
“Bilik və dəyər qazandıran Üniversitet”



Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

 İslam mədeniyetində və 
üniversitelər arasında sadəcə elmin 

değil, eyni zamanda onun ən başlıca 
tamamlayıcı hissəsi olan əxlaqi dəyərlərin 

də inkişaf etdiyi və qorunduğu mərkəzlərdir. 
Üniversitetlər hayatın mərkəzidir və tarix yazarlar. 

Bir millətin tarixi o millətin universitetləində inkişaf edən beyinlerin 
tarixidir. Üniversitetlər, düşünən, artıran, milli və beynəlxalq dəyərləri 
menimsəmiş şəxslərin yetişdirilməsində birinci dərecede mesuldur. 
“Bilgi və dəyər yetişdirən üniversitet” şuarı ile yola çıxan üniversitetimiz, 
beynəlxalq bir üniversitet  olma məqsədinə çatmaq üçün çalışmalarıyla, 
öğrəncilərimizə, bölgəmizə, ölkəmizə və insanlığa daha yararlı olma 
yolunda əmin addımlarla inkişaf edir. Universtetimizin beynelxalq 
səviyəde, mövcut böyümə istiqamətinin keyfiyətli bir şəkildə inkişaf 
etdirilməsi və cəmiyyetə xidmət etmək istiqametində fəaliyətlerinin 
üzə cıxarılması ən önemli öncəliklerimizdəndir. Rəcəp Tayyip Ərdoğan 
Universiteti sahip olduğu bu misyonun bir gərəyi olarak, qurulduğu 
gündən etibarən heyata keçirdiyi çalışma və müveffeqiyətlərlə bölgəmiz 
və ölkəmiz adına üzərinə düşən mesuliyeti ən yaxşı bir şəkildə yerinə 
yetirmə həvəsi içerisində olmuşdur. 2006 ilında qurulmuş olan Rəcəp 
Tayyip Ərdoğan Univiersiteti, bugün itibariylə həm fiziki imkânları, 
həm təlim və tərbiyə keyfiyeti ilə həm də tedqiqat və inkişaf altyapısı 
istiqamətində önəmli bir səviyəyə gəlmişdir. Universitetimizin, bilineni 
tekrar edən deyil, yeniləri ortaya qoyan, milli  ve beynelxalq platformda 
seçilən bir Universitet olma hədəfinə doğru surətli bir şəkildə ireliyə 
getməsində çok önemli iştirekları olan və Universitetimizin inkişaf 
etmesinde  yaxından maraq gösderen Cumhurbaşkanımız Hörmetli 
Recep Tayyip Erdoğan’a, elimizin siyasətçilərinə, Rəcəp Tayyip 
Ərdoğan Universiteti İnkişaf  Vakfı üzvlərinə, universitetimizə dəsdək 
olan bütün idarə və təşkilatlar ilə Recəp Tayyip Erdoğan Universitetinin 
bütün akademik və idarə personalina təşəkkür edər, hörmetlerimi 
bildirirem. Sevgi, hörmet və məhəbbətlərimle…

Rektör

REKTORUMUZUN 
MESAJI



 Rəcəp Tayyip Ərdoğan Üniversiteti, 17 Mart 2006 tarih 
və 26111 saylı Rəsmi Gəzetdə derç edilərək fealiyetə keçən 15 yeni 
üniversitet qurulmasına bağlı olan 5467 nömrəli Qanunla Rizə 
Uinversiteti adıyla Qurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih və 28261 sayılı 
Rəsmi Gəzetdə dərc edilərək fealiyətə başlayan Tə lim və Tərbiyə 
Qanunu ilə Bəzı Qanunlarda Deyişiklik Edilməsine Dair Qanunla 
Rəcəp Tayyp Ərdoğan Universiteti adını almışdır. Rizədəki universitet 
mecarası və universitetimizin tarixi 01 Mart 1976 tarihində qurulmuş 
olan Rizə Peşe Ali mektebine qədər uzanmaktadır. 1976 ilə başlayan 
Rizədəki universitet serüveni, 1992 ilində universitetimizin və elimizin 
ilk fakülteleri olan Rizə İlahiyat Fakültəsi ilə Rizə Su Mehsulları 
Fakültəsinin, 1996 ilində Fındıklı Peşe Ali Mektebi və 1997 ilində 
də Pedaqoji Fakültəsi ilə Fən-Ədəbiyat Fakültəsinin qurulmasıyla 
davam etmiş olup, 2006 ilində Rizə Universitetinin qurulması ilə 
nəticələnmişdir.Universitetimiz bugün Ardəşən Turizm Fakültəsi, Diş 
Hekimliği Fakültəsi, Eczacılık Fakültəsi, Pedagoji Fakültəsi, Fen-
Edebiyat Fakültəsi, Huquq Fakültəsi, İktisadi və İdari Elmlər Fakültəsi, 
İlahiyat Fakültəsi, Mühəndislik və Memarlıq Fakültəsi, Sağlık Elmləri 
Fakültəsi, İdman Elmləri Fakültəsi, Su Məhsulları Fakültəsi, Tibb 
Fakültəsi, Turgut Kıran Dənizcilik Fakültəsi, Kənd Təsərüfatı Fakültəsi, 
Fındıklı Tetbiqi Elmlər Ali Peşə Məktəbi, Güneysu Fizik Tədavi və 
Reabilitasya Ali Peşə Məktəbi,, Yabancı Diller Ali Məktəbi, Ədalet 
Ali Peşə Məktəbi, Ardəşən Ali Peşə Məktəbi , Pazar Ali Peşə Məktəbi, 
Sağlık Hizmətləri Ali Peşə Məktəbi, İctimai Elmlər Ali Peşə Məktəbi, 
Tekniki Elmlər Ali Peşə Məktəbi və Bakalavr Üstü Tehsil İnstitutndan 
ibaretddir. Universtetimiz mevcut halda: 1 İnstitüt, 15 Fakültə, 3 
Ali Mekteb, 6 Ali Peşe Mektebi, 17 Araştırma və Tetbiq Merkezi 
və Rektorlüğa bağlı 6 bölüm olmak üzere 48 akademik quruluşdan 
ibarətdir. Bu akademik quruluşlarda 500-den çox müəllim olmak üzərə 
1200-den çox akademik personel işleyir ve 17 mindən çox  tələbənin 
təlim ve terbiyesine davam edilir.



