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Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN, YÖK 

Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ 

başkanlığındaki devlet ve vakıf 

üniversitelerinin rektörlerinden 

oluşan heyet ile “akademinin 

milli iradeye ve demokrasiye 

olan inancı ve saygısını” iletmek 

üzere TBMM Başkanı İsmail 

KAHRAMAN'ı ziyaret etti.

YÖK ve üniversitelere 

TBMM'ye verdikleri destekten 

dolayı teşekkür eden KAHRAMAN, “15 Temmuz'da ülkemiz, devletimiz bir saldırıya maruz 

kaldı. Bir grup hayta milli değerleri, hassasiyetleri törpülenmiş kişiler bir isyan teşebbüsünde 

bulundular. Şükrederiz ki akamete uğradı.” ifadesini kullandı.

Yaşanan olaydan “Türkiye'de darbe yapmanın artık mümkün olmadığı” dersinin de 

çıkartıldığına değinen KAHRAMAN, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'de parlamenter 

s i s t e m d e  y a ş a n a n  

onyedinci darbe girişimi 

olduğunu vurguladı.

 ” S i y a s i  

düşüncemiz, hadiseleri ele 

almamız farklı olabilir ama 

bayrak, vatan, bütünlük, 

h ü r r i y e t ,  d e m o k r a s i  

d e y i n c e  b i r  b ü t ü n  

halindeyiz. Demokrasi 

kültürünü yaymalıyız, 

içimizde özümsemeliyiz. Hakimiyet herhangi bir silahlı gücün, 

zümrenin, ekibin elinde olamaz. Hakimiyet millete aittir. Bunu 

kabul etmeyenler de kabul etmek zorunda kalacaktır.” ifadesini 

kullandı.

Kahraman ile birlikte divanda, İdare Amirleri AK PARTİ 

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, CHP Çorum Milletvekili 

Tufan Köse, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP 

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yer aldı. Rektörler de 

Genel Kurul sıralarına oturdu.

Daha sonra KAHRAMAN ve rektörler, TBMM 

merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi, Meclis'in ana 

binasında hasar gören kısımlarını ve bombanın düştüğü 

bahçedeki bölümleri gezdi.

Üniversitemizde Bayramlaşma Töreni Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, YÖK Başkanı
Prof. Dr. Yekta SARAÇ ve Beraberindeki Heyet İle 
Birlikte TBMM Başkanı'nı Ziyaret Etti

YÖK ve Tüm Üniversite 
Rektörlerinden 
Ortak Açıklama

 Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, millet 

iradesine ve demokrasiye yönelik düzenlenen darbe 

girişimini görüşmek üzere 18 Temmuz 2016 tarihinde 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda 

Devlet ve Vakıf Üniversitesi Rektörleri ile bir toplantı 

düzenledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 

başkanlığında düzenlenen toplantıya da katıldı.

 Toplantıda Başkan Saraç'ın konuşmasının ardından 

basına kapalı devam eden toplantı da “YÖK ve tüm 

üniversite rektörleri” adına ortak açıklama yapıldı.

 Ramazan Bayramı münasebetiyle Üniversitemizde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Üniversitemiz Sosyal Tesis'te gerçekleştirilen programda Rektör Vekili Prof. Dr. Ali BİLGİN ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İstiklâl Yaşar VURAL ile Prof. Dr. Hasan 

EFE törene katılanları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

 Fakülte dekanları, Üniversitemizin akademik ve idari personelinin katıldığı tören ikram ile son buldu.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
Mütevelli Heyeti Toplantısı Üniversitemizde Yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı 

Üniversitemizde yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret 

BAYRAKTAR başkanlığında yeni İ lahiyat 

Fakültemiz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 

programa; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

Fahri KASIRGA, Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

TOPBAŞ, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 

KASAP, Artvin Belediye Başkanı Mehmet 

KOCATEPE, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN,  İstanbul Beyoğlu Belediye 

Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN, İstanbul 

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER, 

İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 

POYRAZ, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman 

HAŞİMOĞLU, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl 

Başkanı Dr. Selim TEMURCİ ile Rize İl Başkanı 

Muhammet AVCI, Vakıf Genel Sekreteri Av. Harun 

MERTOĞLU, Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri Hamdi 

TOPÇU, Hamdi SAFİ ile Abdülkadir KART ve 

Üniversitemiz idarecileri katıldı.

Görüşmede, Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN heyete Üniversitemizin mevcut 

durumu, projeler ve hedefleri hakkında bilgi verdi. 

Ayrıca, Üniversitemizin büyümesi ve daha da 

gelişmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların ve 

kurumun alt yapısının güçlendirilmesi noktasında 

yapılması planlanan projeler de ele alındı.

Üniversitemiz İle DOKAP Arasında Çay Kalitesinin

Geliştirilmesi Araştırma Projesi Protokolü İmzalandı
Üniversitemiz tarafından hazırlanan DOKAP Çay Kalitesinin Geliştirilmesi 

Araştırma Projesi ile ilgili protokol, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ile 

Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem 

YÜCE arasında imzalandı. İmza töreninde Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Fatih SEYİS de hazır bulundu.

Yürütücülüğünü üniversitemizin yapacağı proje kapsamında ilimizin ve 

bölgemizin en önemli ürünü olan çay kalitesinin geliştirilmesi noktasında üniversitemizin 

yapacağı çalışmalar DOKAP tarafından desteklenecek.

