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Türkiye’nin genç, girişimci bir eğitim kurumu olan 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 
hazırlanmış olan bu kitapçıkta bulunan içeriği
güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
Rektör
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Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

 Değerli Genç Kardeşlerim,

 Sizler çok daha yakından biliyorsunuz ki, bugün 
insanoğlu bundan 20 yıl öncesinin bilim ve teknoloji 
kalıplarıyla açıklamakta çok zorlanacağımız yeni bir çağa 
adım atmaktadır.

 Bugün artık bilgi, rahatlıkla depolanabilen, dünyanın 
bir ucundan diğerine kolayca aktarılabilen bir değer haline 
gelmiştir. Günümüzün gençleri, dünün gençlerine göre 
çok daha fazla bilgi kaynağına, çok daha kısa zamanda 
ulaşabiliyor.

 Artık bütün dünyada eğitimin çerçevesi okulların 
dışına taşmış, daha geniş açılı bakmayı gerektiren bir konu 
haline gelmiştir.

 Bu tabloya bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, bilgi ile hayatı 
buluşturmak, bu buluşmanın imkânlarını oluşturmaktır. Ama 
bunun için, insanlığın ihtiyaçlarıyla, çağın gerçekleriyle ve 
hızıyla, geleceğin hedefleriyle uyumlu şekilde bilgi üretmek, 
kendimizi geliştirmek durumundayız. 

 Bilgi üretimi konusunda son yıllarda önemli 
aşamalar kaydettiğimizi altını çizerek ifade etmek istiyorum. 
Dikkat edelim, bu artış da rekabetle ilgilidir. Bu rekabeti 
oluşturacak olanlar ise üniversitelerdir.

  Bugün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de 
sırtını Kaçkar’a dayamış, yüzünü Karadeniz’e ve dünyaya 
dönmüş, iddia sahibi  öğrencileri ve akademisyenleri ile bu 
rekabetin içindedir. Fiziki imkânlar noktasında eksiklerinin 
süratle giderildiği bir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
umarım ki ülkemize daha faydalı hizmetler verebileceği gibi 
Rize’yi de cazibe noktası haline getirecektir. Karamsarlıktan 
kaçınmanızı rica ediyorum. Olmazları olur hale getirdik. 
Azimle, sabırla, sebatla daha fazlasını yapacağız. Bir kere 
bu ülkenin her ferdi gönülden şuna inanacak! 21. yüzyıl bir 
Türkiye yüzyılı olacaktır.
 
 Selam ve sevgilerimle.

CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJI
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Prof. Dr. Yusuf YILMAZ

Rektör

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI
 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.
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 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 

ÜNİVERSİTESİ
ERDOĞAN
RECEP TAYYİP

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.

www.erdogan.edu.tr
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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

ENSTİTÜLER
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

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

*Henüz aktif değildir. * Şubat 2021 itibari ile

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

 

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Enformatik Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümü
Türk Dili Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

SAYILARLA 
RTEÜ
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PROGRAM

ÖĞRENCI

ÖĞRETIM ÜYESI

IDARI PERSONEL
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MESLEK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK
BİRİMLER
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HER YIL
DAHA İYİYE,

DAHA İLERİYE...
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YENİ PROJELER,
YENİ SOSYAL ALANLAR...
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SAĞLIK KAMPÜSÜ
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 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 
Rize, merkez ilçeden başka 11 ilçe, 4 belde ve 350 
köyden oluşmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
karakteristik özelliklerini gösteren Rize,  Anadolu’nun 
diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi 
kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, 
doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt 
yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, 
coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir.
 Rize ili batıda Trabzon, güneyde Erzurum ve 
Bayburt, doğuda Artvin illeri ve kuzeyde Karadeniz 
ile çevrilidir. Rize ilinin yüzölçümü 3920 km² ’dir. 
İklim olarak yazları serin, kışları ılıman ve her mevsim 
yağışlı olan Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yıllık 
yağış miktarı 2300 mm. nin üzerinde olup Türkiye’nin 
en çok yağış alan ilidir.
 Bölgenin doğal bitki örtüsü, kıyılarda nemlilik 
ve yağışın fazla olması sebebi ile geniş yapraklı 
gür ormanlardan oluşur. Ormanlar bakımından 
Türkiye’nin en zengin bölgesidir.
 Yerleşmeye elverişli düz alanların az 
bulunması, yerleşme merkezlerinin sahil şeridinde 
ve akarsu vadilerinde kurulmasını zorunlu kılmıştır. 
Nitekim merkez ilçe de dahil olmak üzere 12 ilçenin 
6 tanesi sahil şeridinde, diğer ilçelerin tamamı ve 

HAKKINDA
RİZE

köylerin önemli bir kısmı da akarsuların düzlüklerinde 
kurulmuştur. Köylerde ise, yerleşme biçimi “dağınık 
köy yerleşmesi” şeklinde olup her ailenin konutu 
kendi arazisi içerisinde kurulmuştur.
 Türkiye’nin her tarafından Rize’ye karayolu 
bağlantısı vardır. Ulaşımda ağırlık karayolundadır. 
Hava yolu ile ulaşım, Rize Artvin Havalimanı’ndan 
sağlanmaktadır. 
 Rize yaylalar, akarsular ve şelaleler gibi birçok 
doğal güzelliğe sahiptir. En önemli yaylaları Ayder, 
Anzer, Pokut, Sal, Aşağı ve Yukarı Kavron, Elevit ve 
Palovit, Huser, Gito, Badara yaylalarıdır.  
 Kaçkar Dağları, hızlı akışlı akarsuların 
kaynağıdır. Bunların en önemlileri Fırtına Deresi, 
Taşlıdere, İkizdere, Karadere ve İyidere’dir. Bu 
derelerde akarsu sporları (kano-rafting) için gerekli 
debi rejim miktarı vardır. Akarsular dışında irili ufaklı 
birçok dere de bulunmaktadır.
 Bu tipik Karadeniz şehrindeki XVI. yüzyıldan 
kalma İslampaşa Camii, Ceneviz Kalesi’nin kalıntıları, 
Fırtına Vadisi, Zilkale ile Bizans ve Osmanlı döneminden 
kalma taş köprüler mutlaka görülmeli ve tüm yörenin 
panoramik dokusuna sahip Ziraat Parkı’nda ve bir de 
şehre tepeden bakan Rize Kalesi’nde denize karşı çay 
yudumlanmalıdır.
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FAKÜLTELER

Ardeşen Turizm Fakültesi
Diş Hekimliği 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
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 Ardeşen Turizm Fakültesi 25.05.2015 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz, ülkemiz ekonomisi içerisinde 
önemli bir paya sahip turizm sektörüne nitelikli bireyler kazandırmayı hedeflemiştir. Öğrencilerimizin teorik 
olarak edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürebilmeleri amacıyla fakültemiz bünyesinde her türlü imkân sağlan-
mıştır.
 Ülkemizi diğer ülkelerle rekabet edebilir duruma getirecek, sorumluluk sahibi, ekip halinde çalışma 
yapabilen, sürekli kendini yenileyen ve turizm alanındaki gelişmelerin takipçisi olan, mesleki açıdan yeterli 
donanıma sahip öğrenciler yetiştirip, topluma kazandırma amacı güden fakültemiz, turizm sektörü ve akade-
mik alanda yetiştireceği bireyler, gerçekleştireceği 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
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 15.11.2010 yılında resmi olarak kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 
2013 yılında klinik hizmetlerine ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk öğrenciler alınarak lisans eğitimine 
başlanılmıştır. 

