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“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, 
fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. 
Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri 
zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen insanının koyduğu ku-
ralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde 
bulunmak değildir.”
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REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

 İslam kültür ve medeniyetinde üniversiteler sadece ilmin değil, aynı zamanda onun en önemli tamamlayıcı 
parçası olan ahlaki değerlerin de üretildiği ve korunduğu merkezlerdir. Üniversiteler hayatın merkezidir ve tarih 
yazarlar. Bir milletin tarihi o milletin üniversitelerinde yetişen beyinlerin tarihidir. Üniversiteler, düşünen, üreten, 
ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş bireylerin yetiştirilmesinde birinci derecede sorumludur. 

 “Bilgi ve değer üreten üniversite” sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz, uluslararası bir üniversite olma 
hedefine yönelik çalışmalarıyla, öğrencilerimize, bölgemize, ülkemize ve insanlığa daha yararlı olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin uluslararasılaşması, mevcut büyüme eğiliminin kaliteyle 
taçlandırılarak sürdürülmesi ve topluma hizmet fonksiyonunun öne çıkarılarak geliştirilmesi en önemli 
önceliklerimizdendir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sahip olduğu bu misyonun bir gereği olarak, kurulduğu 
günden itibaren ortaya koyduğu çalışma ve başarılarla bölgemiz ve ülkemiz adına üzerine düşen sorumluluğu 
en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olmuştur.

 2006 yılında kurulmuş olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, kuruluşunun onuncu yılında hem fiziki 
imkanları, hem eğitim öğretim kalitesi, hem de araştırma geliştirme altyapısı açısından önemli bir noktaya 
gelmiştir. Niceliksel büyümeyi niteliksel gelişmeyle birlikte gerçekleştiren Üniversitemiz, 2015 yılında, akademik 
performans ve başarı açısından 2000 yılından sonra kurulan 62 üniversite arasında dördüncü, ülkemizdeki tüm 
üniversiteler arasından ise 50. sıraya yükselmiştir. 

 Üniversitemizin, bilineni tekrar eden değil, yenileri ortaya koyan, ulusal ve uluslararası platformda 
tercih edilen bir üniversite olma hedefine doğru hızlı bir şekilde ilerlemesinde çok önemli katkıları olan ve 
üniversitemizin gelişmesiyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, ilimizin 
siyasetçilerine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı üyelerine, üniversitemize destek olan bütün 
kurum ve kuruluşlar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bütün akademik ve idari personeline teşekkür 
eder, şükranlarımı sunarım.
 
 Sevgi, saygı ve muhabbetle …

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Rektör
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DEKANIMIZIN MESAJI

 Sevgili öğrencilerim, değerli meslektaşlarım;

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi olarak hedefimiz; planlı, çalışkan, özgü-
venli,  güvenilir,  ileri  ve  açık görüşlülük gibi temel değerlere sahip , tarafsız ve takım çalışması bilincinde 
olan, araştırmacı ve paylaşımcı, yeni fikirler üretebilen, sürekli gelişen  ve kendini yenileyebilen, mesleki 
etik değerlere sahip, sadece ulusal değil uluslararası alanda da yetkin bilim insanları yetiştirmektir. 

 Üniversitemize ayak bastığınız ilk andan itibaren hayatınızda büyük bir değişim ve dönüşüm sü-
recinin de başladığının farkında olacaksınız. Donanımlı, çağın gereklerine göre oluşturulmuş ve köklü bir 
geçmişe sahip olan Fakültemiz, sizleri güçlü bir geleceğe hazırlamak için pek çok fırsatlar sunmaktadır. 
Oluşturulan bu imkanlar, sizlerin aydınlık fikirleri ile buluşarak üniversitemizin ve ülkemizin hak ettiği çağ-
daş seviyeye çıkmasına katkı sağlayacaktır. Sizler artık Fen ve Sosyal Bilimlerde parlak bir geçmişe sahip, 
gerek ülke çapında, gerekse küresel düzeyde adından söz ettiren; 8 farklı bölümde, 3 ayrı dilde 150’ye 
yakın üstün nitelikli akademik ve idari kadrosu ile 1.000’in üzerinde lisans ve çok sayıda lisansüstü öğren-
cisine hizmet veren bir eğitim ve araştırma kurumunun parçasısınız. 