ELMİ SAHƏLƏRİMİZ

Ardəşən Turizm Fakültəsi 
Diş Həkimliği Fakültəsi 
Eczacılık Fakültəsi 
Pedaqoji Fakültə 
Fən-Ədebiyat Fakültəsi 
Hukuk Fakültəsi 
İktisadi və İdari Elmlər Fakültəsi 
İlahiyət Fakültəsi 
Mühəndislik və Memarlıq Fakültəsi 
Sağlık Elimləri Fakültesi 
Beden Terbiyesi Fakültesi 
Su Mehsulları Fakültəsi 
Tibb Fakültəsi 
Turgut Kıran Dənizcilik Fakültəsi 
Kend Teserüfatı  Fakültəsi

Adalət Ali Peşə Məktəbi
Ardəşen Ali Peşə Məktəbi
Pazar Ali Peşə Məktəbi 
Sağlık Xidmətləri Ali Peşə Məktəbi
İctimai Elmlər Ali  Peşe Məktəbi 
Teknika Elmlər Ali Peşə Məktəbi

ALİ MEKTEBLER

İNSTİTUTLAR

Fındıklı Tetbigi Elmlər Ali Məktəbi 
Güneysu Fiziki Müalicə və Berpa Ali Məktəbi 
Xarici Dillər Ali Məktəbi 

Bakalavr Üstü Tehsil İnstitutu 

FAKÜLTƏLƏR ALİ PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ



Adalət Ali Peşə Məktəbi
Ardəşen Ali Peşə Məktəbi
Pazar Ali Peşə Məktəbi 
Sağlık Xidmətləri Ali Peşə Məktəbi
İctimai Elmlər Ali  Peşe Məktəbi 
Teknika Elmlər Ali Peşə Məktəbi

Bakalavr Üstü Tehsil İnstitutu 



 Fakültəmiz, ölkəmiz iktisadiyatı içərisində xüsüsi paya sahib olan turizm 
sektorunə keyfiyətli işciler yetişdirməyi hədəfləmişdir. Tələbələrimizin nəzəri olarak 
əldə etdikləri bilgiləri praktikaya çevirmələri məqsədi ilə fakültəmiz daxilində hər bir 
imkân mövcutdur. 
 
 Ölkəmizi diğər ölkelerlə reqabet edebilir duruma gətirəcək, sorumluluk sa-
hibi, ekip halində çalışma yapabilən, daima özünü yeniləyən və turizm sahesində ink-
işafın nezaretçisi olan, peşesi baxımından yeterli biliye sahib olan teləbəleər yetiştirip 
bunları cemiyete qazandırma meqsedi gözleyen fakültəmiz, turizm sektörü və akade-
mik sahədə yetiştirəceği şexsler, heyata keçireceyi elmi tedqiqatlar ve faaliyetlər ilə 
turizm təhsilində irəli gedən keyfiyətli təhsil müəsisələrindən biri olmğı hədəfləmişdir. 

Bölümlərimiz :
• Turizm İşlətməciliği 
• Gastronomya və Mətbəx Sənətlərı

ARDƏŞƏN TURİZM 
FAKÜLTƏSİ

ardesen.erdogan.edu.tr



 15.11.2010 ilındə qurulan Rəcəp Tayyip Ərdoğan Üniversiteti Diş Həkimliği 
Fakültəsi 2013- 2014 təlim-tərbiyə ilində ilındə ilk tələbələrini almışdır. 

Həm poliklinik həm də təlim-tərbiyə verən fakültəmiz təməldə, təlim, müalicə, 
araşdırma və ulusal ağız diş sağlığı politikalarında daima inkifaf etməyə yönelerek 
mükəmməliyətə çatmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu məqsəd isdiqamətində; 
lisans və bakalavr üsdü təhsil ilə techiz edilmiş uzman diş həkimləri yetiştirmək, həyata 
keçirilən tədqiqatlarla elmin inkişsfına tövhə vermək, ağız, diş sağlığı mövzusunda 
cəmiyətə yararlı faaliyətlər həyata keçirmək başlıca hədəfimiz olacaktır. 

Fakültə olarak misyonumuz; tələbə və xəsdə məmnuniyətini ön plana alan, 
təhsil və peşə ilə bağlı daima təqib edən, hər növ texnologiyidan istifadə edən, 
araşdıran, soruşduran, elm dünyasına və insanlığa xidmət edən, milli və beynəlxalq 
sahələrdə beynelxalq sahede ismindən söz etdiren, bakalavır və doktora təhsilində 
üstün qabiliyetli diş həkimləri yetişdirərək, diş hekimliği biliminə və cemiyetin ağız diş 
sağlığına yarar saxlayan bir fakültə olmaktır. Tədris müddəti beş il olan fakültəmizdə 
yər alan bölümlər bunlardır:
Bölümlərimiz
• Diş Həkimliyi

DİŞ HƏKİMLİĞİ
 FAKÜLTƏSİ

dis.erdogan.edu.tr



PEDAQOJİ 
FAKÜLTƏ

 03 Sentyabr 1997 tarixində qurulan Fakultətimiz, elmin və texno logyanın 
ışığında, milli və mənəvi dəyərlərini sahiblənmiş, həyat boyu öyrənmə mərkəzli, cəmi-
yyətin ictimayi, mədəni və təhsil ehtiyaclarını qarşılayacaq xüsusiyyətdə müəllimlər və 
alimlər yetişdirməkdədir. 
 
 Tələbələrə nəzəri təhsilin yanında, sahələrinə görə tətbiqli təhsil də verilir. 
Cəmiyyətlə iç-içə olmaq və cəmiyyətin təhsilinə kömək etmək üçün tələbələr müxtəlif 
təşkilatlarda və tədbirlərdə iştirak etməkdədirlər. Ayrıca bütün bölüm tələbələri, müəl-
limlik peşəsinə hazırlıq üçün axırıncı kursda müəyyən zamanlarını tətbiq üçün orta 
məktəblərdə keçirirlər. 
 
 Fakultetimizdə milli və beynəlxalq müəllim və tələbə dəyişmə proqramları 
həyata keçirilir. Bu çərçivədə ERASMUS (Beynəlxalq Tələbə Dəyişmə proqramı), 
Farabi (Milli Müəllim və Tələbə Dəyişmə proqramı) və MEVLANA dəyişmə proqram-
larına bağlı olaraq tələbə və müəllim hərəkətliliyi hər il artaraq davam etməkdədir. 
 
 Fakultetimizde olan laboratoriyalar: Fizika Laboratoriyası, Kimya Labora-
toriyası, Fənn məlumatı Laboratoriyası və Kompüter Laboratoriyası (2 ədəd). 

Bölümlərimiz :
• Kompüter və Tədris Texnologiyaları müəllimliyi 
• Fənn bilgisi müəllimliyi 
• Orta məktəbdə riyaziyyat müəllimliyi 
• Rəhbərlik və psixologiya məsləhətcisi 
• İbtidai sinif müəllimliyi 
• İctimai elmlər müəllimliyi 
• Türk dili müəllimliyi

egitim.erdogan.edu.tr



 03 Sentyabr 1997 tarixində qurulmuş olan Fən-Ədəbiyat Fakültəsi ilk məzu-
nlarını 2002-ci ildə vermişdir. Fakültəmiz, məlumatın yeni sahələrdə istifadəsini təmin 
edən, təhsili yalnız məlumat alışverişi ilə məhdudlaşdırmayıb, tələbələrə universal 
dəyərləri, düşünməyi və müzakirə etməyi öyrədən bir elm sahəsidir. Fakültetdə, təməl 
elmlərin universal qanunlarından yola çıxılaraq vahid bünyəsindəki təhsil işçisi və 
tələbələrinin beynəlxalq bir şüur və meylə sahib olmalarına əhəmiyət verilir. 

 Fakültemizin məqsədi,fənn elmləri və ictimai elmlər sahəsində, elmin qanun 
və işləyişini qavramış, təhlil etmə və birləşdirmə yolu ilə hadisələri irdələmə qabiliyəti 
qazanmış, problem həll edə bilən, adı keçən elmlər ilə həyatın digər sahələri arasında 
əlaqə qura bilən, iyirmi birinci əsrin qlobal reqabət mühiti ile  ayaqlaşa bilən, üzünü 
dünyaya çevirən, aydın, zehini və ürəyi gənc fərdlər yetişdirməkdir. 
 