Hem hasta tedavi hem de eğitim öğretim hizmeti verilen Diş Hekimliği Fakültesinde temelde, eğitim, 
hizmet, araştırma ve ulusal ağız diş sağlığı politikalarında sürekli gelişime odaklanarak mükemmeliyete ulaşma 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda verilen nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim ile donanımlı uzman diş 
hekimleri yetiştirmek, yapılan araştırmalarla bilime katkıda bulunmak, ağız diş sağlığı konusunda topluma 
yararlı faaliyetler yapmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 

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 lisansüstü eğitimindeki başarısı 
ile üstün nitelikli diş hekimleri yetiştirerek, diş hekimliği bilimine ve toplum ağız diş sağlığına katkıda bulunan 
bir fakülte olmaktır.

 Fakültemizde eğitim süresi beş yıldır.

Bölümlerimiz :
•  Diş Hekimliği

DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

dis.erdogan.edu.tr
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 03 Eylül 1997 tarihinde Rize’nin Çayeli ilçesinde kurulan fakültemizin misyonu, ulusal ve uluslararası 
düzeyde kabul gören bilimsel araştırmalar yapan, proje kültürünü benimsemiş, toplumun eğitim, sosyal, 
kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli öğretmen ve bilim insanı yetiştirmektir.

Fakültemiz, üç bloktan oluşan fizikî alt yapısında tam donanımlı bir kütüphaneye, iki konferans 
salonuna, teknolojik gelişmelere ve programların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş laboratuvarlara, atölyelere, 
amfilere ve dersliklere sahiptir. Ayrıca fakültemiz, öğrencilerine basketbol, voleybol sahalarının da yer aldığı 
24.000 metrekarelik açık alan imkânı sunmaktadır.

Fakültemizde ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları yürütülmektedir. 
Bu kapsamda ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA değişim programlarına bağlı olarak öğrenci ve öğretim elemanı 
hareketliliği her yıl artarak devam etmektedir.

Mezun verdiğimiz tüm lisans programlarımız, YÖK onaylı bağımsız bir dernek tarafından “akredite” 
edilmiştir. Öğrencilerimize çift anadal ve yandal programlarından mezun olma imkânı sunulmaktadır. Bununla 
birlikte, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yönetimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik 
Eğitimi, Öğretim Teknolojileri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği tezli/tezsiz yüksek lisans programları ve Fen Bilgisi Eğitimi doktora programı bulunmaktadır. 

 Fakültemiz sahip olduğu imkânlarla “Nitelikli bilimsel araştırmalar yapan ve proje kültürünü 
benimsemiş, paydaşlarla iş birliğinde öncü, toplumsal sorunlara, sanata ve değerlere duyarlı, birey merkezli 
yaklaşımlara sahip, uzaktan öğrenme fırsatlarını geliştiren, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören öğretmen 
ve bilim insanı yetiştiren, tercihte öncelikli ve mezunlarıyla iletişim halinde olan bir eğitim fakültesi olma.” 
vizyonunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bölümlerimiz :
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
• Fen Bilgisi Öğretmenliği
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
• Sınıf Öğretmenliği
• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
• Türkçe Öğretmenliği
• Resim-İş Eğitimi

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ
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 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 öğrencilerinin 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, 21. 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: 

 Tüm bölümlerin ortak kullanımında olan toplam 70 bilgisayarın yer aldığı 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı

 Biyoloji Bölümü Laboratuvarları: 

 Biyoloji Öğrenci Laboratuvarı (3 adet), Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Araştırma 
Laboratuvarı, Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Vektör Ekolojisi ve Kontrol Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji 
Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı,  Botanik Araştırma Laboratuvarı ve Herbaryum.

 Fizik Bölümü Laboratuvarları:

 Fizik Öğrenci Laboratuvarı (4 adet), Atom ve Molekül Fiziği Araştırma Laboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma 
Laboratuvarı, Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı, Malzeme Araştırma Laboratuvarı

 Kimya Bölümü Laboratuvarları:

 Kimya Öğrenci Laboratuvarı (2 adet), Döner Sermaye Laboratuvarı, Spektroskobi Laboratuvarı, Organik Kimya 
Araştırma Laboratuvarı (2 adet), Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı, Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya 
Araştırma Laboratuvarı, Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı, Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı.

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

FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

• Kimya
• Matematik
• Tarih
• Türk Dili ve Edebiyatı
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 2012 yılında kurulan fakültemiz, yükseköğrenim mevzuatından kaynaklı akademik ve idari koşulları 
sağlayarak, 2019-2020 akademik yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine Zihni Derin Yerleşkesi’ndeki 
kendine ait binasında başlamıştır. 

Hukuk eğitimi konusunda yenilikçi yaklaşımlara açık bir vizyona sahip 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.

Nitelikli eğitimi öğrenci odaklı bir yaklaşımla sunmayı gaye edinen fakültemiz, katılımcı, sorgulayıcı, 
araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve evrensel düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 Araştırma ve eğitim yönünden uluslararası saygınlık elde etmeyi hedefleyen fakültemizin temel ilkesi, 
vatandaşlar ile devlet, kurumlar ile bireyler arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde 
düzenleyen yasal normların uygulanmasında, hukukçuyu etken kişi olarak tanımlayan çağdaş yaklaşımı esas 
almaktır.

Bölümlerimiz :
• Hukuk

HUKUK
FAKÜLTESİ
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 28 Kasım 2007 tarihinde kurularak, ilk öğrencilerini 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında kabul eden 
fakültemiz, üniversitemizin ana kampüsü olan Zihni Derin Yerleşkesinde yer almaktadır. 

Fakültemiz alanında tecrübeli ve yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip kıdemli öğretim üyeleri ile 
akademik olarak gelişim motivasyonu yüksek genç akademisyenleri bünyesinde barındırmaktadır.

Fakültemizin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, araştıran, 
sorgulayan analitik düşünme becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmek ve ülkesel ve bölgesel düzeydeki toplumsal 
ihtiyaçlara yanıt verebilecek nitelikte araştırma, yayın ve projeler üretmektir. 

Fakültemizin tüm bölümlerinde öğrencilerin kendi hedefleri ile uyumlu beceriler kazanarak yarına 
en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak üzere çok-disiplinlilik yaklaşımı temelinde eğitim öğretim faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.

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

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ
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 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, sorgulayan, bilişim çağına ayak uyduran, alanındaki gelişmeleri yakından 
takip ederek toplumun dini ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacak yetkin ve öz güveni yüksek ilahiyatçılar 
yetiştirme misyonu taşımaktadır. 

 Fakültemiz 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığında 
öğretmen olarak görev almalarının yanında, Diyanet teşkilatında imam-hatip, vaiz ve müftü olarak görev 
alabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimizin daha ileri seviyede eğitim görmeleri için yüksek lisans ve doktora 
yapma imkânları da mevcuttur.  

 Fakültemizin öğretim süresi bir yıllık zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfından sonra dört yıldır. Fakültede  
İlahiyat, İlahiyat İ.Ö, İlahiyat (M.T.O.K), İlahiyat (M.T.O.K) (İ.Ö) programlarına öğrenci alınmaktadır. 
Bölümlerimiz;
• İlahiyat
• İlahiyat İ.Ö
• İlahiyat (M.T.O.K)

• İlahiyat (M.T.O.K) (İ.Ö)

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

ilahiyat.erdogan.edu.tr



4544

 04.04.2011 tarihinde kurulmuş olan Mühendislik Fakültesi ve 23.06.2012 tarihinde kurulmuş olan 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 29.06.2020 tarihinde 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 özgüveni yüksek mühendis 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
• Makine Mühendisliği 
• Mimarlık 
• Peyzaj Mimarlığı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
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SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
 17.03.2006 tarihinde kurulan Sağlık Yüksekokulu 2021 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararnameye göre Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Lisans düzeyinde eğitim verilen fakültemizde amaç; ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde 
olan, müracaatçı ve hasta haklarına saygılı, otonomi sahibi, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, çağdaş, güvenilir, 
ekip ruhuna sahip, etik ilkelere bağlı, özgür ve bilimsel düşünebilen, liderlik, sorumluluk ve katılımcılık 
ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı benimseyen,  kendi alanında tercih edilen donanımlı meslek elemanları 
yetiştirmektir.

