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Üniversiteler, düşünen, üreten, 
girişimci, araştırmacı, yaratıcı, etik 

değerlere sahip, kendine güveni 
tam, soran, sorgulayan; dünya 

ile bilimsel ve teknolojik anlamda 
bütünleşmiş bireylerin yetiştirilmesinde, en 

büyük sorumluluğa sahip eğitim kurumlarıdır. Dinamizmin hiç 
kesilmediği, bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin her daim 
var olduğu merkezlerdir.

Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, bu vizyon ve sorumluluk bilincinde 
hareket etmektedir.

Kurulduğu 2006 yılından itibaren, bir yandan sahip olduğu 
imkânları, eğitim ve araştırma kalitesini artırma amaçlı yapılan 
bilimsel çalışmalar için kullanmış, diğer yandan kendine has 
bölge coğrafyasının ve zengin kültürel birikiminin farkında 
olarak onları itici bir güç olmaları noktasında değerlendirmiş, 
bölgemiz ve ülkemiz adına, üzerine düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olmuştur.

Üniversitemiz, öğrencileriyle, bilim insanlarıyla ve çalışanlarıyla, 
bölgesine, ülkesine ve insanlığa değer katan, yenilikçiliği ve 
rekabeti kurum kültürü haline getirmiş, globalleşmede önemli 
bir mesafe kaydetmiş, ülke içinde ve dünyada yer edinmiş bir 
üniversitedir.

Niceliksel büyümeyi niteliksel gelişmeyle birlikte gerçekleştiren 
üniversitemizin kuruluşundan itibaren bizlere desteklerini ve 
katkılarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’a, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, iş 
adamlarımıza, hemşehrilerimize, velilerimize ve tüm akademik 
ve idari personelimize teşekkürlerimi sunarım.

Rektör

REKTÖRÜMÜZÜN
MESAJI



 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 
tarihinde kurulmuş ülkemizin genç eğitim kurumlarından 
birisidir ve yeni nesil bir devlet üniversitesidir.
Rize şehri üniversite hayaline 2006 yılında kavuşmuş olsa da bu 
şehrin üniversite geçmişi 1950’li yıllara dayanmaktadır. 

Çayın ve yağmurun başkenti Rize ilinde 1950 yılında başlamış 
olan yükseköğretim serüveni, 2006 yılına gelindiğinde kendi 
adını taşıyan üniversitesine kavuşması ile devam etmiştir. 

Rize Üniversitesinin ismi,  2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bugün Ardeşen Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, 
Tıp Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, 
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 
Adalet Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar 
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşmaktadır.

Üniversitemiz mevcut haliyle 1 Enstitü, 15 Fakülte, 3 Yüksekokul, 
6 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 
Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere 49 akademik birimden 
oluşmaktadır. Bu akademik birimlerde 500’den fazla öğretim 
üyesi olmak üzere 1200’ün üzerinde akademik personel 
görev yapmakta ve 17 binin üzerinde öğrenci eğitim öğretim 
görmektedir.



FAKÜLTELER
Ardeşen Turizm Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Spor Bilimleri Fakültesi 
Su Ürünleri Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

YÜKSEKOKULLAR
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu 
Yabancı Diller Yüksekokulu 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu 
Ardeşen Meslek Yüksekokulu 
Pazar Meslek Yüksekokulu 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

ENSTİTÜLER
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

AKADEMİK BİRİMLERİMİZ





 Fakültemiz, ülkemiz ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip turizm 
sektörüne nitelikli bireyler kazandırmayı hedeflemiştir. Öğrencilerimi zin teorik olarak 
edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürebilmeleri amacıyla fa kültemiz bünyesinde her 
türlü imkân sağlanmıştır.
 Ülkemizi diğer ülkelerle rekabet edebilir duruma getirecek, so rumluluk 
sahibi, ekip halinde çalışma yapabilen, sürekli kendini yenileyen ve turizm alanındaki 
gelişmelerin takipçisi olan, mesleki açıdan yeterli donanı ma sahip öğrenciler yetiştirip 
bunları topluma kazandırma amacı güden fa kültemiz, turizm sektörü ve akademik 
alanda yetiştireceği bireyler, gerçekleş tireceği bilimsel çalışma ve faaliyetler ile turizm 
eğitiminde önde gelen kaliteli eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflemiştir. 