 Fakultetimizde olan laboratoriyalar: Fizika Laboratoriyası (4 ədəd), Biologi-
ya laboratoriyası (3 ədəd), Kimya Laboratoriyası (3 ədəd), Üzvi Araştırma Laboratori-
yası (2 ədəd), Kompüter Laboratoriyası (2 ədəd), Analitik Kimya Laboratoriyası, Fiziki 
Kimya Laboratoriyası, Biyokimya Arş. Laboratoriyası, Qeyri Üzvü Kimya Laboratori-
yası, Molekulyar Biyologiya Laboratoriyası, Botanika Laboratoriyası, Zoologiya Lab-
oratoriyası, Bitki fiziologiyası Laboratoriyası, Mikrobiyologiya Laboratoriyası, Qatı 
Cisimler Fizikası Laboratoriyası, Material Laboratoriyası, Atom və Molekulyar Fizika 

Bölümlərimiz : 
• Biyologiya 
• Fizika
• Gürcü Dili və Ədəbiyatı 
• İngilis Dili və Ədəbiyatı (İngilizce) 
• Kimya 
• Riyaziyat
• Tarix  
• Türk Dili və Ədəbiyatı

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTƏSİ 

fef.erdogan.edu.tr



HÜQUQ 
FAKÜLTƏSİ

  Fakultəmiz, kifayət sayda müəllim olmadığı üçün tələbə almamışdır. Hüquq 
təhsili mövzusunda yenilikçi yanaşımlara açıq və geniş bir məqsədə sahib olan Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan Universiteti Hüquq Fakültəsi, klassik hüquqi informasiya və düşüncə 
ilə bilikdə yaradcı, fərqli düşünən və hüququn tətbiqi ilə sahib olduğu məlumatları, 
təcrübələrini hüquqi qaydaların yaradılmasına qatqı verəcək şəkildə dinamik hüquqçu-
lar yetişdirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. 
 
 Mərkəzində tələbə olan irəli səviyədə təhsil imkanının tədbiq ediləcəyi 
fakültetimizdə araştırmacı,təhlil edici, quruluşçu və qlobal düşüncə anlayışına sahib 
fərdlər yetişdirməyi məqsəd qoymuşdur. Beynelxalq səviyədə hörmətə sahib bir hüquq 
araştırma və təhsil mərkəzi olaraq ölkəyə və insanlığa xidmət etmək fakültetimizin bir 
digər məqsədidir .
  Təməl düsturumuz: hüquqşünası vətəndaşlar ilə, dövlətin təşkilatları ilə 
fərdlərin arasındakı əlaqələri, qarşılıqlı hüquq və öhdəliklər çərçivəsində düzənləyən 
qanuni normaların tətbiqində əsas rol oynayan olaraq müasir inkişafı əsas almaqdır.

Bölümlərimiz :

• Hüquq

hukuk.erdogan.edu.tr



İKTİSADİ VƏ İDARİ 
ELMLƏR FAKÜLTƏSİ

 28.11.2007 tarixində qurulmuş olan İqtisadi və İdari Elmlər Fakultəsi ilk 
tələbələrini 2009-2010 təlim-terbiye ilində ‘İdarəetmə’ bölməsinə almışdır. 
 
 Fakültəmizin məqsədi:milli və beynəlxalq səviyədə ehtiyac duyulan, 
sahəsində mütəxəssis, araşdıran, sorğulayan, analitik düşünmə bacarığı inkişaf etmiş, 
yeni düşüncələrə və özünü inkişaf etdirməyə açıq, tənqidi düşüncə bacarığına sahib, 
ünsiyetli məzunlar yetişdirməkdir. 

 Zehni Dərin Kampusunda fəaliyyət göstərməkdə olan İqtisad və İdarəetmə 
fakültəsinin hədəfi; müasir, elmi üsul və texnologiyalardan istifadə edərək ölkə və 
bölgə ehtiyaclarına cavab verə biləcək xüsusiyyətdə araştırma və nəşrlər çıxarmaq; 
elmi araşdırma və nəşr fəaliyyətləri ilə təmin edilən potensiyal istiqamətində, bölgenin 
tələblərinə uyğun ictimai xidmət layihələri inkişaf və davam etdirməkdir.

 Fakultəmiz: biznes, iqtisadiyyat, siyasət elmi və ictimai rəhbərlik program-
ları ilə tələbələrimizin öz hədəfləri istiqamətində çalışmalarına imkan verən celd quru-
luşu ilə mezunlarımızı sabahlara ən yaxşı şəkildə hazırlamaqdadır.

 Bölümlərimiz : 
• İktisat 
• İqtisad Axşam Şöbesi 
• İdarəetmə 
• İdarəetmə Axşam Şöbesi
• Siyasət Elmi və İctimai İdarəetmə 
• İçtimai Xidmət 

iibf.erdogan.edu.tr



İLAHİYƏT 
FAKÜLTƏSİ 

03.07.1992 tarixində qurulmuş olan İlahiyət Fakültəsi, 1993- 1994-cü ildə 
təhsil və tədrisə başlamışdır. İlahiyət Fakultəsi, dinin xüsusi və universal dəyərləri 
haqqında elmi prinsiplərə uyğun, cəmiyətin ehtiyacları isdiqamətində məlumat verən, 
bu məlumatları İslami dəyərlərə və dövrün ehtiyaclarına uyğun şəkildə şərh etmək, elmi 
esaslara dayanan, müasir informasiya və mədəniyyətlə təchiz edib oxuyan,sorğulayan, 
informasiya dövrüne ayaq uyduran,sahəsindəki inkişafları yaxından izləyərək xalqımızın 
və cəmiyyətimizin dini ehtiyaclarını ən gözəl şəkildə qarşılayacaq xüsusiyyətdə , 
ixtisas baxımından yetkin və özünə inamı yüksək ilahiyyatçılar yetişdirmə missiyası 
daşıyır.  

‘Təməl İslam Elmləri’, ‘Fəlsəfə və Din Elmləri’ ilə ‘İslam tarixi və İncəsənəti’ 
olmaq üzrə üç elmi bölməyə sahib olan Fakultetimiz, 1998-ci ildə ilk məzunlarını 
vermişdir. Məzunlarımız Diyanət İşləri Başçılığının müxtəlif sahələrində imamxətib 
, vaizlik və müfti kimi vəzifələr veriləbilir. Bundan başqa pedaqoji təhsil alaraq orta 
məktəblərdə Din medəniyəti və Əxlaq Bilgisi müəllimi, İmam Xətib orta mekteblerinde 
isə ixtisas kursu müəllimi olma haqqını əldə edə bilərlər. Ayrıca tələbələrimizin daha 
irəli səviyədə təhsil görmələri üçün magister və doktorantura təhsil imkanları da 
mövcuddur 

Fakültemizin təhsil müddəti 1 illik məcburi Ərəb dili Hazırlıq kursundan 
sonra 4 ildir. Fakültə ilahiyət proqramlarına tələbə almaqdadır. 