İmza töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, “Çay ilimiz ve 

bölgemiz için vazgeçilmez bir üründür, üretimden işlenmesine kadar her aşamada çayın 

kalitesinin artırılması ve tüketiciye daha kaliteli çay sunulması noktasında çalışmalar 

yapmak bir zarurettir ve bu da elbette Çayın Başkenti olarak ifade edilen Rize'de bulunan 

Üniversitemizden beklenmektir. Biz de Üniversite olarak öncelikli araştırma alanlarımızdan 

birini çay olarak belirledik ve bu konuda beş farklı araştırma grubu oluşturduk. Ayrıca çay 

konusunda ÇAYKUR ile yakın bir ilişki içerisindeyiz ve ortak çalışmalar 

yürütüyoruz. Bu vesileyle Üniversitemiz ile ortak çalışmaya verdikleri 

destekler dolayısıyla ÇAYKUR Genel Müdürü Sayın İmdat 

SÜTLÜOĞLU ve ekibine de teşekkür ediyorum. DOKAP Başkanlığı ile 

imzaladığımız Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma Projesi Protokolü 

sayesinde ilimizde ve bölgemizde Üniversitemiz öğretim elemanları 

tarafından çayın kalitesinin artırılması noktasında bir dizi araştırma ve 

çalışma yapılacak. Bu protokolün Üniversitemize, çay sektörüne ve 

ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE ise açıklamasında, çay 

bahçelerinin bir bölümünün ekonomik ömürlerini tamamladıklarını ifade 

ederek, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile birlikte attığımız bu 

adımla bölgemizin olmazsa olmaz ürünü olarak tabir ettiğimiz çayımızın 

kalitesini artırmayı hedefliyoruz. ”ifadelerini kullandı.

Kararlılıkla Bu Süreci Tamamlayacağız
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Fethullahçı Terör 

Örgütü'nün darbe kalkışmasının ülkemizin geleceğini yok etme amacıyla 

gerçekleştirildiğini hatırlatarak bu haince saldırıyı lanetlediğini, darbe 

kalkışmasının ülkemizin askeri, emniyet ve aziz milletimizin feraseti ile 

bozguna uğratıldığını ifade ederek söz konusu terör örgütünün üzerine 

bundan önce olduğu gibi yine kararlılıkla gidilmesi vurgusunu yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN: “İsmini taşımanın büyük 

onur ve gururunu yaşadığımız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan bir üniversiteyiz. 

Ülkemizi bir kanser gibi saran bu hain terör şebekesinin sökülüp atılması için 

gereken  tüm adımları tereddüt etmeden atmaktayız. Ülkemizin 2023 vizyonu 

ve hedeflerinden sapmadan birlik ve bütünlük içinde daha güzel günlere 

e r i ş e c e ğ i n e  i n a n c ı m  t a m d ı r . “  d i y e  k o n u ş t u .

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kadroları yetiştiren eğitim kurumları 

olarak bugün sorumluluklarının dünden daha ağır olduğunu dile getiren 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. KARAMAN “Değerlerine bağlı, omurgası 

sağlam, aklını satmamış analitik düşünen gençler yetiştirmek boynumuzun 

borcudur” ifadelerini kullandı.

Devam eden soruşturma çerçevesinde daha önce 26 akademisyen 

ve 4 idari personelin açığa alındığını hatırlatarak bugün de  6 doçent, 6 

yardımcı doçent, 1 okutman ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 14 

akademisyen açığa alındığını belirten Rektörümüz: “Hassas ve adil olarak 

sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hızla ve titizlikle devam edeceğiz. Kararlılıkla 

bu süreci tamamlayacağız.  Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Rize'den ve 

ülkemizin yarınlarını yetiştiren Üniversitemizden de bu yapıyı temizleyeceğiz.” 

diye konuştu.

Ülkemizin tüm dinamiklerinin el ele vererek kararlılık içerisinde bu 

süreci başarıyla tamamlayacağını belirten Rektörümüz Prof. Dr. KARAMAN, 

küresel güçlerin güdümündeki FETÖ ve diğer hain terör örgütlerinin 

temizlenmesi için her şeyin yapılacağını söyledi.

2016-2017 Öğretim Yılı 
Yurt Dışı Öğrenci 

Kontenjanları ve Yerleşenler
 Her eğitim döneminde gücünü ve 

kalitesini daha da artıran Üniversitemiz bu yıl 

da yurt dışından gelecek öğrencilerin 

öncelikli tercihlerinden birisi oldu. Daha önce 

kontenjanları belirlenen Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi 2016-2017 Öğretim 

Yılı Yurt Dışı Öğrencilerinin yerleşeceği 

programlar ile lisans ve ön lisans 

programlar ına başvuru yapıp hak 

kazananların sayısı açıklandı. 

Üniversitemize Ziyaret

İstanbul Büyükşehir 

Be led iye  Başkanı  Kad i r  

TOPBAŞ, İstanbul Beyoğlu 

Belediye Başkanı Ahmet 

Misbah DEMİRCAN, İstanbul 

B a y r a m p a ş a  B e l e d i y e  

Başkanı Atilla AYDINER, 

İstanbul Çekmeköy Belediye 

Başkanı Ahmet POYRAZ ve 

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Selim 

TEMURCİ  Üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 

K A R A M A N  ö n c ü l ü ğ ü n d e  M e r k e z  

Kampüsümüzü gezen heyet, 2016-2017 

eğitim-öğretim sezonuna hazır hale getirilen 

yen i  İ l ah iya t  Fakü l temiz  b inas ında  

incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonunda Rektörümüz günün 

anısına başta İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir TOPBAŞ olmak üzere tüm 

k o n u k l a r ı n a  

Ü n i v e r s i t e m i z i n  

yayınları ile çeşitli 

hediyeler sunarken 

İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir 

T O P B A Ş  d a  

Rektörümüz Prof. Dr. 

Hüseyin KARAMAN'a 

“ A n t i k  Ç a ğ d a n  

21 .Yüzy ı l a  Büyük  

İstanbul Tarihi” adlı 

kitap seti hediye etti.
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