Bölümlerimiz :
•  Turizm İşletmeciliği
•  Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

ARDEŞEN TURİZM 
FAKÜLTESİ

ardesen.erdogan.edu.tr



DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

dis.erdogan.edu.tr

 15.11.2010 yılında kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi 2013- 2014 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.Hem poliklinik 
hem de eğitim-öğretim hizmeti veren fakültemiz temelde, eğitim, hizmet, araştırma 
ve ulusal ağız diş sağlığı politikalarında sürekli gelişime odaklanarak mükemmeliyete 
ulaşmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda; lisans ve lisansüstü eğitim ile donanımlı 
uzman diş hekimleri yetiştirmek, yapılan araştırmalarla bilime katkıda bulunmak, ağız-
diş sağlığı konusunda topluma yararlı faaliyetler yapmak öncelikli hedefimiz olacaktır. 
 Fakülte olarak misyonumuz; öğrenci ve hasta memnuniyetini ön plana alan, 
eğitim ve meslekle ilgili gelişmeleri takip eden, her türlü teknolojiyi kullanan, araştıran, 
sorgulayan, bilim dünyasına ve insanlığa katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası 
alanda isminden söz ettiren, lisans ve doktora eğitiminde üstün nitelikli diş hekimleri 
yetiştirerek, diş hekimliği bilimine ve toplum ağız diş sağlığına katkıda bulunan bir 
fakülte olmaktır. 
 Eğitim süresi beş yıl olan fakültemizde yer alan bölümler şunlardır: 
 
Bölümlerimiz :
•  Diş Hekimliği



 03 Eylül 1997 tarihinde kurulan fakültemiz, bilimin ve teknolojinin 
ışığında, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, 
toplumun sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte öğretmenler ve 
akademisyenler yetiştirmektedir. 
 Eğitim Fakültesi, Çayeli ilçesindeki kampüsünde tam donanımlı dersliklere 
ve uygulanan programların özelliklerine göre matematik, bilgisayar ve fen 
laboratuvarlarına sahiptir. 
 Öğrencilere teorik eğitimin yanında, alanlarına göre uygulamalı eğitim 
de verilmektedir. Toplumla iç içe olmak ve toplumun eğitimine katkı yapmak üzere 
her öğrenci değişik kurumlarda uygulamalarda bulunmaktadır. Ayrıca tüm bölüm 
öğrencileri öğretmenlik mesleğine hazırlık için son sınıfta belli zamanlarını uygulama 
için okullarda geçirmektedirler. 
 Fakültemizde ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişim 
programları yürütülmektedir. Bu kapsamda ERASMUS (Uluslararası Öğrenci Değişim 
Programı), FARABİ (Ulusal Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programı) ve MEVLANA 
değişim programlarına bağlı olarak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği her yıl 
artarak devam etmektedir. 
 Fakültemizde bulunan laboratuvarlar:Fizik Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, 
Fen Bilgisi Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı (2 adet). 

Bölümlerimiz :
• Fen Bilgisi Öğretmenliği 
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
• Resim İş Öğretmenliği 

• Sınıf Öğretmenliği 
• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
• Türkçe Öğretmenliği 

EĞİTİM
FAKÜLTESİ

egitim.erdogan.edu.tr



Bölümlerimiz :
• Biyoloji 
• Fizik 
• Gürcü Dili ve Edebiyatı 
• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 

• Kimya 
• Matematik 
• Tarih 
• Türk Dili ve Edebiyatı

FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

fef.erdogan.edu.tr

 03 Eylül 1997 tarihinde kurulmuş olan Fen Edebiyat Fakültesi ilk mezunlarını 
2002 yılında vermiştir. 
 Fakültemiz, bilginin yeni alanlarda kullanımını sağlayan, eğitimi yalnızca bilgi 
aktarımı ile sınırlamayan, öğrencilere evrensel değerleri, düşünmeyi ve tartışmayı 
öğretip yaşatan bir akademik birimdir.Fakültede, temel bilimlerin evrensel ilkelerinden 
yola çıkılarak birim bünyesindeki öğretim elemanı ve öğrencilerin uluslararası bir bilinç 
ve eğilime sahip olmalarına önem verilir. 
 Fakültemizin amacı, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında, bilimin ilke 
ve işleyişini kavramış, çözümleme ve birleştirme yoluyla olayları irdeleme yeteneği 
kazanmış, sorun çözebilen, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında 
bağlantı kurabilen, yirmi birinci yüzyılın küresel rekabet ortamına ayak uydurabilecek, 
yüzü dünyaya dönük, aydın, zihni ve yüreği genç bireyler yetiştirmektir. 
 Fakültemiz, bilimsel birikim sahibi, yetkin bir akademik kadroyla, gerekli 
teknik donanımın kullanıldığı ferah ortamlarda hizmet vermektedir. 
 Zihni Derin Yerleşkesi’nde bulunan fakültemizde, öğrencilere sadece sağlam 
bir akademik altyapı değil, aynı zamanda paylaşımcı, sıcak ve pozitif bir ortamda eğitim 
görme fırsatı da sunulmaktadır. 
 Fakültemizde bulunan laboratuvarlar: Fizik Laboratuvarı (4 adet), Biyoloji 
Laboratuvarı (3 adet), Kimya Laboratuvarı (3 adet), Organik Araştırma Laboratuvarı 
(2 adet), Bilgisayar Laboratuvarı (2 adet), Analitik Kimya Laboratuvarı, Fiziko Kimya 
Laboratuvarı, Biyokimya Arş. Laboratuvarı, Anorganik Kimya Laboratuvarı, Moleküler 
Biyoloji Laboratuvarı, Botanik Laboratuvarı, Zooloji Laboratuvarı, Bitki Fizyolojisi 
Laboratuvarı, Mikro Biyoloji Laboratuvarı, Katıhal Fiziği Laboratuvarı, Malzeme 
Laboratuvarı, Atom ve Moleküler Fiziği Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, 
Biyokimya Laboratuvarı. 