Bölümlərimiz :
• İİlahiyət  
• İlahiyət İ.Ö 
• İlahiyət (M.T.O.K)
• İlahiyət (M.T.O.K)(İ.Ö)

ilahiyat.erdogan.edu.tr



MÜHƏNDİSLİK VƏ 
MEMARLIK FAKÜLTƏSİ

 04.04.2011 tarixində qurulmuş olan Mühəndislik Fakültəsi, 2012-2013 
təlim-terbiye ilində Enerji Sistemləri Mühəndisliyi və Geologiya Mühəndisliyi 
Bölmələrinə ilk tələbələrini alaraq təhsilə başlamışdır. Mühəndislik Fakultəsi, uni-
versitet missiyasından hərəkətlə üzerine götürdüyü vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə 
yetirən, problem həll edən, məlumat və texnologiyanı istifadə edən, universal xüsusi-
yyətlərə sahib mühəndislər yetişdirərək ölkənin texnoloji inkişafına faydalı olmaq və 
elmə dəstək məqsədiylə təhsil verməkdədir. 

 Fakultəmiz, cəmiyyətin ehtiyacları istiqamətində,təbiətə və ətraf mühitə həs-
sas, texnoloji inkişafları izləyən və tətbiq edən, təməl elmləri mənimsəmiş, problemləri 
səmərəli həll etmək yolları tapa bilən, fundamental və tətbiqi mühəndislik mövzuların-
da milli və beynəlxalq səviyyədə araşdıran, əldə etdiyi məlumatı ictimai faydaya çevirə 
bilən, milli və universal səviyədə təchizata sahib elmi tedqiqat və düşüncədə, insan 
hüquqlarına hörmət, azad düşüncəli, etnik dəyərlərə bağlı, yaradıcı mühəndislər ye-
tişdirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur.

  Fakultəmiz zəngin təhsil proqramları, təhsili dəstəkləyən ar-ge imkanları və 
məzunlarına təqdim edəcəyi fürsətlərlə milli və beynəlxalq sahədə hər zaman bir addım 
öndə olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Bölümlərimiz :
• Bilgisayar Mühəndisliği
• Elektrik-Elektron Mühəndisliği
• İnşaat Mühendisliği
• Maşın Mühəndisliği 
• Memarlıq
• Peysaj Mühəndisliği 

mmf.erdogan.edu.tr



SAĞLIK ELMLƏRİ 
FAKÜLTƏSİ

 Rəcəp Tayyip Ərdoğan Universiteti Sağlık Ali Məktəbi 17.03.2006 tarihində 
qurulmuşdur. 05.02.2021 tarihinde Resmi Gezetde’də derç olunan qerar ile Sağlık 
Elmleri Fakültəsi olmuştur. 
Fakültəmizdə meqsqd, müasir tehsil anlayışı içində sağlık sektorüna elmi
və texnoloji inkişaf istiqamətində, keyfiyetli ve bilikli sağlık bakım personəlləri 
qazandırmaqdır. 

 Fakültəmizin hədəfi, profesyonal istiqamətdə tələbələrə sağlığın inkişafı və
qorunması istiqamətində və elmi yanaşmalar isqiqamətində, ferdlər, ailə və
cəmiyəqtin sağlığını qoruma, inkişaf etdirmək və davamlı təhsil və 
tətbiqində, araşdırma, idarəetme ile liderlik rollarini əsas alaraq, sözü 
edilən ixtisas sahibləri və təhsil verən mütexəssislər yetişdirməkdir. 
 
 Tələbələrimizin araştırmacı düşüncəyə sahib fərdlər olmaları 
gözlənilir. Bu məqsədlə bütün peşə dərslerinin tətbiqi, nəzəri dərslərlə 
birlikdə entegrə bir şəkildə həyata keçirilir. Rəcəp Tayyip Ərdoğan Universiteti 
müfrədat programı, tələbələrimizin insan elmi ile fizika, ictimayi, tibb ve biyolojiya 
elmlerinden seçilen bilik ve tekniklalardan en yaxşı bir şekilde kazanmalarını 
sağlayacak şekildə hazırlanmışdır. Məzun olan telebelerimiz, devlət ve 
universitet xəstəxanaları ilə özəl xəstəxanalarda, birinci dərəcə sağlıq 
quruluşlarında, iş yerlərində və məktəblərdə işləmə imkânlarına sahip olacaklar.  

Bölümlərimiz :
• Tibb bacısı 
• İctimayi xidmət 

sbf.erdogan.edu.tr



İDMAN ELİMLƏRİ 
FAKÜLTESİ

 Rəcəp Tayyip Ərdoğan Universiteti Bədən Tərbiyəsi və İdman Ali Məkteb, 
02.05.2012 tarixində qurulmuşdur. 30.04.2021 tarihinde Resmi Qezetdə derç edilən  
qərar ilə İdman Elmleri Fakültəsi olmuştur. 

 Fakültəmiz, spor elmleri və teknologiyaraı sahəsində dünya universitetleri ilə 
rəqabət edən öncü və lider bir müesise olmağı hədəf alan müasir idman təhsili və 
tərbiyəsi programlarını həyata keçirir.. 

 Fakültəmiz, sağlıklı və yaşam keyfiyəti yüksək olan fərdlərdən emele gelen 
bir ölkə vizyonununu esas alarak müasir, beynelxalq deyerlere sahip, kazandığı bilik 
ve bacarıqlqları tetbiq eden yüksekqbiliyete malik beden terbiyesi ve idman müellimi, 
meşqçi ve idman teşkilatçısı yetiştirmeyi qarşısına meqsed qoymuşdur.. 
Ayrıca, ölkə idmanına, dünya idmanına və boş zamanlarınıdan məhsuldar  
İstifadə edən fərdlər ilə idman mədəniyetinin yayılmasını hədəflenmiştir. 
Hədəfimiz, tələbələrimizin bilik və bacarıqlarını maksimum səviyəyədə inkişaf 
etdirərək, müasir bilik, bacarıq və davranışlara sahip olmalarını saxlamaq, tələbələrin
öz potensiyal səviyələrini üzə çıxarmalarına imkan verən bir mühitdə, en üst 
səviyədə tehsil verilməsini saxlamaq, bu xüsusiyətlərəbağlı olaraq sahəyə 
xas olan müasir yanaşmaları bilən fərdlər yetişdirən və bədən tərbiyəsi 
və idman  sahəsində nümunə gösdərilən ve seçilən bir müəsisə olmakdır. 