 Fakülte olarak bölümlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre hazırlamak adına akreditasyon faaliyetleri-
ne başlamış bulunmaktayız. Mezuniyetinizi akreditasyona uyumlu bir diploma ile taçlandırmanız sizlere 
ulusal/uluslararası seviyede çok önemli ayrıcalıklar sağlayacaktır. Fakültemizin akademik kadrosu, alanın-
da tanınmış, güncel ve uluslararası ölçütlerde eğitim öğretim ve araştırma yapan, seçkin ve güçlü bilim 
insanlarından oluşmaktadır. Bu güçlü akademik kadromuz yurt içinde ve yurt dışında alanlarında uzman 
bilim insanları ve çeşitli kurumlar ile ortak projeler üretmekte,  kurslar ve geziler düzenlemekte, böylece 
öğrencilerine staj ve mezuniyet öncesi/sonrası çalışma imkanları sağlamaktadır. Fakültemiz aynı zamanda 
sizlere ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile imzalanan değişim anlaşmaları çerçevesinde 
yurt dışında eğitim görme imkânları sunmakta, çift anadal, yandal ve çift diploma ile sizleri daha da ayrı-
calıklı kılmaktadır. Fakültemizde yabancı uyruklu öğrenciler de bulunmakta ve uluslararası bir öğrenci or-
tamı oluşmaktadır. Oluşan bu çok uluslu ortam, sosyo kültürel çeşitliliği ve bilgi alışverişini de beraberinde 
getirmektedir. Sunulan bütün bu olanaklar doğrultusunda artık üniversitemizin bir mensubu olarak sizlere 
de bazı sorumluluklar düşmektedir. Yarınımızı bugünden daha üstün kılmak adına “BENDE VARIM” diyor 
muyuz? 

 Sizlere bu kariyer yolculuğunda hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak iyi bir 
eğitim hayatı diliyorum.  
                  
 Sevgi ve selamlarımla,
     

Prof. Dr. Serdar MAKBUL
Dekan
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 Misyonumuz: evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, 
paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve 
mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.
 
 Vizyonumuz, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tanın-
mış ve tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yöneti-
me sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik 
çalışmalar yapan üniversite/sanayi/ toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel de-
ğerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte 
olmaktır. 

 Fakültemiz 2020 yılı itibariyle;  23 Profesör, 21 Doçent, 44 Doktor Öğretim Üye-
si, 8 Öğretim görevlisi ve 35 Araştırma görevlisi olmak toplam 131 öğretim elemanı ve 
10 idari personeli ile 1300 civarında öğrencisine en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç 
edinmiştir. Bugüne kadar 2790 mezun veren fakültemiz üniversitemizin büyük fakülte-
leri arasındadır.
 
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde hazırlık sınıfı zorunludur. Öğrenciler öğreti-
me başladıklarında muafiyet  sınavından  başarılı  olurlarsa  İngilizce  Hazırlık  Sınıfını  
başarmış  sayılarak kendi bölümünün 1.   sınıfına başlayabilirler. Bunun yanında; diğer 
bölümlerimizde isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuma imkanı vardır.
 
 Dört fen ve dört sosyal bölümü bulunan fakültemizden mezun olanlar dört yıl-
lık eğitim sonrasında akademisyen olmayı tercih edebilmekte, birçok hizmet sektörün-
de çalışabilmekte ve gerekli şartları sağlayanlar üniversitemiz de dahil diğer üniversi-
telerde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilmekte, bir 
yıl süren bir eğitimden sonra öğretmenlik sertifikalarını alabilmektedirler. 

GENEL BİLGİLER
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin Kuruluşu

Fen-Edebiyat Fakültesinin Bölümleri

 Fakültemiz 3 Eylül 1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
01/09/1997 tarihli ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversi-
tesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesi kurulduktan 
sonra Fakültemiz buraya devredilmiştir. Rize Üniversitesi’nin ismi, 11 Nisan 2012 tarihli 
ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu” ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
olarak değiştirilmiştir.

 Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Gürcü Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiya-
tı , Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde birinci öğretim eğitimi yürütülmektedir. 
Kurulmuş olan Çin Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Rus Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji Bölümle-
rinin de önümüzdeki süreçte öğretim elemanı kadrolarının oluşturularak eğitim-öğre-
tim faaliyetleri ve akademik çalışmalara katılımları için çalışmalar yürütülmektedir.
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RTEÜ Fen-Edebiyat Fakültesini Tercih Nedenleri

 Bilim, insanlığın gözünde fizik, biyoloji, kimya, matematik gibi disiplinlerin başarıla-
rı sayesinde değer ve itibar kazanmıştır. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik disiplinlerinden 
oluşan temel bilimlerin uygulama alanlarının genişlemesi, çeşitli mühendislik ve sağlık bi-
limlerini oluşturmuştur. Temel bilimlerdeki pek çok bilgi, mühendislik ve sağlık alanların-
daki gelişmelerin alt yapısını teşkil etmektedir. Temel bilimlerde olduğu gibi edebiyat ve 
tarih gibi sosyal bilimlerde de yüzyıllar geçtikçe  bilimsel bakış açısı genişlemiş; devletler, 
toplumlar ve kişilerin oluşturduğu insanlık tarihi bilim çatısında incelenmeye başlamıştır. 
Ülkemizde temel ve sosyal bilimlere ilk ve orta öğretimde bir giriş yapılırken üniversitede 
derinlemesine öğretilir ve araştırılır. Bu bilimler üniversite eğitiminin bel kemiğidir ve üni-
versitede var olan genel sorunlar bu alanlar için de geçerlidir. Türkiye’de bilimin üretildiği 
ve öğretiminin yapıldığı diğer üniversite bölümleri gibi temel ve sosyal bilimler de daha 
çok meslek kazandırma bağlamında değerlendirilmiştir. Halbuki üniversitenin meslek ka-
zandırmanın yanı sıra araştırma geliştirme, sosyal ve kültürel ortam oluşturma gibi fonksi-
yonları da vardır. Öğrenci; temel bilimlerle daha ilköğretim yıllarında tanışmaktadır. Ancak 
eğitim sistemimizde “sınav” baskısı ile akademik merakın önüne geçildiğinden herhangi 
bir bilimsel konuyu merak edip öğrenme geleneği oturmamıştır; konular, sınavda çıkıp çık-
mamasına göre değer kazanmaktadır. Bu da bilimin anlaşılması ve gelişmesinin önünde 
önemli bir engeldir. Çünkü bilimsel çalışmaların en temel itici gücü, merak duygusudur. 
Temel bilimin dünyayı değiştiren buluşları ihtiyaç gereği ortaya konulmamıştır; doğanın gi-
zemlerini merak edenlerin zihinsel ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Yine benzer şekilde top-
lumlara ve insanlığa yön veren olaylar, metinler; sosyal bilimlerin, daha insanca bir yaşam 
için geleceği inşa etmek amacıyla bilim dünyasına dâhil edilmiştir. Böylece sosyal bilimler 
sistematik bir duruş kazanmıştır.
 Bu buluşlar uzun yılların yoğun zihinsel emeğiyle üretilen bilgilerin genelleştirilme-
si sonucunda ortaya konulmuştur. Bu buluşları ortaya koyanlar çoğu zaman pratik sonuçla-
rı önceden kestirememiştir. Pratik sonuçlar zamanla ortaya çıkmış ve dünyayı değiştirmiş-
tir. Merakın itici gücüyle üretilen bilgiler hiçbir zaman kısıtlanmamalıdır. Temel ve sosyal 
bilimin ürettiği bilgiler geçmişten günümüze bütün toplumların gelişmişliğinin göstergesi 
olmuş ve endüstriyel kalkınmaya ve toplumsal refah düzeyinin yükselmesine zemin oluş-
turmuştur. 
 Bütün bu açıklamalar, temel ve sosyal bilimlerin önemini ve gerekliliğini açıkça or-
taya koymaktadır. Anlaşılacağı üzere temel bilimler olmadan mühendisliğin, tıbbın, ecza-
cılığın ve birçok bilim dalının; sosyal bilimler olmadan da edebiyat, tarih ve sosyoloji gibi 
bilim dallarının olamayacağı bilinen bir gerçektir. Güçlü bir alt yapıya sahip gelecek nesil-
lerimizin sağlam bir bilim anlayışına sahip olması gerekmektedir. Temel ve sosyal bilimleri 
güçlü milletlerin temellerinin de sağlam olacağı unutulmamalıdır. 
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Adayların Tercih İçin Daha Geniş Bilgi Alabilecekleri Yerler 

Aday Öğrencilere Tavsiyelerimiz 

 Fakültemiz web sayfasındaki (fef.erdogan.edu.tr) tanıtım kataloğunda adaylar için 
detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır. En güncel bilgilerle donatmaya çalıştığımız bu sayfa 
umuyorum ki adaylara en iyi şekilde yarar sağlayacaktır. 