HUKUK
FAKÜLTESİ

hukuk.erdogan.edu.tr

  Hukuk eğitimi konusunda yenilikçi yaklaşımlara açık ve geniş bir vizyona sa-
hip olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kalıplaşmış, bilinen, klasik 
hukuki bilgi ve düşüncenin ötesinde yaratıcı, farklı düşünen ve hukuku uygulamanın 
yanı sıra sahip olduğu bilgi ve birikim ile hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkı 
verecek, dinamik hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 Öğrenci odaklı bir yaklaşımla nitelikli eğitim imkânının sunulduğu 
fakültemizde katılımcı, sorgulayıcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve evrensel 
düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.Uluslararası saygınlığa 
sahip bir hukuk araştırma ve eğitim merkezi olarak ülkeye ve insanlığa hizmet etmek 
fakültemizin bir diğer amacıdır. 
 Temel ilkemiz; hukukçuyu vatandaşlar ile devlet, kurumlar ile bireyler arasın-
daki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde düzenleyen yasal normların 
uygulanmasında etken kişi olarak tanımlayan çağdaş yaklaşımı esas almaktır. 

Bölümlerimiz :

• Hukuk



 28.11.2007 tarihinde kurulmuş olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk 
öğrencilerini 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında ‘İşletme’ bölümüne almıştır. 
Fakültemizin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, 
araştıran, sorgulayan, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeni düşüncelere ve kendisini 
geliştirme ye açık, eleştirel düşünme becerisine sahip, iletişim gücü gelişmiş mezunlar 
yetiştirmektir. 
 Zihni Derin Yerleşkesi’nde faaliyet göstermekte olan İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinin hedefi; çağdaş, bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak ülke ve 
bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte araştırma ve yayınlar üretmek; bilimsel 
araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda, bölgesel taleplere 
uygun toplumsal hizmet projeleri geliştirmek ve sürdürmektir. 
                 Fakültemiz; tüm programları ile öğrencilerimizin kendi hedefleri ,doğrultusun-
da ders programlarını oluşturmalarına olanak veren esnek yapısı ile 
me zunlarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktadır. 

Bölümlerimiz :
• İktisat  
• İşletme
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Maliye    
• Uluslararası İlişkiler 
• Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

iibf.erdogan.edu.tr



İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

ilahiyat.erdogan.edu.tr

 03.07.1992 tarihinde kurulmuş olan İlahiyat Fakültesi, 1993-1994 yılında 
eğitim-öğretime başlamıştır. 
İlahiyat Fakültesi, dinin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere 
uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslami değerlere ve 
çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bilimsel temele dayalı, çağdaş bilgi ve 
kültürle donatı okuyan, sorgulayan, bili şim çağına ayak uyduran, alanındaki gelişmeleri 
yakından takip ederek ulusumuzun ve toplumumu zun dini ihtiyaçlarını en güzel şekilde 
karşılayacak nitelikte mesleki açıdan yetkin ve öz güveni yüksek ilahiyatçılar yetiştirme 
misyonu taşımaktadır. 
 ‘Temel İslam Bilimleri’, ‘Felsefe ve Din Bilimleri’ ile ‘İslam Tarihi ve Sanatları’ 
olmak üzere üç akademik bölüme sahip olan fakültemiz, 1998 yılında ilk mezunlarını 
vermiştir. Mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde imam-
hatip vaizlik ve müftü gibi görevler alabilmektedirler. Bunun yanı sıra pedagojik 
formasyon alarak lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğ retmeni, İmam 
Hatip Liselerinde ise meslek dersleri öğretmeni olma hakkını elde edebilirler. Ayrıca 
öğrencilerimizin daha ileri seviyede eğitim görmeleri için yüksek lisans ve doktora 
yapma imkânları da mevcuttur. 
 Fakültemizin öğretim süresi 1 yıllık zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfından sonra 
4 yıldır. Fakültede ilahiyat programlarına öğrenci alınmaktadır. 