Bölümlərimiz :
• Bədən Terbiyesi ve İdman Müellimi 
• İdman Teşkilatcısı  

sporbilimleri.erdogan.edu.tr



SU MƏHSULLARI 
FAKÜLTƏSİ

03.07.1992-ci ildə qurulmuş olan Su Məhsulları Fakultəsi, 1993- 1994 təlim-
tərbiyə  ilində ilk tələbələrini alaraq təhsilə başlamışdır. İlk məzunlarını 1997-1998 
təlim-tərbiyə ilində vermiş olan Su Məhsulları Fakültəsi, ölkəmizdə sürətlə inkişaf 
edən su məhsulları sektoru üçün yeni məlumat və texnologiya istehsalını təmin edəcək 
mühəndisləri yetişdirən ali təhsil təşkilatıdır. Məzunlar təməl araşdırma sahəsində 
ölkəmizin müxtəlif universitetlərində araştırmacı olmanın yanında Kənd Təsərrüfatı 
və Kənd Təsərüfatı  Nazirliyində Su Məhsulları Mühəndisliyi müəsisələrində vəzifə 
ala bilməkdədirlər. Ayrıca, xüsusi sektorda itər ölkə daxilində isdərsədə ölkə xaricində 
su məhsulları ilə əlaqədar bir çox firmada (Trout yetişdirilməsi, Deniz Balıqları 
yetişdirilməsi, off-shore sistemlərində, akvarium balıqları yetişdirilməsi, su məhsulları 
müəssisələrinin texniki-iqtisadi və projelendirmesinde, balıq xəstəlikləri diaqnoz 
və müalicəsində, su məhsullarının amatör və professional ovcılığında,su məhsulları 
müəssisə fabrikləri, yem fabrikləri, şəbəkə fabrikləri, su alft dalış məktəbləri) 
çalışabilməktədirlər.Tələbələrimiz təhsil müddəti içərisində peşələri ilə əlaqədar 
olaraq staj və tətbiqli iş imkanı tapmaqdadır. Fakultəmizdə olan laboratoriyalar: 
Mikroskop Laboratoriyası, Ov alətləri və Ovlama Texnikası Laboratoriyası, Kompüter 
Laboratoriyası, Balıq Xəstəlikləri Laboratoriyası, Su Kimyası Laboratoriyası, 
Generasiya Texnologiyası Laboratoriyası, Molekulyar Biyologiyası və Genetik 
Laboratoriyası, Histologiya və Yaş Təsbit Laboratoriyası, Balıqçılıq Biyologiyası 
Laboratoriyası, Akvarium Laboratoriyası (2 ədəd), Balıq Muzeyi, Akuatik 
Toksikologiya Laboratoriyası, Sualft Araşftrmaları Laboratoriyası .

suf.erdogan.edu.tr

Bölümlərimiz :
• Su Məhsulları Mühəndisliy



 TİBB 
FAKÜLTƏSİ

01.03.2006 tarixində qurulmuş olan Fakultəmiz, 2008-2009–cu ildə 
təhsilə başlamışdır. Dünyada və Türkiyədə tibb təhsilindəki inkişaflar çərçivəsində 
təhsil proqramını inkişaf etdirən Rəcəp Tayyib Ərdoğan Universiteti Tibb Fakültəsi 
missiyasını, “təhsil”, “araşdırma” və “xidmət” trilogu ilə təyin etməkdədir. Fakultəmiz; 
beynəlxalq səviyyələrə uyğun bir tibb təhsili ilə tibb elminə töhfələr verə bilən səviyyədə 
bir fakültə olmağı məqsəd qoymaqdadır. Hədəfimiz; ölkəmizin səhiyyə problemlərinə 
hakim, bunlara qarşı kifayət qədər məlumat və bacarıq ilə təchiz edilmiş, araştırmacı, 
özünü daim yeniləyən, inkişafa açıq, peşə məlumatının yanında ictimai istiqaməti də 
inkişaf etdirmiş, tibbi etik və insan hüquqlarına hörmət və keyfiyyət standartlarında 
həkimlər yetişdirməkdir. Fakültəmiz, təhsilə qapılarını açtığı tarixdən bu yana sürətli bir 
inkişaf göstərərək digər Tibb Fakültələri arasında əhəmiyyətli bir mövqeyə gəlmişdir. 
Fakültəmiz müəllim sayı etibarilə, gərək fiziki və texnoloji alt quruluşu ilə çox sürətli 
bir inkişaf göstərmiş və quruluşunu tamamlamışdır. Tələbə sayısının az olması səbəbi 
ilə, tələbələr müəllimlər ilə birə-bir əlaqə qura bilmələrinə, nəzəri və praktik dərslərdən 
maksimum yararlana bilmelerine imkan verməkdədir. 

Bölümlərimiz :
 • Tibb

tip.erdogan.edu.tr



TURGUT KIRAN 
DƏNİZÇİLİK FAKÜLTƏSİ

 Turgut Kıran Dənizcilik Ali Məktəbi 16 Mayıs 2009 tarixində qurulmuşdur. 
2016 tarixində Turgut Kıran Dənizcilik Fakültesi olmuştur. 
 Universitetimiz nezdində fəaliyət göstərən fakültə, dənizlə, dənizciliklə 
Maraqlananların seçeceyi yeni bir tehsil müəssisəsidir.Turgut Kıran 
Dənizcilik Fakültəsində dənizcilik sektoruna lazım olan xüsusiyətlər düşünülərək 
dünyanın hər yerində işləyə bilən xüsusiyətlərə sahib peşə yeterliyinə sahip, iletişim 
bacarığı yüksək, müsteqil düşünəbilən, grup çalışması heyeta keçiren, kəndini sürəkli 
olarak inkişaf etməyi  öğrənmiş, araşdırma qabiliyəti inkişaf etmiş, yaradıcı və müasir 
insanlar yetiştirilmesi meqsedi daşıyır. Ölkə iqtisadiyatının böyüməsinə və bölgə 
iqtisadiyatınin da bu müddede uyğun olaraq dənizcilik sektorü beynelxalq, milli ve 
yerli ölçüdə  suretli inkişaf ede bilir. Beləliklə dənizcilik sahesinde çok istiqamətdə 
inkişaf edə bilirən fakültə mezunları, sektorun inkişafı ilə əlaqədar olarak güçlü iş 
tapma imkanına sahib olur. Fakültəmiz məzunları Türkiyə dənizcilik sektorunda 
tesirli vezife alma ile birlikdə beynəlxalq səviyədə də iş tapma imkânına sahipdirlər. 
Fakültəmizdə olan laboratoryalar:: Gəmicilik, Neft Kirliliği və Meteoroloji 
Laboratoryası, Bilgisayar Laboraoryası, Seyir, Xərita və Tekniki Rəsim Laboratoryası, 
Fizika, Kimya Laboratoryası. 

denizcilik.erdogan.edu.tr

Bölümlərimiz :
• Dəniz Nəqliyatı və İşlətmə Mühəndisliği



KƏND TƏSƏRRÜFATI 
FAKÜLTƏSİ

 16.04.2012 tarixində qurulmuş olan Fakultəmiz 2013-2014 –cü ildə ilk 
tələbələrini alaraq təhsilə başlamışdır. Elm istehsal edən, istehsal etdiyi elmi məlumatı 
iqtisadi və ictimai faydaya çevirən, ətraf mühitə həssas və təbii menbeyleri qoruyan, 
milli və beynelxalq ölçüdə nümunə göstərilən hörmətli bir təhsil təşkilatı olma 
düşüncəsi ilə hərəkət edən Kend Teserüfatı Fakültəsi, ölkəmizin iqtisadi, ictimayi və 
mədəni inkişafına kömək etmək məqsədi güdməkdədir. Müasir kend teserrüfatının 
texnoloji yeniliklərinə uyğunlaşmanı təmin etmiş, şəhərimiz, bölgəmiz və ölkəmizin 
aqrar problemlərinin həllini təqdim edə bilən, Kend Teserrüfatı  Fakültəsi, universal 
ölçüdə araştırmalarla məlumat çıxararaq bağça və tarla bitkilərində islah, yetişdirmə 
və qiymətləndirmə sahələrinin inkişafına da öz töhfəsini verir. Keyfiyətli müəllim 
heyətiylə, doktorantura və magistr təhsili ile bölgə və ölkə səviyyəsindəki aqrar 
problemlerin həlli istiqamətində elmi işlər icra etməkdədir. Hədəfimiz; bacarığı yüksək, 
məhsuldar, təşəbbüskar fərdlər yetişdirərək cəmiyətin xidmətinə verməkdir. 
Bölümlerimız; 