 Fakültemizin hedefi; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, bilgi üreten ve sürekli gelişen, 
toplumun sağlıklı gelişimini etkileyebilecek her türlü değişime duyarlı, bakım gereksinimlerini saptayabilen 
ve mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilen, hızlı büyüyen ve gelişen sağlık ve sosyal refah hizmetlerinde 
tercih edilen meslek elemanları yetiştiren, yetiştirdiği profesyoneller ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir 
kurum olmaktır.

 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 Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren iş 
yerlerinde çalışabilme ya da iş yeri açabilme imkânlarına sahiptir.

Bölümlerimiz :
• Hemşirelik 
• Sosyal Hizmet
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 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 

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
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 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 dört yıllık bir lisans programıdır. 

Mezunlar temel araştırma alanında ülkemizin çeşitli üniversitelerinde araştırmacı 
olmanın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Çevre Bakanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlıklarında Su Ürünleri Mühendisliği kadrolarında görev alabilmektedirler. Ayrıca, özel 
sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında su ürünleri ile ilgili birçok firmada (sucul canlıların 
yetiştiriciliği, avcılığı ve işlenmesi, tesislerin proje ve  fizibilite planlamaları, deniz ve tatlısu 
akvaryumları, balık hastalıkları tanı ve tedavisi iştigal alanları şirketlerde, yem fabrikalarında, ağ 
fabrikalarında) çalışabilmektedirler.

Fakültemizde 7 dönem ders, 1 dönem iş yeri eğitimi olacak şekilde uygulamaya dayalı 
müfredat takip edilmekte olup öğrencilerimiz eğitim öğretim süresi içerisinde meslekleri ile ilgili 
olarak uygulamalı çalışma imkânı yakalamaktadırlar. 

Fakültemizde her birisi çağın gerektirdiği teknolojik cihazlar ile donatılmış Balık 
Hastalıkları, Su Kimyası,  İşleme Teknolojisi,  Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Histoloji ve Yaş 
Tespit,  Balıkçılık Biyolojisi,  Akvaryum,  Akuatik Toksikoloji, Mikroplastik, Bentik Araştırmalar, 
Av Araçları ve Avlama Teknolojisi ile Sualtı Araştırmaları Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca 
öğrencilerimizin ders uygulamalarını gerçekleştirdikleri 2 adet toplamda 1100 m2 büyüklüğünde 
Yetiştiricilik Uygulama Merkezi, Su Ürünleri işleme ve paketleme ünitesi ile 25 m uzunluğunda 
Araştırma Gemisi bulunmaktadır. 

 Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ile  Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği bölümlerinden teşkil Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği adı altındaki 
programda mezun vermektedir. 
Bölümlerimiz;
•  Su Ürünleri Mühendisliği

SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
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TURGUT KIRAN DENİZCİLİK 
FAKÜLTESİ
 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 16 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. 8 Nisan 2016 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine dönüştürülmüştür.

Fakültemizde lisans eğitimi 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi ile birlikte toplam 5 yıldır ve %30 
İngilizce olarak yürütülmektedir. Fakültemiz, denizle, denizcilikle ilgilenenlerin tercih ettiği yeni bir eğitim 
kurumu durumundadır. 

Fakültemizde, 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; Gemicilik, Petrol Kirliliği ve Meteoroloji, Bilgisayar, Seyir, Harita ve Teknik Resim, Fizik-
Kimya Laboratuvarı, Gemi Terk Eğitim Merkezi, Yangın Eğitim Merkezi, GMDSS Simülatörü, Köprüüstü ve Arpa 
Radar Simülatörü, Makine Simülatörü, ECDIS simülatörü Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü bulunmaktadır. 

Bölümlerimiz :
• Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 
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 17 Mart 2006 tarihinde 5467 sayılı kanun’la kurulan 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, gerek fiziki ve teknolojik alt yapısı 
ile ve kurulan Kinik Simülasyon Eğitim Merkeziyle çok hızlı bir gelişme göstermiş ve kuruluşunu tamamlamıştır. 

Bölümlerimiz;
• Tıp

TIP
FAKÜLTESİ
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 16.04.2012 tarihinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulan ilk ve tek Ziraat Fakültesi olarak, 2013-
2014 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır. 

Fakültemizde, üniversitemizin “çay” alanında ihtisaslaşmasına uygun olarak birçok TÜBİTAK, 

DOKAP ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) yürütülmektedir. Ayrıca, mandalin, yerel sebzeler, 
yerel meyveler, tıbbi aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, üzümsü meyveler, fındık, mantar gibi ürünlerde 
araştırmalara da devam edilmektedir. 

Fakültemiz, Gıda İşletme Belgesi, Meyve Fidanı Üretici Belgesi ve Süs Bitkileri Üretici Belgesi başta 
olmak üzere pek çok resmi ruhsata sahip, ülkemizin sayılı akademik kurumlarından biridir.

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 fakültemiz, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunma amacı 
gütmektedir. 

Modern tarımın teknolojik yeniliklerine uyum sağlamış, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımsal sorunlarına 
çözüm sunabilen fakültemiz, 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 gelişmiş laboratuvar, sera ve uygulama alanı altyapısı ile 
bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. 

Hedefimiz; mesleki bilgi ve becerisi yüksek, üretken, girişimci bireyler yetiştirerek toplumun hizmetine 
sunmaktır.

Bölümlerimiz;
• Bahçe Bitkileri

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ziraat.erdogan.edu.tr
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YÜKSEKOKULLAR

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
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 23.06.2012 tarihinde kurulmuş olan yüksekokulumuz, 2013-2014 akademik yılında Bankacılık ve 
Finans bölümüne, 2015-2016 yılında ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne ilk öğrencilerini alarak 
eğitim öğretime başlamıştır. 

Küreselleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ülkemizin dünya ekonomisi içerisinde istenen 
hedefine varabilmesi, güçlü bir ekonomi, finansal yapıya sahip olması ve uluslararası ticaret ve lojistik 
alanlarında yetişmiş uzman kişi ve kurumların varlığına bağlıdır. Bu vizyonla bölümlerimizde, dört yıllık 
eğitimlerini ve zorunlu stajlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olanlar, Finans ve Bankacılık alanında; 
banka, leasing, factoring, finansman şirketleri, borsa aracı kurumları gibi finansal aracılar ile tüm şirketlerin 
finans ve muhasebe departmanlarının yanı sıra T.C. Merkez Bankası, BDDK, TMSF, SPK, BİST, Sayıştay Hazine 
ve Maliye Bakanlığı gibi devlet kurumlarında da çalışma imkânına sahip olmaktadır. Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik alanında; ihracatçı birlikleri, dış ticaret sermaye şirketleri, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketleri, 
ulusal ve uluslararası perakende sektörü, taşıma ve lojistik firmalarında çalışma imkânına sahip olmanın yanı 
sıra büyükelçilik adayı ve gümrük müşaviri sınavlarına katılabilmektedirler. 

Fakültemizin misyonu, bölümlerimizle ilgili alanlarda araştırmalar yaparak küreselleşen ve rekabet 
seviyesi yükselen dünyada; araştırmacı, soru soran, analitik düşünce yapısına sahip, yenilikçi ve dünyadaki 
gelişmeleri takip eden, güçlü teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi ve donanımına sahip, rekabetçi, 
nitelikli proaktif bir insan sermayesi, yönetici adayı ve nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Bölümlerimiz :
• Finans ve Bankacılık
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER
YÜKSEKOKULU

fubyo.erdogan.edu.tr
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 Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 07.12.2009 tarihinde kurulmuştur. 
Ülkemiz genelinde fizyoterapist açığının kapatılması ve istihdam alanına ciddi bir katkı  sağlayacak olması 
açısından yüksekokulumuz oldukça önem arz etmektedir.