Bölümlerimiz;
• İlahiyat
• İlahiyat İ.Ö
• İlahiyat (M.T.O.K)
• İlahiyat (M.T.O.K) (İ.Ö)



 04.04.2011 tarihinde kurulmuş olan Mühendislik Fakültesi ve 23.06. 2012 
tarihinde kurulmuş olan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bazı yükseköğre-
tim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştir-
ilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin 29.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. 
 Fakültemiz, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, doğaya ve çevreye duyarlı, 
teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, temel bilimleri özümsemiş, problemleri 
tanımlayıp akılcı çözüm yolları bulabilen, temel ve uygulamalı mühendislik konularında 
ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya 
dönüştürebilen, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip bilimsel erk ve düşüncede, 
insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı mühendisler ve 
“tarihin derinliklerinden, bilimin ve sanatın ufuklarına” sloganıyla, insan ve topluma 
önem veren, kültür ve sanat gibi medeniyet değerlerimizi anlayan, modern çağın 
gereklerini bilen, özgür düşünce ve eleştirel mantığa sahip, girişimci ve öz güveni 
yüksek tasarımcı ve mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
 Fakültemiz zengin eğitim programları, eğitimi destekleyen ar-ge imkânları ve 
mezunlarına sunacağı fırsatlarla ulusal ve uluslararası alanda her zaman bir adım önde 
olmayı hedeflemektedir. 

Bölümlerimiz :
• Bilgisayar Mühendisliği 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
• İnşaat Mühendisliği

MÜHENDİSLİK ve 
MİMARLIK FAKÜLTESİ 

mmf.erdogan.edu.tr

• Makine Mühendisliği 
• Mimarlık 
• Peyzaj Mimarlığı 



 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 17.03.2006 tarihinde 
kurulmuştur. 05.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Sağlık 
Bilimleri Fakültesi olmuştur. 
 Fakültemizde amaç, çağdaş eğitim anlayışı içinde sağlık sektörüne bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, nitelikli ve bilgili sağlık bakım personelleri 
kazandırmaktır. 
 Fakültemizin hedefi, profesyonel bağlamda öğrencileri sağlığın geliştirilmesi 
ve korunması kapsamında ve bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve 
toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede, eğitim ve uygulama, araştırma, 
yönetim ile liderlik rollerini temel alarak, etkin meslek üyeleri ve eğitimcileri 
yetiştirmektir. 
 Öğrencilerimizin araştırmacı düşünce yapısına sahip bireyler olmaları 
beklenmektedir. Bu amaçla da tüm mesleki derslerin uygulamaları, teorik derslerle 
birlikte entegre bir şekilde yürütülmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
müfredat programı, öğrencilerimizin insan bilimleri ile fiziksel, sosyal, tıp ve biyolojik 
bilimlerden derlenen bilgi ve teknikleri en iyi şekilde kazanmalarını sağlayacak şekilde 
hazırlanmıştır. 
 Mezun olan öğrencilerimiz, devlet ve üniversite hastaneleri ile özel 
hastanelerde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, iş yerlerinde ve okullarda 
çalışabilme imkânlarına sahiptirler. 

Bölümlerimiz :

• Hemşirelik 
• Sosyal Hizmet 

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

sbf.erdogan.edu.tr



SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

sporbilimleri.erdogan.edu.tr

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 
02.05.2012 tarihinde kurulmuştur. 30.04.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
karar ile Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur. 
 Fakültemiz, spor bilimleri ve teknolojileri alanında dünya üniversiteleri ile 
rekabet eden öncü ve lider bir kurum olmayı hedefleyerek çağdaş spor eğitimi ve 
öğretimi programlarını yürütmektedir. 
 Fakültemiz, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş 
bir ülke vizyonunu temel alarak çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve 
becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, 
antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
 Ayrıca, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli 
kullanımına hizmet eden bireyler ile spor kültürünü yaygınlaştırmak hedeflenmiştir. 
 Hedefimiz, öğrencilerimizin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde 
geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, öğrencilerin 
kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde 
eğitim verilmesini sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları 
bilen bireyler yetiştiren ve beden eğitimi ve spor alanında örnek gösterilen seçkin bir 
kurum olmaktır. 

Bölümlerimiz :

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
• Spor Yöneticiliği 



SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ

suf.erdogan.edu.tr

 03.07.1992 yılında kurulmuş olan Su Ürünleri Fakültesi, 1993-1994 eğitim 
öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. 
 İlk mezunlarını 1997-1998 eğitim-öğretim yılında vermiş olan Su Ürünleri 
Fakültesi, ülkemizde hızla gelişen su ürünleri sektörü için yeni bilgi ve teknoloji 
üretimini sağlayacak mühendisleri yetiştiren yükseköğretim kurumudur. Mezunlar 
temel araştırma alanında ülkemizin çeşitli üniversitelerinde araştırmacı olmanın yanı 
sıra Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında Su Ürünleri Mühendisliği kadrolarında görev 
alabilmektedirler. Ayrıca, özel sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında su 
ürünleri ile ilgili birçok firmada (Alabalık Yetiştiriciliği, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği, off-
shore sistemlerinde, akvaryum balıkları yetiştiriciliği, su ürünleri tesislerinin fizibilite 
ve projelendirmesinde, balık hastalıkları tanı ve tedavisinde, su ürünlerinin amatör ve 
profesyonel avcılığında, su ürünleri işletme fabrikaları, yem fabrikaları, ağ fabrikaları, su 
altı dalış okulları) çalışabilmektedirler.Öğrencilerimiz eğitim öğretim süresi içerisindeki 
staj imkânlarıyla öğrenim süreleri içerisinde meslekleri ile ilgili olarak uygulamalı 
çalışma imkânı yakalamaktadırlar. 
 Fakültemizde bulunan laboratuvarlar: Mikroskop Laboratuvarı, Av Araçları 
ve Avlama Tek. Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Su 
Kimyası Laboratuvarı, İşleme Teknolojisi Laboratuvarı, Moleküler Biyolojisi ve Genetik 
Laboratuvarı, Histoloji ve Yaş Tespit Laboratuvarı, Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvarı, 
Akvaryum Laboratuvarı (2 adet), Balık Müzesi, Akuatik Toksikoloji Laboratuvarı, Sualtı 
Araştırmaları Laboratuvarı. 