Bölümlərimiz :
• Bağça Bitkiləri 
• Tarla Bitkilər

ziraat.erdogan.edu.tr



FINDIKLI TƏTBİQİ 
ELMLƏR ALİ MƏKTƏBİ

GÜNEYSU FİZİKİMÜALİCƏ VƏ 
REABİLİTASYA ALİ MƏKTƏBİ 

23.06.2012 tarixində qurulmuş olan Ali Məktəb, 2013- 2014-cü ildə Bank 
və Maliyə Bölümünə ilk tələbələrini alaraq təhsilə başlamışdır. Misiyamız hal-
hazırda olan bölmələrdəki ixtisaslı işgücü ilə sənaye tərəfindən ehtiyac duyulan 
sahələr arasındakı boşluğu doldurmaq; ölkəmizin müasir səviyəyə çatmasında ehtiyac 
duyulan ixtisaslı və peşəkar işçi yetişdirmək və ən keyfiyətli təhsili təmin etməkdir. Ali 
Məktəbimiz Bank və Maliyə proqramlarında; riyaziyat, statistika, təməl hüquq,bank 
hüququ,kompüter,mühasibat, pul-bank-kredit, maliyyə, kompüterli maliyə analizləri, 
investisiyala, yihəqiymətləndirmə, beynəlxalq maliyyə, risklərin idarə edilməsi, 
maliyyə alətləri və təşkilatlar kimi dərslər də nəzəri təhsilin yanında bazar tətbiqlərinə 
dönük təhsilin staj və tətbiqlərlə verilməsi nəzərdə tutulur. Tələbələrimiz, təhsilləri 
müddətində özlərini inkişaf etdirəcək və buarada, gələcəkdə cəmiyyətə liderlik 
edə biləcək, ətraf mühitə həssas və cəmiyət şüuruna sahib fərdlər halına gələcəklər. 

Bölümlerimız; 
• Bank və Maliyyə 
• Beynəlxalq Ticarət və Logistika

erdogan.edu.tr/yuksekokul/fubyo



FINDIKLI TƏTBİQİ 
ELMLƏR ALİ MƏKTƏBİ

GÜNEYSU FİZİKİMÜALİCƏ VƏ 
REABİLİTASYA ALİ MƏKTƏBİ 

 Güneysu Fiziki Müalicə və Reabilitasiya Ali Məktəbi 07.12.2009 tarixində 
qurulmuşdur.  Məzunlarının Fizyoterapist olacağı Ali Mektebi, 2000-ci il əhali 
sayımı sonrası Dövlət Statistika İnstitutu tərəfindən nəşr olunan statistikaya görə ölkə 
əhalisinin% 12.29’unun əlil olduğu düşünüldüyündə əhəmiyyətli bir məşğuliyyət 
sahəsinə qatqı təmin edəcək olması baxımından olduqca mühüm əhəmiyət kəsb edir. 
Məqsədimiz; anadangəlmə ya da sonradan qazanılan fiziki maneələri olan fərdlərin 
yenidən cəmiyyətə qazandırılması və funksiyalarını mümkün qədər geri qazana 
bilmələri üçün lazımlı üsulları tətbiq edən tibb işçiləri yetişdirməkdir. Hədəfi insan 
hüquqlarına hörmət, cəmiyyətin səhiyyə ehtiyacları istiqamətində, məlumatlı və 
bacarıqlı, gündəlik həyat içində insana və insan sağlamlığına təsir göstərən hər cür 
inkişaf və dəyişikliklərə həssas, sağlam fərdlərin hər mühitdə baxım ehtiyacını 
Professional səviyyəsində qarşılayan, eyni zamanda tibb qrupunun səmərəli və təsirli 
bir üzvü olaraq rol və funksiyalarını yerinə gətirə biləcək fizyoterapist yetişdirməkdir. 
Dörd illik təhsilləri nəticəsində peşəni icra edə bilmə bacarığı qazanmış müasir 
fizyoterapistler tərəfindən cəmiyyət xidmətinə verilir. 

Bölümlerimız; 
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo



XARİCİ  DİLLƏR ALİ 
MƏKTƏBİ 

 Xarici Dillər Ali Mektebi, 2547 saylı qanunun 5 / ci maddəsində tələbələrin 
alması zəruri olan xarici dil dərsləri, İlahiyat Fakultəsi xaric dil hazırlıq sinifləri və 
xarici dil biliyi imtahanları, seçməli xarici dil dərsləri və dil kursları tənzimləmə 
işlərini icra etməkdədir. Ali mekteb, İyidərə mahalında yerləşən Mahmud Hantal Təhsil 
mərkəzində fəaliyət göstərməkdədir. Ali mektebimiz, tələbələrin akademik öyrənmə, 
yazma və danışma bacarıqlarının yanında irəlidəki ixtisas yaşantılarında bu bacarıqlarını 
istifadə etməkdə müvəffəqiyyətli olmaları üçün təşviq edir. Eyni zamanda, məktəbimiz 
ənənəvi tədris metodları yerinə tələbə mərkəzli, yaradıcı və tənqidi düşüncə üsulları 
vasitəsilə bu bacarıqları tələbələrə qazandırmağı məqsəd qoymuşdur. Vizyonumuz 
beynəlxalq standartlarda müasir xarici dil təhsili üçün lazımlı olan elmi və texnoloji 
inkişafları təqib etməkdir. Kollecimizde hədəfimiz, tələbələrimizin qazandıqları bilik 
və bacarıqlarınköməyi ilətəhsilhəyatlarıboyuncainamlaünsiyyətqurmalarının, məsul 
və özünə güvənən fərdlər olmalarının yolunu açmaqdır. Bu çərçivədə, dil təhsili 
proqramının məqsədi, tələbələrə dil bacarıqlarını qazandırmaq və onları həm milli, həm 
də beynəlxalq səviyyədə rəqabət gücünə sahib məhsuldar fərdlər olaraq yetişdirməkdir 
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ƏDALƏT ALİ PEŞƏ 
MƏKTƏEBİ 

2012-ci ildə qurulmuş olan Hüqüq Texnikumu ,hüqüq xidmətiylə əlaqədar 
təşkilatlara hüquq təməl məlumatlarına və tətbiqi təcrübəsinə sahib xüsusiyətli 
işçilər yetişdirmək məqsədiylə qurulmuş birsahədir. Tədris mərkəzinde verilən 
təhsil proqramları sayəsində tələbələr təhsil müddəti sonunda Türk məhkəmə 
sisteminə hakim, təməl hüquq mətnlərini minimum səviyyədə araşdırıb şərh və 
qiymətləndirmə qabiliyyətinə sahib olması, analitik düşünmə qabiliyyəti qazanması, 
demokratiya, dünyəvilik, ictimai dövlət və qanunun aliliyi kimi konstitusiya 
dəyərində təməl prinsiplərin əhəmiyyəti və göz ardı edilməzliyişüuruna çatıb bu 
prinsiplərimənimsəməsi, dünyamədəniyyətlərinə açıq,fərqli inanc, həyat və düşüncə 
formalarına hörmətlə, elmi düşüncə çərçivəsində məlumatı sorğulaması, həyat boyu 
öyrənmənin əhəmiyyətini mənimsəyərək, elm, texnologiya və müasir mövzular 
haqqında inkişafları izləyərək özünü inkişaf etdirməsi, məhkəmə xidmətlər sahəsində 
ehtiyacları qarşılayıcı təməl məlumatları istifadə etmələrini təmin edəcək bacarıqları 
qazanması məqsəd qoymaqdadır. Hədəfimiz, mezunlarımızı xarici dilə hakim yerli və 
beynəlxalq ədalət tətbiqləri haqqında məlumat sahibi olan, işində yüksək performans 
göstərən, asanca adaptasiya ola bilən və nüfuzlu hüquq büroları ilə xüsusi sektorda və 
hüquq bürokratiyasında çalışan professionallar olmalarını təmin etməkdir. 

