırakmış 
durumdadır. Her yıl bir öncekinden daha bir noktaya gidiyoruz. Sonraki yılın bu 
yıldan çok daha iyi olması için ekip olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu gün itibariyle RTEÜ, akademik performans ve 
başarı açısından; Ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş olan 95 Üniversite 
arasında 11, Devlet Üniversiteleri arasında 46, tüm Üniversiteler arasında da 
57. sırada yer almaktadır. Dünyadaki üniversiteler arasında ise ilk 2000 
üniversite arasına girmeyi başararak yüzde onluk dilimde yer almıştır. Yine 
Üniversitemiz, TÜBİTAK’tan en çok proje alan Üniversiteler kategorisinde, tüm 
Üniversiteler arasında 28. sırada, 2000 yılından sonra kurulmuş olan 95 
Üniversite arasında ise 3. sırada olma başarısını göstermiştir.   

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, bütün birimleriyle birlikte Türk 
Standartları Enstitüsü’nden İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alma 
başarısı göstermiş ilk 20 üniversiteden birisidir.  Ayrıca Üniversitemiz, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun birlikte 
yürütmüş oldukları bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve 
ihtisaslaşma projesi kapsamında seçilmiş olan 15 üniversiteden birisi olma 
payesine sahiptir. İhtisaslaşma konumuz, bölgemizin en önemli ticari ürünü olan 
yeşil altın olarak ifade edilen çaydır. Bu konuda çayın kalitesinin geliştirilmesi ve 
marka değerinin artması ile ilgili gen havuzunun oluşturulmasına varıncaya 
kadar birçok projemiz devam etmektedir. 

Sadece ilimize değil bölgeye sağlık hizmeti sunan, birçok A Grubu 
ameliyatın yapıldığı referans merkez haline gelmiş olan Eğitim Araştırma 
Hastahanemiz ile Diş Hekimliği Fakültemiz vatandaşlarımızın sağlık nedeniyle il 
dışına çıkışlarını önemli oranda bitirmiş durumdadır.  

Üniversitemizde programlarımızın akreditasyonu çalışmalarını başlatmış 
olup öncelikle fen, mühendislik, sağlık ve eğitim alanlarında süreç hızla 
ilerlemektedir. Şu anda 3 programımızda akreditasyon çalışmaları 
tamamlanmak üzere. Çünkü biz 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. 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. 

Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük katkı ve 
destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak 
üzere, Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı ve bir önceki 
dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Sayın İsmail KAHRAMAN’a, 
ilimizin bakan ve milletvekilleri ile geçmiş ve şimdiki Vali ve Belediye 
Başkanlarına, her sıkıştığımızda yanımızda olan ve Üniversitemizden maddi ve 
manevi desteklerini esirgemeyen Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın 
Nusret BAYRAKTAR’a ve tüm vakıf üyelerine, hayırseverlere, ilimizdeki kamu 
kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK’lara; Üniversitemizin göstermiş 
olduğu başarılarda asıl söz sahibi olan, özverili olarak çalışan Akademik ve İdari 
Personelimize ve öğrencilerimize kucak açan Rize halkına şahsım ve Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyor 
şükranlarımı sunuyorum. 
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