Bölümlerimiz;
• Su Ürünleri Mühendisliği



 01.03.2006 tarihinde kurulmuş olan Fakültemiz, 2008-2009 akademik 
yılında eğitime başlamıştır. 
 Dünyada ve Türkiye’de tıp eğitimindeki gelişmeler çerçevesinde 
eğitim programını geliştiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 
misyonunu, “eğitim”, “araştırma” ve “hizmet” üçlemesi ile tanımlamaktadır. 
Fakültemiz; uluslararası ölçütlere uygun bir tıp eğitimi ile tıp bilimine katkıda 
bulunabilecek düzeyde bir fakülte olmayı amaçlamaktadır. Hedefimiz; ülkemizin 
sağlık problemlerine hâkim, bunlara karşı yeterli bilgi ve beceri ile donanmış, 
araştırmacı, kendisini sürekli yenileyen, gelişime açık, mesleki bilginin yanı sıra 
sosyal yönü de gelişmiş, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı ve kalite standartları 
konusunda tavizsiz hekimler yetiştirmektir. Fakültemiz, eğitime kapılarını açtığı 
tarihten bu yana hızlı bir gelişme göstererek diğer Tıp Fakülteleri arasında 
önemli bir konuma gelmiştir. 
 Fakültemiz gerek öğretim üyesi sayısı itibariyle, gerek fiziki ve teknolojik 
alt yapısı ile çok hızlı bir gelişme göstermiş ve kuruluşunu tamamlamıştır. 
Öğrenci sayısının az olması, öğrencilerin, öğretim üyeleri ile birebir ilişki 
kurabilmelerine, teorik ve pratik derslerden maksimum yararlanabilmelerine 
imkân sağlamaktadır. 

Bölümlerimiz;
• Tıp

TIP
FAKÜLTESİ

tip.erdogan.edu.tr



 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 16 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. 
2016 tarihinde Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi olmuştur. 
 Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, denizle, denizcilikle 
ilgilenenlerin tercih ettiği yeni bir eğitim kurumu durumundadır. Turgut Kıran 
Denizcilik Fakültesi’nde denizcilik sektörünün gerektirdiği özellikler düşünülerek 
dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mesleki yeterliğe sahip, iletişim becerisi 
yüksek, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, kendini sürekli olarak geliştirmeyi 
öğrenmiş, araştırma yetenekleri gelişmiş, yaratıcı ve çağdaş insanlar yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
 Ülke ekonomisinin büyümesine ve bölge ekonomisinin de bu sürece 
eşlik etmesine bağlı olarak denizcilik sektörü ulusal ve yerel ölçekte hızla etkinlik 
kazanmaktadır. Dolayısıyla denizcilik alanında çok yönlü nitelikler kazanacak olan 
fakülte mezunları, sektörün gelişimine bağlı olarak güçlü istihdam fırsatlarıyla karşı 
karşıyadırlar. Fakültemiz mezunları Türkiye denizcilik sektöründe etkin olarak görev 
almanın yanı sıra uluslararası düzeyde de istihdam imkânına sahiptirler. 
 Fakültemizde bulunan laboratuvarlar: Gemicilik, Petrol Kirliliği ve Meteoroloji 
Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Seyir, Harita ve Teknik Resim Laboratuvarı, Fizik-
Kimya Laboratuvarı. 
Bölümlerimiz :
• Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 

denizcilik.erdogan.edu.tr

TURGUT KIRAN 
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ



ZİRAAT FAKÜLTESİ
ziraat.erdogan.edu.tr

 16.04.2012 tarihinde kurulmuş olan fakültemiz 2013-2014 akademik yılında 
ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.
 Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, 
çevreye duyarlı ve doğal kaynakları koruyan, ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen 
saygın bir eğitim kurumu olma düşüncesi ile hareket eden Ziraat Fakültesi, ülkemizin 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunma amacı gütmektedir.
 Modern tarımın teknolojik yeniliklerine uyum sağlamış, ilimiz, bölgemiz 
ve ülkemiz tarımsal sorunlarına çözüm sunabilen Ziraat Fakültesi,evrensel ölçekte 
araştırmalarla bilgi üreterek bahçe ve tarla bitkilerinde ıslah, yetiştirme ve değerlendirme 
alanlarının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.
 Kaliteli öğretim üyesi kadrosuyla, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yanında 
bölge ve ülke düzeyindeki tarımsal politikaların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar 
yürütmektedir. 
 Hedefimiz; mesleki bilgi ve becerisi yüksek, üretken, girişimci bireyler 
yetiştirerek toplumun hizmetine sunmaktır.