Bölümlərimiz :
• Ədalet
• Cəza, İnfaz və Güvenlik Xizmətləri 
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ARDƏŞƏN ALİ PEŞƏ 
MƏKTƏBİ

 24.01.2003 tarixində qurulmuş olan Ardeşen Ali Peşə Məktəbi, iş dünyasında 
müxtəlif təşkilat və qurumların ehtiyacı olan təlim almış ara kömekçi ehtiyacını 
qarşılamaq məqsədi ilə, aktual təhsil və tədris texnikalarından istifadə edərək, 
tələbələrə nəzəri və praktik ixtisas bacarığı qazandırır. Məqsədimiz, hər cür texnoloji 
təchizatı olan laboratoriyalarda təhsil görən tələbələrimizin təhsil müddətləri sonunda 
iş həyatına tam təchizatlı hazırlanmasını təmin etməkdir. Hədəfimiz: qaynaqları 
və alt quruluşuyla, akademik və idari personalına uyğun iş mühitləri təqdim edərək 
hər istiqamətiylə təchizatlı peşə işçiləri yetişdirən qabaqcıl bir texnikum olmaqdır. 
Texnikumumuz mezunlarımızın günümüz iş dünyasında layiq olduqları yeri almaları 
üçün təchizatlı fərdlər olaraq yetişmələrini təmin etmənin yanında, peşələrin irəliləməsi, 
inkişaf etdirilməsi və ixtisaslı iş gücünün artması mövzularında böyük rol oynayan bir 
təşkilatdır. 

Bölümlerimiz:  
• Bankçılıq və Sığotaçılıq 
• Bilgisayar programçılığı 
• Turizm və Hotelçilik 
• Turizm və Səyahət xidmətləri
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PAZAR ALİ PEŞƏ 
MƏKTƏBİ 

 31.03.2008 tarixində qurulan Ali peşə Məktəbimiz, 2009-2010 təlim və 
tərbiyə ilindən etibarən tələbələrə qapılarını açmışdır. Daha çox kənd təsərrüfatı 
və aqronomluq sahəsində ixtisaslaşmış olan Ali Peşe Mektebimizde organik kənd 
təsərrüfatı, Tibbi və Aromatik Bitkilər proqramı olmaqla iki proqramda təhsil 
verməkdir. Məqsədimiz; dünyada və ölkəmizdə çox əhəmiyətli bir sektor halına 
gələn orqanik əkinçiliyin bölgəmizdə,müasir üsullarla reallığını təmin etmək, 
son illərdə get-gedə layiq olduğu əhəmiyəti görməyə başlayan Tibbi və Aromatik 
Bitkilər mövzusunda bölgə xalqının biliklerə sahib olmasına kömək etməkdir. 
Hədəfimiz;ixtisas təhsili sahəsində milli və beynəlxalq səviyyədə tələb edilən, 
sahəsində təyin edici xüsusiyəti olan, bölgənin və payonun iqtisadi və ictimai 
inkişafına qazanc verən, nümunəvi və qabaqcıl bir təhsil təşkilatı halına gəlməkdir. 

Bölümlerimiz: 
• Çay Əkinciliği və İşləmə Texnologiyası 
• Organik Ekinçilik
• Tibbi və Aromatik Bitkilər
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SAĞLIQ XİDMƏTLƏRİ 
ALİ PEŞƏ MƏKTƏBİ 

 Sağlıq Xizmetləri Ali Peşe Mektebi 11.07.2007 tarixində quruldu. Rəcəp 
Tayyip Ərdoğan Universiteti Sağlıq Xizmətləri Ali Peşə Məktəbinin quruluş məqsədi; 
sağlıq sektoründaki koməkçi sağlıq personalına hiss edilən ihtiyaca görə, sağlıq 
sahəsində bilik və bacarık əldə etmiş, ümumi keyfiyət qaydalarını mənimsəyən, ölkəsinə 
qarşı vezifsini və məsuliyətini biləen, milli və beynəlxalq sağlıq standartlarında xizmət 
verəbiləcək, müasir, ağıllı, grup çalışmasına yatqın, bilikli və bacarıklı sağlıq teknikləri 
yetiştirməkdir. Hədəfimiz; təməl sağlıq xizmətləri daxilində qabiliyetli bakalavır 
seviyesinde sağlıq tekniklerini cemiyet həyatına qazandırmakdır. Ayrıca,təlim-
tərbiyənin keyfiyətini çox yüksək səviyəyə çıxardılması üçün günümüdəki inkişafı 
və peşə ilə bağlı dəyişimlərin hər zaman izlənilməsi, sektor ihtiyacı istiqamətinde 
lazım olan yetişmiş insan kaynağının ən yaxşı şəkildə hazırlanması, bölgə, ölkə və 
ölkələrarası tələbə seçilmlərində  ilk sırada yer alan təşkilat olmakdır. 

Bölümlərimiz;
• Anestezi
• Fizyoterapiya
• İlk və Təcili Yardım
• Tıbbi Laborya Tekniki
• Yaşlı Baxımı
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SAĞLIQ XİDMƏTLƏRİ 
ALİ PEŞƏ MƏKTƏBİ 

İÇTİMAYİ ELMLƏR 
ALİ PEŞƏ MƏKTƏBİ 

İctimai Elmlər Ali Peşə məktəbi, 2011-ci İldə Rize Ali Peşe mektebinin; 
Texnika Elmlər Ali Peşə məktəbi və İctimayi Elmler Ali Peşə məktəbi olaraq ikiyə 
ayrılması ilə qurulmuşdur. Tədris mərkəzi, sorğulayan, araşdıran, ictimai bacarıqları 
inkişaf etmiş, özünə güvənən, ağıllı, cəmiyyətin dəyər mühakimələrinə hörmət 
edən gənclər yetişdirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. İctimai Elmlər Ali Peşə 
məktəbi, iş dünyası ilə müxtəlif təşkilat və qurumlara ehtiyacı olan profesional 
insan gücü ehtiyacını qarşılamaq məqsədiylə, hər cür qaynağı təsirli istifadə edərək; 
məhsuldar, araştırmacı, özünə güvənən, ictimai dəyərlərə hörmət edən, ictimai və 
mədəni həyata təsir edən, profesional məlumat və bacarığa sahib və davamlı dəyişən 
şərtlərə uyğunlaşmağı təmin edə bilən fərdlər yetişdirmək və sektor içericində 
əməkdaşlıq içərisində yeni layihələr çıxararaq inkişaf prosesini sürətləndirməyi vəzifə 
bilmişdir. Daha əvvəllər bünyəsində bir çox bölüm və proqramı saxlamaqda olante 
xnikumdasahələrarasındaqoyduğumuztənzimləməilədördproqramda təhsil davam 
etməkdədir. 