 Öncelikle aday öğrenciler meslek seçimi için erkenden bilgilenmelidirler. Mevcut 
sınav sistemi ile yeterince bilgi sahibi olmaksızın yüksek öğretim kurumlarına yerleşmiş 
binlerce öğrenci mevcut. Meslekleri gerçekten tanıyan, kendi bilgi ve becerilerini bilen bir 
öğrenci, meslek seçiminde daha az hata yapacak ve mutlu, üreten bir birey olarak hayatını 
idame ettirebilecektir. Bu anlamda aday öğrencilere seçimleri dikkatlice yapmalarını tavsi-
ye ediyoruz. 

Fakültemizdeki Sosyal ve Bilimsel Faaliyetler

 Fakültemizde aktif olarak öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde 
ulusal ve uluslararası katılımlı konferans, seminer, söyleşi, panel gibi çeşitli etkinlikler ger-
çekleştirilmektedir.
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 Denetim sürecini başarıyla tamamlayan Üniversitemize, kalite standartları ile ilgili 
ulaştığı noktayı belgelemek üzere TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi takdim 
edilmiştir.
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 Fakültemiz 3 blok ve 6 kattan oluşmaktadır. A Blokta Dekanlık ve öğretim görevlileri-
nin odaları, B Blokta Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerimize ait tam  donanımlı  30 araştırma  
laboratuvarı , C blokta ise sosyal ve bilimsel toplantılar için kullanılabilecek bir konferans salo-
nu  ile derslikler bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde iki ayrı bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. 
Engelli Dostu olan Fakültemiz, Erişilebilirlik Belgesine sahip olup engelli öğrencilere hizmet 
veren bir engelli asansörü vardır.
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2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı
ÖSYM Kontenjan ve Puanlarımız
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Fizik

Kimya Tarih

Biyoloji

BÖLÜMLER
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BİYOLOJİ

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sayısal

Türkçe

20 Evet

Evet235,476

0 (464) 2236126 biyoloji@erdogan.edu.tr

 Bölümün temel amacı, ülkemizin biyolog ihtiyacını karşılamak,  canlıları tanıyan, doğa 
bilincini üst düzeyde kavramış, teknolojik araçları iyi kullanabilen, araştırmacı, gözlemci, giri-
şimci ve uygulamacı bireyler yetiştirmektir. 

 Bölümün Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere toplam 4 
Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

 Bölümde teknik donanımlı 80 kişilik 4 sınıf, 36’şar kişilik 3 öğrenci laboratuvarı (Botanik, 
Zooloji ve Moleküler) bulunmaktadır. 

 Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversitelerde, 
devlet ve özel hastanelerde, sağlık birimlerinde (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik 
tanı merkezleri vb.) biyolog ya da teknisyen olarak, kimya, veterinerlik, ziraat ve biyoteknoloji 
alanlarında, Çevre-Orman, Tarım, Turizm Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, gıda sanayiin-
de, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde, ilaç pazarlamada, Milli parklarda, Araştırma Geliştirme’de 
(Ar-Ge), üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve satış pazarlamada, turizm tesisleri, Adli Tıp 
Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ 
ve Belediyelerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilirler.
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FİZİK

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sayısal

Türkçe

15 Evet

Evet202,790

0 (464) 2236126 fizik@erdogan.edu.tr

 Bölümümüzün amacı yeni nesilleri, bilimsel ortamda hayat boyu süren araştırma ve 
öğrenme faaliyetleri ile bilgi ve teknolojilerin üretilmesi için; lisans, yüksek lisans ve doktora 
programlarında gereken niteliklerle yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüz; ülkemizin fizik 
alanındaki bilimsel etkinliğini uluslararası düzeye taşıyabilecek, ileri teknolojiyi takip edebi-
lecek, ülkedeki fizik araştırmalarına katkıda bulunacak, sosyal sorumluluğa sahip, ilkeli bilim 
insanlarının eğitimi için çalışmaktadır.