Bölümlerimiz;
• Bahçe Bitkileri
• Tarla Bitkileri



FINDIKLI UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/yuksekokul/fubyo

 23.06.2012 tarihinde kurulmuş olan yüksekokulumuz, 2013-2014 akademik 
yılında Bankacılık ve Finans Bölümüne ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime 
başlamıştır. 
 Misyonumuz hâlihazırdaki bölüm alanlarındaki kalifiye iş gücü ile sanayi 
tarafından gereksinim duyulan özellikler arasındaki boşluğu kapatmak; ülkemizin 
çağdaş seviyeye ulaşmasında ihtiyaç olunan kalifiye ve nitelikli eleman yetiştirmek ve 
en iyi eğitimi sağlamaktır. 
 Yüksekokulumuzun Bankacılık ile Finans programlarında; matematik, 
istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, 
finansman, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası 
finansman, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin 
yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi 
hedeflenmektedir. 
 Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince kendilerini geliştirecek ve bu arada, 
gelecekte topluma önderlik edebilecek, çevreye duyarlı ve toplum bilincine sahip 
bireyler haline geleceklerdir. 
Bölümlerimiz :
• Finans ve Bankacılık 
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik



 Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 07.12.2009 tarihinde 
kurulmuştur. 
  Amacımız; doğumsal ya da edimsel fiziksel engelleri olan bireylerin yeniden 
topluma kazandırılması ve fonksiyonlarını mümkün olduğunca geri kazanabilmeleri 
için gerekli yöntemleri uygulayabilen sağlık elemanları yetiştirmektir . 
 Hedefi insan haklarına saygılı, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda, 
bilgili ve becerikli, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek 
her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, sağlıklı ya da bireylerin her ortamda 
bakım gereksinimini mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilecek, aynı zamanda 
sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek 
fizyoterapistler yetiştirmektir. 
 Dört yıllık eğitimleri sonucunda mesleği icra edebilme becerisi kazanmış 
çağdaş fizyoterapistler tarafından toplum hizmeti sunulur.Hasta tedavisine başlayan 
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 2015-2016 yılında öğrenci alımına 
başlamıştır. 
Bölümlerimiz :
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ
VE REHABİLİTASYON

YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo



 Yabancı Diller Yüksekokulu, 2547 sayılı kanunun 5/i maddesinde öğrencilerin 
alması zorunlu olan yabancı dil dersleri, İlahiyat Fakültesi hariç yabancı dil hazırlık 
sınıfları ve yabancı dil yeterlilik sınavları, seçmeli yabancı dil dersleri ve dil kursları 
düzenleme işlerini yürütmektedir. 
 Okulumuz, öğrencilerin akademik okuma, yazma ve konuşma becerilerinin 
yanı sıra ilerideki mesleki yaşantılarında bu becerilerini kullanmada başarılı olmaları 
için teşvik eder. Aynı zamanda, okulumuz geleneksel öğretim metotları yerine öğrenci 
merkezli, yaratıcı ve eleştirel düşünce yöntemleri yoluyla bu becerileri öğrencilere 
kazandırmayı amaçlamıştır. Vizyonumuz uluslararası standartlarda modern yabancı dil 
eğitimi için gerekli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmektir. 
 Yüksekokulumuzda hedefimiz, öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve 
becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca öz güvenle iletişim kurmalarının, 
sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu çerçevede, 
dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları 
hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip üretken bireyler olarak 
yetiştirmektir. 

YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ydyo



ADALET MESLEK
YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/myo/adalet

 2012 yılında kurulmuş olan Adalet Meslek Yüksekokulu, 2013-2014 eğitim 
öğretim döneminde eğitime başlamıştır. 
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, adalet 
hizmetiyle ilgili kurumlara hukuk temel bilgilerine ve uygulama deneyimine sahip 
nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir meslek yüksekokuldur. 
 Yüksekokulumuz bünyesinde verilen eğitim programları sayesinde 
öğrencilerin eğitim süreci sonunda Türk yargı sistemine hakim, temel hukuk 
metinlerini asgarî düzeyde inceleyip yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahip 
olması, analitik düşünme yeteneği kazanması, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve 
hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin 
bilincine varıp bu ilkeleri benimsemesi, dünya kültürlerine açık, farklı inanç, yaşam ve 
düşünce biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulaması, hayat 
boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında 
gelişmeleri izleyerek kendini geliştirmesi, adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı 
temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanması amaçlanmaktadır. 
 Hedefimiz, mezunlarımızın yabancı dile hakim yerel ve uluslararası adalet 
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan, mesleğinde yüksek performans gösteren, 
kolayca adapte olabilen ve prestijli hukuk büroları ile özel sektörde ve adalet 
bürokrasisinde çalışan profesyoneller olmalarını sağlamaktır. 