Bölümlərimiz; 
• Biro İdarəciliği və İdarə assitentliği 
• Xarici Ticarət
• Xalqla əlagələr və Tanıtma
• İşlətmə İdarəçiliyi
• Lojistika
• Mühasibat və Vergi Tetbiqleri 
• Sivil Xalq Hava Rabirə Xidmetleri
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TEKNİKA ELMLƏR ALİ 
PEŞƏ MƏKTƏBİ

Texniki Elmlər Ali Peşə məktəbi, Rize Texnikumu adıyla 01 Mart 1976 
tarixində Milli Təhsil Nazirliyinə bağlı olaraq qurulmuş və eyni ildə təhsilə başlamışdır. 
1986-ci ildə hal hazırda mövcud olan At Meydanı Mehllesindeki ərazisi alınmış və 1992-
ci ildə binaları tamamlanaraq xidmətə açılmışdır. Məqsədimiz; qloballaşmanın təsiriylə 
davamlı dəyişən ictimayi iqtisadi şərtlərə və texnologiya inkişaflara uyğunlaşmanı 
təmin edə biləcək, əlaqədar sektorlarda dövrümüzün tələblərini qavramış, işinin lazım 
olan təchizata sahib mütəxəssislər və idarəçilər yetişdirməkdir. Hər cür qaynağı effetli 
istifadə edərək; məhsuldar, araştırmacı, özünə güvənən, ictimai dəyərlərə hörmətli, 
ictimai və mədəni həyata öz payını verən, peşəkar bacarığa sahib və davamlı dəyişən 
şərtlərə uyğunlaşmabilən fərdlər yetişdirmək və sektor içərisində əməkdaşlıq içərisində 
yeni layihələr çıxararaq inkişaf prosesini sürətləndirmək ali peşe mektebimizin təməl 
vəzifəsidir. 

Tədris Mərkəzimizdə olan laboratoriyalar: 
Kompüter Laboratoriyası (6 ədəd),
İnşaat Laboratoriyası, 
Kondinsasiya və Soyutma Laboratoriyası. 

Bölümlərimiz;
•Etraf Mühiti Qoruma və Nəzarət
•Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
•Elektrik
•Elektron Texnalogiyası
•Milli Əl Sənətləriı
•İqlimləndirmə və Soyutma Texnalogiyası
•İnşaat Texnalogiyası
•Kimya texnalogiyası

•Maşınlar
•Maşın Resmi və Quraşdırılması 
•Mexatronika
•Mebel və Dekorasiya
•Aftomatlaşdırma Texnalogiyası
•Su altı Texnalogiya
•Tekstil Texnalogiyası
•Quruluş Yoxlaması
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BAKALAVR ÜSDÜ 
TƏDRİS İNSTİTUTU

Universitemizdə lisansüstü bakaqlavr tehsili əvvəllər İctimai Elmler İnstitütü, Fen 
Elimləri İnstitütü ve Sağlıq Elmleri İnstitütü adı altında işlyirdi. Bu üç institütun 
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Rəsmi Gəzetde derç edilen  5467 saylı Qanunla 
qurulmuşdur. Ancak, universitetimizde magisr tehsili veren İctimayi Elimler İnstitütü, 
Fen Eilimleri İnstitütü və Sağlıq Elimleri İnstitütü 5 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı 
Cumhurbaşkanı Qararı ilə qapatılarak yenə eynı qarar ilə Bakalavır Üsdü Tedris 
İnstitüsü kurulmuştur. Bakalavır Üsdü Tedris İnstitüsü 5 Şubat 2021 tarihi itibarı ilə 
maqistratura tehsilini düzəltmək, inkişaf etdirmək və  həyata keçirmək üzərə fəaliyətə 
başlamıştır. İnstitünün organları, İnstitut Müdürü, İnstitüt Kurulu ve Enstitü Yönetim 
Kuruludur. Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulİ; Enstitut 
Müdürü, İnstitü Müdür Müavini və İnstitut Kurulunca seçilen üç müellim olmaq 
üzərə altı nəfərdən ibarətdır. İnstitut Müdürünün rehberliyi ile heyata keçirdiyi İnstitit 
Kurulu isə Enstitit Müdür Mavinləri ilə Ana Bilim Dalları başkanlarından oluşmakta 
və üst akademik organ olaraq Ali Tehsil Qanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan 
görevleri institut olaraq yerine yetirmektədir. İnstitumuzda 36 Ana Bilim Dalı mevcut 
olup, bu Ana Bilim Dalları altında 36 Tezli Magistr, 9 Tezsiz Magistir və 18 Doktora 
olmak üzərə cəmi 63 program mevcutdur. İnstitumuzda mövcut olan Tezli Magitr və 
Doktora programlarından birinə qeyd olan telebelere  istekleri halda və səviyələrinə 
görə iki yarı il müddətində İngilizcə hazırlık kursu verilir. 
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ARAŞDIRMA 
VƏ TEDBİQ 

MƏRKƏZLƏRİ
Ailə və Qadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Mərkəzi

Bitki ve Toprak Uygulama və Araştırma Merkəzi
Çay və Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkəzi

Deney Hayvanları Uygulama və Araştırma Merkəzi
Elektromanyetik Uygulama və Araştırma Merkəzi

Heyelan Çalışmaları Uygulama və Araştırma Merkəzi
Karadeniz Stratejik Uygulama və Araştırma Merkəzi
Kariyer Geliştirme Uygulama və Araştırma Merkəzi

Maviyemiş Uygulama və Araştırma Merkezi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama və Araştırma Mərkəzi

Ölçme və Değerlendirme Uygulama və Araştırma Mərkəzi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama və Araştırma Mərkəzi

Sağlık Uygulama və Araştırma Mərkəzi
Sürekli Eğitim, Uygulama və Araştırma Mərkəzi

Su Ürünleri Uygulama və Araştırma Mərkəzi
Türkçe Öğretimi Uygulama və Araştırma Mərkəzi
Uzaktan Eğitim Uygulama və Araştırma Mərkəzi





ÖLKƏ  DAXİLİ VƏ XARİCİ 
ÜNIVERSTETLƏRLƏ TƏLƏBƏ 

MUBADİLƏSİ 
 Universitetimiz ilə ölkə daxili və ölkə xarici hər hansı bir 
universitet arasında həyata keçirilən müqavilələr (Avrupa Birliği – 
Erasmus, Farabi vb.) daxilində tələbə mübadiləsi programları tətbiq edilir. 
Bu şəkildə göndərilən tələbələr o dönəm üçün oxuduğu bölümərində 
almaları lazım olan dərslər yerinə, oxuduqları universitetdə aldıkları 
dərslərdən sorumlu sayılırlar. Bu dərslərdən alınan qiymqtlər Rəcəp 
Tayyip Ərdoğan Universiteti “Bakalavır öncəsi və Bakalavır təhsili 
və İmtahan qaydaları” hökümlərinə görə qiymqt sisteminə çevrilərək 
tələbənin kütüğünə işlənir və akademik ortalamaya katılır. Aynı mübadile 
daxilində, mübadil üniversitetdən gələn tələbələr də üniversitetdə 
okudukları müddət içerisində bu yönetmelik hükümləri tetbiq edilir və 
aldıkları dərslər üçün onlara transkript verilir. Universitetimiz müasir tehsi 
anlayışıyla, beynelxalq standartlarda akademik bir ortam saxlamakdadır. 

Bu imkânlara, Beynelxalq tələbə olarak bütün təlm-tərbiye 
smüddətində, Erasmus və Mevlana Dəyişim Programı daxilində 
dəyişim tələbəsi olarak 1 akademik il boyunca sahip ola bilir.
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