  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, 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 eğitim sonucunda mesleği icra edebilme becerisini kazanmış çağdaş fizyoterapistler 
toplumun hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Türk Kızılayı Şükrü Nurten 
Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Nisan 2011 tarihi itibariyle hasta kabulüne başlamış, 
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuz da, 2015-2016 akademik yılında ilk öğrencilerini 
alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümlerimiz :
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

ftryo.erdogan.edu.tr
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 Yabancı Diller Yüksekokulu,  24.10.2011 tarihinde kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu, 2547 sayılı 
Kanun’un 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, öğrencileri akademik okuma, yazma ve konuşma becerilerinin yanı sıra mesleki 
yaşantılarında bu becerilerini kullanmada başarılı olmaları için teşvik etmektedir. 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

ydyo.erdogan.edu.tr
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Pazar Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
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 Adalet Meslek Yüksekokulu, adalet hizmetiyle ilgili kurumlara hukuk temel bilgilerine ve uygulama 
deneyimine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla 5 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur.
Öğrencilerimize adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya 
yönelik bilgiler ve eğitimler verilmektedir. Duruşma salonu ve ceza infaz uygulama alanları sayesinde 
öğrencilerimiz, mesleki tecrübe edinmektedirler.

 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 hâkim, 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.

Öğrenci Alan Programlarımız:
• Adalet
• Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

ADALET
MESLEK YÜKSEKOKULU

adaletmyo.erdogan.edu.tr
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 24.01.2003 tarihinde kurulmuş olan Ardeşen Meslek Yüksekokulu, iş dünyasında çeşitli kurum 
ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli ara elaman talebini 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.

Öğrenci Alan Programlarımız:
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bilgisayar Programcılığı
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
• Turizm ve Seyahat Hizmetleri

ARDEŞEN
MESLEK YÜKSEKOKULU

armyo.erdogan.edu.tr
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 31.03.2008 tarihinde kurulan yüksekokulumuz, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilere 
kapılarını açmıştır.

 Daha ziyade tarım ve ziraat alanında uzmanlaşmış olan Yüksekokulumuz da Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler programı olmak üzere iki 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.

Öğrenci Alan Programlarımız:
• Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi
• Organik Tarımı
• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

PAZAR
MESLEK YÜKSEKOKULU

pmyo.erdogan.edu.tr
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 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11.07.2007 tarihinde kurulmuştur.
Yüksekokulumuzun 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.

Öğrenci Alan Programlarımız:
• Anestezi
•  Fizyoterapi
•  İlk ve Acil Yardım
•  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
•  Yaşlı Bakımı

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

shmyo.erdogan.edu.tr
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 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2009 yılında Rize Meslek Yüksekokulu’nun Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması ile kurulmuştur. 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 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.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Lojistik, Dış 
Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
olmak üzere yedi programda eğitim öğretime devam etmektedir.

Öğrenci Alan Programlarımız:
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
• Dış Ticaret
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İşletme Yönetimi
• Lojistik
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Ulaştırma Hizmetleri

SOSYAL BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

sbmyo.erdogan.edu.tr
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 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 Mahallesi’ndeki arsası alınmış ve 1992 yılında binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Amacımız, gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standart ve normlarda 
bilgi ve beceriye sahip, çözümleme kabiliyeti olan, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanabilen, halkla, yerel 
yönetimlerle, öğrenci ve aileleriyle iş birliği içerisinde, mesleki ve teknik alanda düşünen, analiz edebilen ve 
etkili bir şekilde çalışan meslek elemanı yetiştirmek ve gerekli ortamı sağlamaktır.

Meslek yüksekokulumuzda, Bilgisayar Laboratuvarı (4 adet), PLC Laboratuvarı, Elektronik 
Laboratuvarı (2 Adet), Mekatronik Laboratuvarı (2 Adet), İnşaat Laboratuvarı, İklimlendirme ve Soğutma 
Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Su Ürünleri ve Çay Analiz Laboratuvarı ve Makine Atölyesi, Mobilya 
Atölyesi (2 Adet), Otomotiv Atölyesi (2 Adet), Elektrik Atölyesi, El Sanatları Atölyesi (3 Adet), Tekstil Atölyesi 
(2 Adet) bulunmaktadır.

Öğrenci Alan Programlarımız:

• Çevre Koruma ve Kontrol

• Elektrik

• Elektrik Teknolojisi

• Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

• Geleneksel El Sanatları

• İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

• İnşaat Teknolojisi

• Kimya Teknolojisi

TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

• Makine

• Makine Resim ve Konstrüksiyonu

• Mekatronik

• Mobilya ve Dekorasyon

• Otomotiv Teknolojisi

• Su Altı Teknolojisi

• Tekstil Teknolojisi

• Yapı Denetimi

tbmyo.erdogan.edu.tr
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LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
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LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 Üniversitemizde lisansüstü eğitimi daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekteydi. Ancak, üniversitemizde 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 itibarıyla lisansüstü eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek 
üzere faaliyete başlamıştır. 
 

 Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Enstitüde yürütme 
görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları 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 Dalları başkanlarından oluşmakta ve üst akademik 
organ olarak Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine 
getirmektedir. 

 Enstitümüzde 35 Ana Bilim Dalı mevcut olup, bu Ana Bilim Dalları altında 37 Tezli Yüksek Lisans, 10 
Tezsiz Yüksek Lisans ve 19 Doktora olmak üzere toplamda 66 program bulunmaktadır.

 Enstitümüzde mevcut olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarından birine kayıt yaptıran 
öğrencilere istekleri doğrultusunda ve seviyelerine göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık kursu verilmektedir.
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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

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZLERİ
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KLİNİK SİMÜLASYON
EĞİTİM MERKEZİ

 Klinik Simülasyon Eğitim Merkezimiz Tıp Fakültesi 
dekanlık binasında yaklaşık 1900 m2 alanda kurulmuştur. Acil, 
yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane, standart hasta odası, 
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (Objective Structured Clinical 
Examination-OSCE) odaları, evde sağlık hizmetleri odası, Temel 
Beceri laboratuvarı, debrifing (çözümleme) odaları, destek 
alanları (depo, teknik alan vs) ve ambulansı bulunarak fiziki 
yapılanması tam bir hastane gerçekliğinde olan merkezimizde 
eğitim imkânı sunulmaktadır. Merkezimizde teknolojinin eğitimde 
kullanılması anlamında sadece simülatörler değil sanal hasta 
uygulamaları (Bodyinteract, Take the Winds, Portekiz) ile de eğitim 
desteklenmektedir. Yine simülasyon merkezi yönetim ve işletim 
sistemi (Learning Space,CAE,ABD) ile bilgisayar teknolojilerini en 
iyi kullanan çağımız öğrencilerinin yaptıkları her türlü uygulama ve 
girişimin kamera ve ses kayıtları debrifing odalarında çözümlenerek 
öğrencilerin hatalarından öğrenmelerine fırsat verilmektedir. OSCE 
(Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav) odaları ile öğrencilere simüle/
standardize hastalarla iletişim, ekip çalışması, motivasyon, hasta ve 
çalışan güvenliği gibi konularda eğitim verilmektedir.
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SU ÜRÜNLERİ
MÜZESİ

 Ülkemiz biyolojik çeşitliliğinin anlaşılarak sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesine destek olmak 
amacıyla üniversitemiz bünyesinde kurulan Su Ürünleri Müzesi’nde, 400’ü aşkın farklı su canlısı türü bulunmaktadır. 
Özellikle tatlısu balıkları anlamında çok donanımlı olan müzemiz bu anlamda Türkiye’de en çok türü ihtiva eden 
koleksiyondur. 

Öğretim elemanlarımızın dünya literatürüne kazandırdığı 80’in üzerinde yeni balık türü ve bu türlerin tip 
örnekleri de müzede sergilenmektedir. 

Bu özelikleri ile müzemiz yerel, ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmiş ve sıklıkla ziyaret edilen bir cazibe 
merkezi haline gelmiştir.

SU ÜRÜNLERİ
AKVARYUM BİRİMİ
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KARADENİZ
ARAŞTIRMA GEMİSİ

 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde olan Karadeniz Araştırma gemisinde personel ve araştırmacıların 
kalabileceği 12 yatak, yataklı revir, kamara, mutfak, kiler, toplantı salonu, ıslak ve kuru olmak üzere 2 laboratuvar, 
şoklama ve soğuk hava depoları, 2 vinç ve trol ırgatı bulunuyor. Ayrıca otomatik pilot, navigasyon, haberleşme ve balık 
bulucu gibi son sistem elektronik cihazlarla donatılan gemi 600 metre derinliğe kadar su ve sediment örneklemeleri 
yapabilecek ve her türlü sürükleme av araçları ile avcılık araştırmaları yürütebilecek özellik ve donanıma sahip. 
Karadeniz Araştırma gemisi herhangi bir ikmal yapmadan, karaya bağımlı kalmadan 10 gün boyunca deniz çalışmaları 
da gerçekleştirebilecek.



9392

 Üniversitemiz bünyesinde uygulanmakta olan üç değişim programı mevcuttur. Bu programlar, 
Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıdır. Erasmus ve Mevlana değişim programları vasıtasıyla 
yurt dışında yer alan üniversiteler ile ikili anlaşmalar imzalanır. Farabi değişim programı ise yurt içindeki 
üniversiteler ile ikili anlaşmalar gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus ve 
Mevlana değişim programlarına katılarak yurt dışında öğrenim görebilirler. Benzer şekilde, Farabi değişim 
programı ile yurt içindeki ortak üniversitelerimizde öğrenimlerini sürdürebilirler.  

 Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları ile Üniversitemiz, benimsediği modern eğitim 
anlayışına katkı sağlamaktadır ve öğrencilerimiz için uluslararası standartlarda akademik bir ortam 
sağlamaktadır.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi üç temel amaç çerçevesinde kurulmuştur:

 Ulusal ve uluslararası değişim programları ve uluslararası iş birliği protokolleri ile öğrenci ve 
personel hareketlilikleri gerçekleştirmek, 

 Çok kültürlü bir kampüs ortamı oluşturarak öğrencilerin, akademik ve idari personelin mesleki ve 
kültürel gelişimine katkıda bulunmak, 

 Üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek.

 Bu doğrultuda hedefimiz, ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla kurulacak 
iş birlikleriyle  uluslararasılaşmanın sürdürülebilirliğini sağlayarak üniversitemizi uluslararası öğrenciler 
tarafından tercih edilen, dünyada tanınır bir üniversite haline getirmektir.

 Uluslararasılaşma amacımız ile paralel olarak, Farabi Değişim Programıyla yurt içindeki, Erasmus 
ve Mevlana Değişim Programlarıyla da yurt dışındaki üniversitelerle hem hareketlilikler hem de iş birlikleri 
gerçekleştirilmektedir. 

 Ofisimizin önemli faaliyet alanlarından biri de üniversitemizde eğitim görmek için kayıt yaptıran 
öğrenciler ile hâlihazırda öğrenimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerin oryantasyonuna, sosyal ve 
kültürel alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu alanda yaşadıkları sorunların giderilmesine yardımcı 
olmaktır. 

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ VE 
DEĞİŞİM PROGRAMLARI disiliskiler.idari.erdogan.edu.tr
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 Erasmus+ programı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir değişim programıdır.  Erasmus+ 
programı Avrupa Birliği ülkeleri (Erasmus+ KA 131) ile aday ülkelerdeki (Erasmus+ KA 171) yükseköğretim 
kurumlarının iş birliğini teşvik ederek üniversiteler arası eğitimde kalitenin arttırılmasını ve geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu program, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iş 
birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra 
staj, iş ve spor alanlarında iş birliği projelerini de içermektedir.  Değişimler sayesinde, katılımcılar yurt dışı 
deneyimi yaşayarak farklı kültür ve yaşam tarzlarını yerinde görme ve öğrenme imkânı bulurlar.

 Erasmus+ programı, öğrencilere ve öğretim elemanlarına uluslararası eğitimlere dahil olma, 
araştırma projelerine katılma, akademik müfredat geliştirmede önemli uluslararası fırsatlar sunmaktadır. 
Program kapsamında üniversitemizin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yurt dışında eğitim ve staj 
imkânı bulmakta, ayrıca öğretim üyeleri (personel) de ders alma, ders verme ve çeşitli akademik proje iş 
birlikleri ile hareketlilikten faydalanmaktadır. 

 Erasmus kapsamında üniversitemizin öğrenci öğrenim ve personel ders verme hareketliliğine ait 
birçok ikili anlaşması bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 50 öğrencimiz bu program kapsamında eğitiminin 1 
ya da 2 yarıyılını ikili anlaşmamız bulunan aşağıdaki üniversitelerde geçirmektedir.

ERASMUS DEĞİŞİM
PROGRAMI
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ERASMUS DEĞİŞİM
PROGRAMI
ALMANYA
Hochschule Zittau/Görlitz
Philipps-Universität Marburg
BELÇİKA
Haute Ecole de la Province Liege
BULGARİSTAN
Nikola Vaptsarov Naval Academy
Paisii Hilendarski University of Plovdiv
University of Veliko Turnovo
South West University “Neofit Rilski”
ÇEKYA
Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice
Jana Evangelisty Purkyne
Mendel University in Brno
Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP)
FRANSA
Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
HIRVATİSTAN
University of Split
University of Zadar
University of Zagreb
University of North
İSPANYA
Universidad Rey Juan Carlos
Universidade da Coruna
İTALYA
Universita degli Studi del Sannio
Universita degli Studi di Firenze
Universita degli Studi di Torino
Universita of Bari Aldo Moro
University of Palermo
University of Bologna
University of Calabria
University of Foggia
LİTVANYA
Kaunas Technical College
Lithuania Business University of Applied Sciences
Lithuanian Maritime Academy
Zemaitija College
Siauliai State College
MACARİSTAN
Eszterhazy Karoly Foiskola
Szegedi Tudomanyegyetem University of Szeged Gabriella 
University of Pecs

MAKEDONYA
International Balkan University
South East European University Tetovo
POLONYA
Czestochowa University of Technology Lublin
University of Opole
University Powislanski College in Kwidzyn
Radom Academy of Economics
State School of Higher Prof. Education
University College of Business Poznan
University of Bielsko-Biala
University of Jagiellonski
University of Lodz
University of Warmia and Mazury Olsztyn
University of Zielona Gora
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy
Vincent Pol University in Lublin
Adam Mickiewicz University
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Kazimierz Wielki University
PORTEKİZ
Instituto Politecnico de Castelo Branco
Instituto Politecnico do Cavado e do Ave
Universidade de Beira Interior
ROMANYA
Vasile Alecsandri University of Bacau
University of Bucharest
Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi
Politehnica University of Timisoara
University of Agricultural Sciences
West University of Timisoara
Universtatea Spiru Haret
University of Galati
University of Oradea
SIRBİSTAN
International University of Novi Pazar
SLOVAKYA
Comenius University in Bratislava
Matej Bel University in Banska Bystrica
University of Presov
SLOVENYA
University of Maribor
YUNANİSTAN
Tech. Edu. Institute (Tei) of Crete

erasmus.erdogan.edu.tr
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MEVLANA DEĞİŞİM
PROGRAMI
 Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim 
veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 

 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın 
değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

 Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim 
elemanları ise en az bir hafta en fazla üç ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere 
programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları 
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

İKİLİ ANLAŞMALARIMIZ

North Ossetian State University – Rusya

University of Foreign Languages and Professional Career – Kazakistan

Ahmet Yesevi Kazakh-Turkish University – Kazakistan  

International Vision University – Makedonya

International Balkan University – Makedonya

mevlana.idari.erdogan.edu.tr
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FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI

 Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir 
yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, yurt dışında eğitim görme şansının yanı sıra öğrencinin ülke içinde istediği yükseköğretim 
kurumunda da okumasına fırsat vermektedir. Farabi Değişim Programı ile tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerimiz yurt içinde ikili anlaşmamız bulunan üniversitelerde ve ikili anlaşmamız bulunan dünya 
üniversitelerinde bir ya da iki yarıyıl öğrenim görebilmektedir. 

 Üniversitemizin bugün itibariyle yurt içindeki 85 üniversite ile Farabi Anlaşması bulunmaktadır:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Aksaray Üniversitesi 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Amasya Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi 
Artvin Çoruh Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Bartın Üniversitesi 
Batman Üniversitesi 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Bingöl Üniversitesi 
Bitlis Eren Üniversitesi 
Bursa Teknik Üniversitesi 
Bülent Ecevit Üniversitesi 
Celal Bayar Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Dumlupınar Üniversitesi 
Düzce Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Erzincan Üniversitesi 
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Giresun Üniversitesi 
Gümüşhane Üniversitesi 
Hitit Üniversitesi 
Iğdır Üniversitesi 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
İstanbul Medipol Üniversitesi 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Kafkas Üniversitesi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Karabük Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 
Kastamonu Üniversitesi 
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Munzur Üniversitesi 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Muş Alparslan Üniversitesi 
Namık Kemal Üniversitesi 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Niğde Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Ordu Üniversitesi 
Osmangazi Üniversitesi 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Siirt Üniversitesi 
Sinop Üniversitesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Trabzon Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Uşak Üniversitesi

farabi.idari.erdogan.edu.tr
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ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ OFİSİ 

 Uluslararası Öğrenci Ofisi, eğitim görmek amacıyla yurt dışından üniversitemize gelen uluslararası 
öğrencilere öğrenim hayatları süresince destek olmakta, sağlık ve barınma imkânları hususlarında yol 
göstermektedir. Ofisimiz ayrıca uluslararası öğrenciler için anlamlı günleri saptayarak kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenlemekte, bu öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumunu sağlamak amacıyla tanıtım 
programları başta olmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.  Öğrenim hayatlarının sonunda 
hem ülkemiz hem de üniversitemiz için fahri elçiler yetiştirmeyi amaçlayan ofisimiz Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yer almaktadır.
 

 Bugüne kadar 220 uluslararası öğrencinin mezun olduğu üniversitemizde, Suriye, Azerbaycan, 
İran, Yemen ve Türkmenistan başta olmak üzere 44 ülkeden toplam 500’ün üzerinde aktif öğrenci 
bulunmaktadır.

yos.erdogan.edu.tr
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RECEP TAYYİP ERDOĞA ÜNİVERSİTESİ
GELİŞTİRME VAKFI
BAŞARI BURSU FIRSATLARI

\ PROGRAM                                                AYLIK 5000 TL            AYLIK 3000TL     AYLIK 2000TL 
    

 1.000’ e giren             50.000’e giren   100.0000 giren 
 1.000’ e giren             75.000’e giren   100.0000 giren 

    
 1.000’e giren        20.000’ e giren   25.000’e giren 

    
 1.000’e giren          5.000’e giren      10.000’giren 

 1.000’e giren          20.000’e  giren   40.000’giren 
 1.000’e giren          25.000’e  giren   50.000’giren 

 1.000’e giren          25.000’e  giren   50.000’giren 
 1.000’e giren          40.000’e giren   80.000’giren 

 1.000’e giren          50.000’e giren   100.000’giren 
FEN-     

 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren 
 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren 

1.000’e giren              25.000’e giren   50.000’e giren 
 1.000’e giren              10.000’e giren   20.000’e giren 

 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren 
 1.000’e giren              50.000’e giren   100.000’e giren 

  1.000’e giren              15.000’e giren   30.000’e giren 
 1.000’e giren              15.000’e giren   30.000’e giren 

     
  1.000’e giren              15.000’e giren   25.000’e giren                            

    
 1.000’e giren              50.000’e giren   100.000’e giren  

  1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren  
 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren  

 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren  
 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren  

 1.000’e giren              75.000’e giren   150.000’e giren  
    

 1.000’e giren              10.000’e giren   20.000’e giren                            
    

 1.000’e giren              30.000’e giren   60.000’e giren               
– 1.000’e giren              30.000’e giren   60.000’e giren               

1.000’e giren              30.000’e giren   60.000’e giren               
1.000’e giren              30.000’e giren   60.000’e giren               

  1.000’e giren              30.000’e giren   60.000’e giren               
  1.000’e giren              60.000’e giren    120.000’e giren               

    
 1.000’e giren              60.000’e giren   120.000’e giren               

  1.000’e giren              60.000’e giren   120.000’e giren               
      

 1.000’e giren              75.000’e giren   120.000’e giren                         
    
 1.000’e giren              12.000’e giren   16.000’e giren                            

 

www.rteuvakfi.org.tr
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KAMPÜSTE
YAŞAM
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KAMPÜSTE
SOSYAL ALANLAR
 Her yıl öğrenci sayısı artan, yeni fakültelerle daha da 
gelişen ve hızla büyüyen üniversitemizde öğrencilerin dinlenmeleri, 
kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için sosyal 
alanlar oluşturulmaktadır. 

 Kafeteryalar, spor salonları, konferans salonları, 
yemekhane, kuaförler, hediyelik eşya ve kırtasiye dükkânı, Aile ve 
Dini Rehberlik bürosu ve daha birçok birimin bulunduğu Kongre ve 
Kültür Merkezi öğrencilerimizin ve personelimizin ders ve çalışma 
saatleri dışındaki vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirmelerine imkân 
sağlayan alanların başında gelmektedir. 

 Üniversitemiz gençlerinin ve personelinin Kongre ve 
Kültür Merkezi’ndeki değişmeyen adreslerinden birisi de içerisinde 
kafeterya, bilardo, bowling, tenis ve farklı oyun konsollarının 
bulunduğu salondur. 

 Ayrıca kahve içme mekânları, salon golfü, squash 
ve öğrencilerin herhangi bir ücret ödemeden yeni elbiseler 
alabildikleri Kaçkar Giysi Evi öğrencilerimiz ve personelimiz için 
hizmet vermektedir.
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KÜTÜPHANE
 Eğitim öğretim ve araştırmanın kalitesine önemli katkılar sağlayan ve yükseköğretimin vazgeçilmez 
bir parçası olarak kabul edilen kütüphanelerimizin gelişimini daha da destekleyecek nitelikte koleksiyonlar 
oluşturulabilmesi için basılı ve elektronik yayınlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Üniversitemiz 
hemen tüm alanlarda yaptığı büyük yatırımları kütüphanelerimizde de gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 
öğretim elemanlarımızdan gelen kitap alımına yönelik her türlü talep anında değerlendirilerek alınarak 
imkânlar ölçüsünde tamamı alınmaya çalışılmaktadır. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, gerek elektronik/ 
basılı kaynak sayısı bakımından, gerekse erişim çeşitliliği ve kullanıcılarına sunulan hizmetler bakımından her 
geçen gün hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.
 Üniversitemiz birimlerinin kütüphanelerinde bulunan basılı ve elektronik kitap sayımız 300.000’ 
i geçmiş bulunmaktadır.  Bugün itibarıyla üniversitemiz, 103.063 tanesi Merkez Kütüphanede olmak üzere 
154.295 adet basılı kitap ve 345.915 adet e-kitap olmak üzere toplam 500.210 adet kitap sayısına ulaşmıştır. 
Bu sayıyı her geçen gün artırmaya devam etmekteyiz. 
 Hızla değişen ve gelişen bilim dünyasında, personelimiz ile öğrencilerimizin bilgiye doğru ve hızlı 
bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için içerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların yer 
aldığı 50 adet veri tabanı aboneliğimiz Kütüphanemiz web sayfası üzerinden araştırmacılarımızın hizmetine 
sunulmuştur. Ayrıca elektronik kaynaklarımız içerisinde online dil eğitimi ve dil sınavlarına hazırlık imkanı 
veren dil eğitim programı, 1217 adet uluslararası düzeyde yüksek lisans ve doktora tezine erişim imkanı veren 
tez veri tabanı, 200 adet CD-DVD’den oluşan görsel-işitsel koleksiyon bulunmaktadır. Bunlara ilaveten intihal 
programları ile kaynakça yönetim aracı ve akademik performansın ölçülmesinde kullanılabilecek atıf indexleri 
de web sayfamız üzerinden hizmete sunulmuştur. 
 Araştırmacı, akademisyen ve öğrencilerimizin daha nezih, ferah ve ergonomik bir ortamda 
bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli fiziksel yenilemelerle birlikte teknolojik alt yapımızı da 
güçlendirmekteyiz. Merkez kütüphanemiz içerisinde bulunan multimedya salonu ile kullanıcılarımız 
araştırmalarını rahatlıkla yapabilmektedirler. Ayrıca katalog tarama kioksları ve hiçbir personele ihtiyaç 
duymadan kendi kendine ödünç iade işlemi yapılabilecek self-check makinesi de kullanıcılarımızın hizmetine 
sunulmuştur. Bununla birlikte üniversitemizde yapılan toplam 2.1 milyon adet e-tezine de online kataloğumuz 
üzerinden tam metin olarak erişim sağlanmaktadır. 
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SPOR VE KÜLTÜREL
FAALİYETLER
 Hem Rize şehri hem de üniversitemizde sürdürülen sosyal ve kültürel etkinlikler, öğrencilerimize 
boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için çok çeşitli imkânlar sunmaktadır.

 Üniversitemizde bilimsel çalışmaların yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere son 
derece önem verilmektedir. Üniversitemiz bir eğitim öğretim dönemi boyunca çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve konusunda uzman, çok değerli konuklara ev sahipliği yapmaktadır. Fakülteler ve 
yüksekokulların kendilerine ait konferans salonlarının yanı sıra, öğrenci kulüplerinin de düzenledikleri 
etkinlikler için yararlandıkları Kongre ve Kültür Merkezi’nde 550 kişilik konferans salonu, iki adet cep 
sinema salonu bulunmaktadır.

 Öğrenciler üniversitemizde açık ve kapalı spor sahalarında çok farklı branşlarda spor yapma 
imkânı bulabilmektedirler. Biri çok amaçlı olarak kullanılmak üzere 2 adet kapalı spor salonu, 1 halı saha, 
1 tenis kortu ve yerleşkelerimizin her birinde voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılabildiği 
çok amaçlı spor sahaları bulunmaktadır. 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi spor takımları üniversitelerarası grup müsabakalarında 
üniversitemizi temsil etmekte ve Türkiye Şampiyonalarında kazandıkları başarılara her yıl yenilerini 
eklemektedirler. Özellikle ferdi müsabakalarda Türkiye, Avrupa hatta Dünya Şampiyonu olan 
öğrencilerimizin sayısının giderek artması bizlere gurur vermektedir.
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BESLENME
HİZMETLERİ
 Amacımız üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz ile akademik ve idari 
personelimize günlük enerji, protein, vitamin ve mineral gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
yeterli ve dengeli yemek sunmaktır. Merkez kampüsümüzde bulunun yemekhanelerimizin yanı sıra 
bütün birimlerimizdeki yemekhanelerimizde öğlen yemeği, ikinci öğretim yapılan birimlerimizde ise 
akşam yemeği hizmeti de verilmektedir. Beslenme uzmanları tarafından 4 çeşit olarak hazırlanan 
yemek menüleri, mutfaklarda uzman ve denetçilerin kontrollerinde hazırlanarak akademik ve idari 
personelimizle öğrencilerimize maliyetin çok altında bir ücretle servis edilmektedir. 
 

 Ayrıca öğrencilerimiz, fakülte, yüksekokul ve yerleşke içinde bulunan kantin ve kafeteryalardan 
da beslenme ihtiyaçlarını sağlayabilmektedirler. Üniversitemiz öğrencilerine sosyal, kültürel, sportif ve 
teknik amaçlı gezi etkinliklerinde kullanılmak üzere kumanya dağıtımı da yapılmaktadır.
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SOSYAL TESİS
 Üniversitemiz bünyesinde iki adet konukevi bulunmakta olup, Zihni Derin Yerleşkesi’nde 
yer alan misafirhanemiz İktisadi İşletme Müdürlüğü bünyesinde faal olarak işletilmektedir.
         Misafirhanemiz, 5 adet tek kişilik, 5 adet çift kişilik ve 1 adet suit oda olmak üzere toplam 11 oda ve 
16 yatak kapasitesine sahiptir. İki katlı olan misafirhanemizde alt katta dinlenme salonu ve yatakhaneler 
mevcuttur. Üst kattaki salonumuzda ise yemek hizmetlerinin yanı sıra üst düzey konferanslar, söyleşiler 
vb. gibi etkinlikler de yapılmaktadır. 

         Ayrıca, kampüs içerisinde yer alan spor salonları ve dinlenme alanlarının yanı sıra Üniversitemiz 
Kültür Merkezi’nde kırtasiye, kuaför salonları, kantin, restoran, yemekhane, kafeteryalar, tiyatro salonları, 
sinema salonları, kantinler, golf eğitim sahası, sauna, fitness salonu, bale dans salonu, bowling salonu, 
bilardo salonu ve buz pateni pisti yer almaktadır. 

      Ardeşen kampüsümüzde bulunan konukevinin tadilat ve onarım işleri bulunduğundan faal olarak 
kullanılmamaktadır, mevcut konukevinde aynı anda 40 kişi ikamet edebilmektedir.
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ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI
  Üniversitemizde öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını en etkin ve verimli bir şekilde 
değerlendirmelerini sağlamak, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek vermek amacıyla 
kurulmuş 93 adet öğrenci topluluğu/kulübü bulunmaktadır. 

Mesleki başarının tek başına yeterli olmadığı, sosyal becerilerin de ön plana çıktığı günümüzde, 
öğrencilerin sosyokültürel etkinliklerini arttırmak büyük önem arz etmektedir. Öğrenci toplulukları, 
öğrenciler arası diyaloğun ve sosyal diyaloğun geliştirildiği ortamlardır. 

Tamamen öğrencilerin katılımı ile kurulan ve onların kontrolünde faaliyetlerini sürdüren birçok 
öğrenci kulübünün etkinliği üniversitemize ayrı bir zenginlik katmaktadır. Öğrenci topluluklarının 
üniversitemiz içerisinde düzenledikleri konser, söyleşi, konferans, sergi vb. etkinlikler çerçevesinde topluluk 
üyeleri ve öğrencilerimiz alanlarında önemli yerlere sahip pek çok sanatçı, gazeteci, yazar ve siyasetçiyi de 
tanıma imkânı bulmaktadırlar.
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1 Afet ve Acil Durum (AFAD) Topluluğu

2 Ağız Sağlığı Topluluğu

3 Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet   Topluluğu

4 Anka Gastronomi Topluluğu

5 Atatürkçü Düşünce Topluluğu

6 Bilge Gençlik Topluluğu

7 Bilgi ve Değerler Topluluğu

8 Bilimsel Araştırma Topluluğu (RÜBAT)

9 Bisiklet Topluluğu

10 Biyoloji Topluluğu

11 Çalışan Gençlik Topluluğu

12 Çay Bilimi Topluluğu

13 Dağcılık Topluluğu

14 Denizcilik Araştırma ve Geliştirme   Topluluğu

15 Denizcilik ve Kariyer Topluluğu

16 Deniz Elçileri Topluluğu

17 Dört Kapı Topluluğu

18 Eğitim, Bilim ve Sanat Topluluğu (EBSAT)

19 Ekonomi Topluluğu

20 Elektro Teknoloji Topluluğu

21 Enerji Topluluğu

22 E-Spor ve Oyuncu Topluluğu

23 E-Ticaret Topluluğu

24 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu

25 Fotoğrafçılık Topluluğu

26 Genç Hareket Topluluğu 

27 Genç İktisatçılar Topluluğu

28 Genç Kadın ve Demokrasi Topluluğu (KADEM)

29 Genç Kızılay Topluluğu 

30 Genç Mühendisler Topluluğu

31 Genç Siyasetçiler Topluluğu

32 Genç Tema Topluluğu

33 Genç Yazarlar Topluluğu

34 Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu

35 Genç Yeşilay Topluluğu

36 Gençlik Merkezi Topluluğu

37 Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu

38 Halk Dansları Topluluğu

39 Halk Oyunları Topluluğu

40 Hamle ve Rama Gençlik Topluluğu

41 Havacılık ve Savunma Teknolojileri Topluluğu 

42 Hayvan Severler Topluluğu

43 Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu

44 Hüsn-ü Hat Topluluğu

45 İdeal Vizyon Topluluğu

46 İnsani Yardım Topluluğu

47 İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu

48 İnşa Topluluğu

49 Kariyer ve Kişisel Gelişim Topluluğu

50 Kayak Topluluğu

51 Kıraat ve Hafızlık Topluluğu

52 Kimya Topluluğu

53 Koşu ve Kondisyon Topluluğu

54 Kültür Topluluğu

55 Kültür ve Edebiyat Topluluğu

56 Kültür ve Turizm Topluluğu

57 Kütüphane Topluluğu

58 Lider Gençler Topluluğu

59 Lojistik ve Finans Topluluğu

60 Maliye Topluluğu

61 Matematik Topluluğu

62 Mavi Portakal Resim Topluluğu

63 Medeniyet Topluluğu

64 Medeniyet İnsan ve Eğitim Topluluğu

65 Milli Düşünce Topluluğu

66 Ombudsman Topluluğu

67 Özel Eğitim Topluluğu

68 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu

69 Rize Matematik Eğitimi Topluluğu

70 Rock Müzik Topluluğu

71 RSİM Öğrenci Topluluğu

72 RTEÜ Geliştirme Vakfı Topluluğu

73 Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu

74 Satranç Topluluğu

75 Sosyal Hizmet Topluluğu

76 Spor Bilimleri Topluluğu

77 Sportif Havacılık Topluluğu

78 Su Altı Sporları Topluluğu

79 Tarih Topluluğu

80 Temiz Enerji Topluluğu

81 Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu

82 Tiyatro Topluluğu

83 Türk Halk Müziği Topluluğu

84 Türk Halk Oyunları Topluluğu

85 Uluslararası İlişkiler Topluluğu

86 Uluslararası Öğrenci Topluluğu

87 Ülke Kültürü Topluluğu

88 ÜniRize Spor Topluluğu

89 Üniversiteli Aklı Kamil Topluluğu

90 Yapı ve Tasarım Topluluğu

91 Yaşam ve Drama Topluluğu

92 Yedihilal Topluluğu

93 Yelkencilik ve Tekne İnşa Topluluğu

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
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SAĞLIK
HİZMETLERİ
 Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerin her türlü genel sağlık ve diş tedavi 
işlemleri Sağlık Kampüsü’nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ve Diş Hekimliği Fakültemizde 
yapılmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetleri noktasında hem aile hekimlerinden hem Rize Devlet Hastanesinden 
yararlanılabilmektedir.
 510 yatak kapasitesine ulaşan, modern tıbbın gerektirdiği her türlü tanı ve tedavi imkânlarına sahip 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çağdaş tıbbi eğitime katkısı yanında, 
verdiği etkin sağlık hizmetleri ile sadece üniversitemiz mensuplarının değil tüm bölge halkının da gurur 
kaynağı ve sağlık güvencesidir.

 Genel sağlık sigortası; Türkiye’de ikamet eden her bireyin sağlık güvencesinden faydalanması 
amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan sağlık sigortasıdır. Bu kapsamda başta işçiler, 
işverenler, kamu görevlileri, emekliler olmak üzere bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, 
anne ve babaları da 01.01.2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti 
alabilmektedirler. Bununla birlikte kendi sigortalı sayılmayıp bakmakla yükümlü kapsamında ailesinden 
de sağlık hizmeti alamayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da SGK tarafından zorunlu genel sağlık 
sigortasından faydalanabilmektedirler.
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BARINMA
YURT İMKÂNLARI
                Üniversitemize şehir dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların yanı sıra Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Ensar 
Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti gibi çok sayıda özel yurt da hizmet vermektedir. Üniversitemiz öğrencilerimizin 
eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma sorunlarına titizlikle eğilmektedir. Yurtlarda 
kalan öğrenciler için çeşitli oryantasyon programları düzenlenmektedir. Öğrencilerin memnuniyetini ölçen 
anketler yapılmakta ve öğrencilerin ders dışı vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri için çeşitli geziler, 
sportif ve kültürel etkinlikler organize edilmektedir.

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Yeşilçay Yurdu A-B Blok
İslampaşa Mah. Yeni Devlet Hastanesi arkası Merkez/RİZE

Rize Yurdu A Blok
At Meydanı Mah. MYO Kampüsü Yanı Dosma Merkez/RİZE

Rize Yurdu B Blok
Camiönü Mah. Adnan Menderes Bulvarı Merkez/RİZE

Rize Yurdu C Blok
Camiönü Mah. Adnan Menderes Bulvarı Merkez/RİZE

Rize KYK Kız Yurdu E Blok
Fener Mah. Merkez/RİZE

Çayeli A. Mesut Yılmaz Yurdu A Blok
Sabuncular Mah.  Çayeli/RİZE

Çayeli A. Mesut Yılmaz Yurdu B Blok
Sabuncular Mah. Barboros Emlak Yanı Çayeli/RİZE

Derepazarı Turgut Kıran Yurdu
Derepazarı   Sahil Yolu Yanı/RİZE

Fındıklı Yurdu
Merkez Mah. 11 Mart Sok.    Fındıklı/RİZE

Pazar Yurdu
Zübeyde Hanım Sokak. Kirazlık Mah. No: 12 Pazar /RİZE
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FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 511 30 02 faks: 0 464 511 49 08 

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Y.O 
tel: 0 464 344 20 45 faks: 0 464 344 20 25 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 223 40 46 faks: 0 464 223 40 47 

FAKÜLTELER

YÜKSEKOKULLARARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 715 16 17 faks: 0 464 715 10 09 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 222 00 00-01 faks: 0 464 222 00 02 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 532 84 54 faks: 0 464 532 86 12 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 223 61 26 faks: 0 464 223 40 19 

HUKUK FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 222 00 13 faks: 0 464 222 00 14 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 223 61 26- 223 58 64 faks: 0 464 223 58 65 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 214 11 20 faks: 0 464 214 11 24 

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 223 75 18 faks: 0 464 223 75 14 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 223 33 85 faks: 0 464 223 41 18 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 214 10 59 faks: 0 464 214 10 89 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 223 69 70 faks: 0 464 223 69 70 

TIP FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 212 30 09 faks: 0 464 212 30 15 
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 311 10 71 faks: 0 464 311 10 72 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
tel: 0 464 612 73 17 faks: 0 464 612 73 

444 01 99

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 223 53 66 faks: 0 464 223 53 68 

ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 715 16 17 faks: 0 464 715 10 09 

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 612 73 17 faks: 0 464 612 73 16 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 222 00 16 faks: 0 464 222 00 17 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 228 23 33 faks: 0 464 228 23 38 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
tel: 0 464 228 00 22 faks: 0 464 228 00 25 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
tel: 464 217 29 19 faks: 464 217 29 18 

MESLEK YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER
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“Bilgi ve Değer Üreten Üniversite”