Bölümlerimiz :
• Adalet
• Ceza,İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 



 24.01.2003 tarihinde kurulmuş olan Ardeşen Meslek Yüksekokulu, iş 
dünyasında çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli ara elaman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla, güncel eğitim ve öğretim tekniklerinden yararlanarak, öğrencilere 
teorik ve pratik uzmanlık becerisi kazandırmaktadır. 
 Amacımız, her türlü teknolojik donanım bulunan sınıflarda ve 
laboratuvarlarda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim süreçleri sonunda iş yaşamına 
tam donanımlı hazırlanmasını sağlamaktır. 
 Hedefimiz; kaynakları ve alt yapısıyla, akademik ve idari personeline uygun 
çalışma ortamları sunarak her yönüyle donanımlı meslek elemanları yetiştiren öncü bir 
meslek yüksekokulu olmaktır. 
 Meslek Yüksekokulumuz; mezunlarımızın günümüz iş dünyasında hak 
ettikleri yeri almaları için donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın yanında, 
mesleklerin ilerlemesi, geliştirilmesi ve nitelikli iş gücünün artması konularında büyük 
rol üstlenen seçkin bir kurumdur. 

Bölümlerimiz :
• Bankacılık ve Sigortacılık 
• Bilgisayar Programcılığı 
• Turizm ve Otel İşletmeciliği 
• Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

ARDEŞEN MESLEK
YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/myo/armyo



PAZAR MESLEK
YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/myo/pmyo

 31.03.2008 tarihinde kurulan yüksekokulumuz, 2009-2010 eğitim-öğretim 
yılından itibaren öğrencilere kapılarını açmıştır. 
 Daha ziyade tarım ve ziraat alanında uzmanlaşmış olan yüksekokulumuzda 
Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi programları 
olmak üzere üç programda eğitim-öğretim verilmektedir. 
 Amacımız; dünyada ve ülkemizde çok önemli bir sektör haline gelen Organik 
Tarım’ın yöremizde, modern yöntemlerle uygulanabilirliğini sağlamak, son yıllarda 
giderek gereken önemi görmeye başlayan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda yöre 
halkının bilinçlenmesine temel oluşturmaktır. 
 Hedefimiz; mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde talep 
edilen, alanında belirleyici özelliği olan, bölgenin ve ilimizin ekonomik ve toplumsal 
gelişimine katkı sağlayan, örnek ve öncü bir eğitim kurumu haline gelmektir. 
Bölümlerimiz:
• Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
• Organik Tarım
• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler



 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11.07.2007 tarihinde kuruldu. Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun kuruluş amacı; 
sağlık sektöründeki yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyaca yönelik olarak, sağlık 
konusunda bilgi ve beceri kazanmış, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimseyen, 
ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip, ulusal ve uluslararası sağlık 
standartlarında hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve 
becerikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. 
 Hedefimiz; temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde nitelikli 
sağlık teknikerlerini toplum hayatına kazandırmaktır. Ayrıca,eğitim-öğretim kalitesinin 
en üst düzeye çıkartılması için güncel gelişmelerin ve meslek ile ilgili değişimlerin sürekli 
takip edilmesi, sektör ihtiyacı doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağının en 
iyi şekilde hazırlanması, bölgesel, ulusal ve uluslararası öğrenci tercihlerinde ilk sırada 
yer alan kurum olmaktır. 
Bölümlerimiz;
• Anestezi
• Fizyoterapi
• İlk ve Acil Yardım
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
• Yaşlı Bakımı

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/myo/shmyo



SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/myo/sbmyo

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2011 Yılında Rize Meslek Yüksekokulunun 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 
ikiye ayrılması ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz, sorgulayan, araştıran, sosyal 
becerileri gelişmiş, kendine güvenen, akılcı, toplumun değer yargılarına saygılı gençler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, iş dünyası ile çeşitli kurum ve kuruluşların 
ihtiyacı olan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, her türlü kaynağı 
etkin kullanarak; üretken, araştırmacı, kendine güvenen, toplumsal değerlere saygılı, 
sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayan, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve sürekli 
değişen şartlara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek ve sektör paydaşlarıyla iş birliği 
içerisinde yeni projeler üreterek kalkınma sürecini hızlandırmayı görev edinmiştir. 

Bölümlerimiz :
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
• Dış Ticaret 
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
• İşletme Yönetimi 
• Lojistik 
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 



 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Rize Meslek Yüksekokulu ismiyle 01 
Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime 
başlamıştır. 1986 yılında şu an bulunduğu At Meydanı Mahallesindeki arsası alınmış ve 
1992 yılında binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
 Amacımız; küreselleşmenin etkisiyle sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara 
ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, ilgili sektörlerde çağın gereklerini 
kavramış, işinin gerektirdiği donanıma sahip uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir. 
 Her türlü kaynağı etkin kullanarak; üretken, araştırmacı, kendine güvenen, 
toplumsal değerlere saygılı, sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayan, mesleki bilgi 
ve beceriye sahip ve sürekli değişen şartlara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek 
ve sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yeni projeler üreterek kalkınma sürecini 
hızlandırmak yüksekokulumuzun temel görevidir. 
 Yüksekokulumuzda bulunan laboratuvarlar: Bilgisayar Laboratuvarı (6 adet), 
İnşaat Laboratuvarı, İklimlendirme ve Soğutma Laboratuvarı. 

Bölümlerimiz :
• Çevre Koruma ve Kontrol 
• Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 
• Elektrik 
• Elektronik Teknolojisi 
• Geleneksel El Sanatları 
• İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 
• İnşaat Teknolojisi 
• Kimya Teknolojisi 

TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

erdogan.edu.tr/myo/tbmyo

• Makine 
• Makine Resim ve Konstrüksiyonu 
• Mekatronik 
• Mobilya ve Dekorasyon 
• Otomotiv Teknolojisi 
• Su Altı Teknolojisi 
• Tekstil Teknolojisi 
• Yapı Denetimi 



LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
ENSTİTÜSÜ

erdogan.edu.tr/enstitu/sbe

 Üniversitemizde lisansüstü eğitimi daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen 
Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekteydi. Bu üç enstitü 
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla 
kurulmuştur. Ancak, üniversite mizde lisansüstü eğitimi veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılarak yine aynı karar ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 5 Şubat 2021 tarihi itiba rıyla lisansüstü 
eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere faaliyete başlamıştır. 
 Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim 
Kuruludur. Ens titüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, 
Enstitü Müdür Yardım cıları ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesi olmak üzere 
altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise 
Enstitü Müdür Yardımcıları ile Ana Bilim Dal ları başkanlarından oluşmakta ve üst 
akademik organ olarak Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan 
görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir. 
 Enstitümüzde mevcut olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarından 
birine kayıt yaptıran öğrencilere istekleri doğrultusunda ve seviyelerine göre iki yarıyıl 
süreyle İngilizce hazır lık kursu verilmektedir. 



ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA

MERKEZLERİ
Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

                                  Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

                               Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

                                 İklim Değişikliği Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi





YURT İÇİ VE YURT DIŞI 
ÜNİVERSİTELERLE

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
 Üniversitemiz ile yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversite 
arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği – Erasmus, Farabi vb.) 
çerçevesinde öğrenci değişimi programları uygulanır. Bu şekilde gönderilen 
öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, 
okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerden 
alınan notlar “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre not sistemine çevrilerek 
öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.
 Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen 
öğrencilere de üniversitede okudukları
süre içerisinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için 
kendilerine transkript verilir.
 Üniversitemiz modern eğitim anlayışıyla, uluslararası 
standartlarda akademik bir ortam sağlamaktadır. Bu imkânlara, Uluslararası 
Öğrenci olarak tüm eğitim-öğretim süresince, Erasmus ve Mevlana Değişim 
Programı kapsamında değişim öğrencisi olarak 1 akademik yıl boyunca sahip 
olabilmektedirler.



SÜPER BURS: Aylık 5.000 TL

Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ilk 1.000’e 
giren ve Üniversitemizin lisans programlarından herhangi birine yerleşen öğrencilere 
verilir.

BAŞARI BURSU: Aylık 3.000 TL ve 2.000 TL

Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) aşağıdaki 
tabloda yer alan başarı sıralamalarından herhangi birine sahip öğrencilere verilir.

TERCİH BURSU: Aylık 2.000 TL

Üniversitemizin Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk ve İlahiyat Fakülteleri’nin 
programlarından birine ilk tercihi olarak yerleşen ilk üç öğrenciye verilir.

Genel Kurallar

Burslar zorunlu hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her 
öğretim yılında dokuz ay olarak ödenir. 

Genel akademik not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşen veya birden fazla 
başarısız dersi bulunan öğrencinin bursu takip eden dönemden itibaren; uzaklaştırma 
veya daha üst bir ceza alan, derse kayıt yapmayan, devam etmeyen veya kayıt donduran 
öğrencinin bursu dönem sonu beklenmeden kesilir. 

İkinci Öğretimlerde ve Ek Yerleştirmelerde burs uygulaması yoktur.

Birden fazla burs kazanan öğrenciye kazandığı en yüksek burs ödenir

	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	Üniversitesi	 Geliştirme	 Vakfı	 tarafından	
bizi	tercih	eden	öğrencilerimize	burs	verilecektir.

Detaylı	bilgi	için	web	sitemizi	ziyaret	edebilirsiniz...
www.rteuniv.org.tr
www.erdogan.edu.tr

BAŞARI BURSU
FIRSATI







Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi
Fener	Mah.	Zihni	Derin	Yerleşkesi,	Merkez	/	RİZE			53100

Tel:	444	01	99	
Faks:	0	464	223	5376