 Bölümün Katıhal Fiziği, Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik, Atom 
ve Molekül Fiziği olmak üzere toplam 5 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

 Mezunlarımız, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabile-
cekleri gibi akademik ortamda yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebilirler.
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KİMYA

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sayısal

Türkçe

15 Evet

Evet231,266

0 (464) 2236126 kimya@erdogan.edu.tr

 Bölümün temel amacı, öğrencilerin: kimyanın bilimdeki, endüstrideki ve iş dünyasın-
daki yerini anlamalarına katkıda bulunmak ve mezun olduktan sonra eğitim-öğretim, endüstri, 
araştırma, geliştirme ve akademik çalışmalar için pratik ve teorik eğitimi tam ve eksiksiz alma-
larını sağlamaktır. 

 Bölümün Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 
toplam 5 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

 Bölümde tam donanımlı 1 adet Analitik Kimya, 1 adet Anorganik Kimya, 1 adet Biyo-
kimya, 1 adet Fizikokimya, 2 adet Organik Kimya araştırma laboratuarı, bir adet hesaplamalı 
kimya laboratuvarı, 3 adet Öğrenci laboratuarı, 1 adet katı/sıvı yakıt (akaryakıt, kömür vs.) ve 
çeşitli gıda analizlerinin yapılabildiği Döner Sermaye Laboratuarı, 6 adet teknolojik sınıf, 2 adet 
amfi, 2 adet multimedya salonu, 2 adet lisansüstü sınıfı, 1 adet toplantı salonu, 1 adet cam 
malzeme, 2 adet kimyasal malzeme odası, 1 adet çay salonu bulunmaktadır.

 Kimya lisans programı mezunları, petrol ürünleri, ilaç, boya, gıda, tekstil, çimento, güb-
re sanayi gibi endüstrinin hemen hemen bütün dallarında, üretim ve kalite kontrol alanlarında, 
AR-GE (Araştırma Geliştirme) kuruluşlarında, arkeolojide, adli tıp laboratuarlarında, il kontrol 
laboratuarlarında, su arıtım tesislerinde görev alabilirler.  Ayrıca üniversitemizde veya farklı 
üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yaparak, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak çalı-
şabilirler.
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MATEMATİK

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sayısal

Türkçe

15 Evet

Evet231,266

0 (464) 2236126 matematik@erdogan.edu.tr

 Matematik Bölümünün amacı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda matematik 
ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve 
yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim vermektir. Bu 
amaçla, çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip iyi bir matematikçi, 
mesleğini icra etmesinin haricinde, evrensel değerlerle ulusal değerlerimizi özümsemiş, insan 
haklarına ve etik değerlere saygılı, bilgi ve tecrübeleri ile kendine, ailesine, ülkemize ve bütün 
insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.

 Bölümün Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Uygulamalı Matematik ,Cebir ve Sayılar Teorisi, 
Topoloji, Geometri ve Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik olmak üzere toplam 5 Ana 
Bilim Dalı bulunmaktadır.

 Matematik programından mezun matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş ça-
lışma olanaklarına sahiptirler. Mezunlar Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans 
Programını da bitirdikleri takdirde orta öğretim kurumlarında ya da özel dershanelerde mate-
matik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da 
özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak da 
çalışabilmektedirler. 
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GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sözel

Gürcüce

15 Hayır

Hayır257,534

0 (464) 2236126 gde@erdogan.edu.tr

 Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı Gürcü dilinin yapısı ve gelişimi, Gürcü edebi-
yatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri, Gürcü kültürü konularında evrensel kül-
türle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen 
elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Buna bağlı olarak; Gürcü Dilinin tarihsel süreç içeri-
sinde ortaya konan eserlerinin yayımlanması, metinlerin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı, söz 
dizimi, anlam ve sanatsal özelliklerinin incelenmesi, verilen edebi eserlerin incelenerek edebi-
yat tarihi içindeki yerlerinin ortaya konulması, modern metin çözümleme yöntemleri ile edebi 
eserlerin homo-semiyotik tarzda okunmalarını sağlamak üzere gerekli altyapının oluşturulması 
ve bunu yapabilecek yetenekte bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 Bölümün Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim  