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BU GURUR KTÜ’NÜN 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit TARAKÇIOĞLU ve arkadaşlarının verdiği teklif 

neticesinde, TBMM'de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı Kanun’un kabul edilmesi 

ile kurulmuş olan ve eğitim-öğretim hayatına 2 Aralık 1963 tarihinde başlayan 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Türkiye’nin, İstanbul ve Ankara illeri dışında 

kurulan ilk üniversitesi olma gururunu taşımaktadır.  

Yükseköğrenim Kurumları, bilgiyi üretip medeniyeti onun üzerine inşa etmede öne 

çıkan unsurların en başında gelmektedir. KTÜ de köklü eğitim-öğretim hayatıyla 

gerek şehrin ve bölgenin gerekse de ülkemizin kısaca insanoğlunun hizmetine parlak 

fikirler sunan projeler üretmekte ve parlak zihinler yetiştirmektedir.  

Bugün değişen ve dönüşen dünya şartları göz önünde bulundurulduğunda, teknoloji 

çağında ülkemizi, 2023 hedefleri kapsamında bilimsel üretim manasında da ileriye 

taşıyabilme anlayışıyla yola çıkan YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getirmeyi 

amaçlayan “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” 

çerçevesinde “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı” başlatılmıştır. Gerek bu 

program ve gerekse Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı’nın 350.1. nolu 

tedbirinde yer alan; “Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli 

sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere 

dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu iş birlikleri desteklenecektir.” hükmü 

gereğince üniversitelerin, eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili enstitü, merkez, ortak 

araştırma merkezi gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki 

üniversitelerin ortak çalışmalar yapmalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.  
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YÖK Başkanlığı tarafından yapılan planlama ile oluşturulan ve üzerinde bazı 

yenilikler yapılan “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” çerçevesinde; 

bilgi üretmek, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı 

araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve 

üniversiteleri, uluslararası alanda daha görünür kılmak saikleriyle yola çıkılmış olup 

Üniversitemizin aralarında yerini aldığı 20 devlet üniversitesi ve daha önce araştırma 

üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen 3 vakıf üniversitesi, süreçte göstermiş 

oldukları bu performans ile “Araştırma Üniversitesi” olmaya hak kazanmıştır.  

Araştırma Üniversiteleri, araştırmaya ve araştırma kültürüne verdiği önem 

sayesinde, ulusal/uluslararası yenilikçi sistemleri destekleyecek özgün fikirleri ve 

bilgileri üretme ve küresel rekabet ortamında “Biz de varız!” diyebilecek politikalar 

geliştirme noktasında ciddi bir çaba göstermektedir. Araştırma üniversiteleri 

arasında yerini alan Üniversitemiz; sahip olduğu bilimsel bilgi birikiminin, toplumsal 

yaşantının kolaylaştırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi noktasında aktarımını; 

akademik ve idari personelinin nitelikli donanımı ve ulusal/uluslararası platformlarda 

görev almak üzere yetiştirdiği nitelikli iş gücüyle toplumsal sorunların yenilikçi 

yaklaşımlar ile çözümünü; tüm dünyada başarısını artırmak için kamu ve sanayi 

kuruluşları ile verimli iş birliklerinin geliştirilmesini ve bu süreçlerin eğitim-öğretim 

alanına aktarılarak çağı aşan öğrenme ve gelişme imkânlarının oluşturulmasını vaat 

etmektedir.  

Araştırma Üniversiteleri; bilimsel araştırma çıktılarını, ekonomik ve sosyal çıktılara 

dönüştürebilmeleri; bilgi altyapılarını, toplumun kullanımına sunmaları yoluyla 

sosyokültürel sorunların çözümü sürecinde katma değer sağlamaları; yetiştirdikleri 

bilim insanlarının ve mezunlarının yarattıkları yenilikçi sistemlerin sanayiye entegre 

olmasına aracılık etmeleri; dünyanın saygın üniversiteleriyle kurdukları iş birlikleri 

sayesinde uluslararası tanınırlık düzeyini artırmaları; toplumun refah seviyesinin 

yükseltilmesine hizmet eden temel araştırma ve eğitim alanlarında geliştirdikleri planlı 

politikalar ile 21. yüzyılın gerektirdiği küresel bilgi çağının merkezinde yer almakta 

ve yükseköğrenim sürecinin amiral gemileri olma misyonunu üstlenmektedir.  
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Araştırma Üniversiteleri tarafından üstlenilen misyon çerçevesinde; hükümetlerin 

belirledikleri ve geliştirdikleri stratejiler sayesinde, onlara nitelikli insan kaynağı 

yetiştirmeleri adına gerekli teknik altyapı ve bilgi sistemlerini destekleyecek araştırma 

ortamı sağlanmaktadır. Böylece Araştırma Üniversiteleri; birçok ülkede en donanımlı 

ve nitelikli araştırmacıları istihdam ederek en parlak öğrencileri çekmekte; araştırma 

desteği için en fazla finansmanı alarak bilimsel çıktıların çoğunu üretmekte; çeşitli 

alanlardaki iş birlikleri ile ulusal sınırları aşmakta, araştırma alanındaki tanınırlığına 

evrensel bir nitelik kazandırmaktadır.  

Yükseköğretim kurumlarının başarısının, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki 

rekabetinde ilk sıralarda yer alması ile eşdeğer tutulduğu günümüz dünyasında, 

ülkemizi geleceğe taşıyan çalışmaları sürdürme kararlılığıyla ilkelerimizden ödün 

vermeden ilerleyeceğimiz noktasında; bilim insanlarımıza, idari personelimize ve 

öğrencilerimize yürekten inandığımızı belirtir, değerli katkılarınızdan ötürü 

teşekkürlerimizi sunarız.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
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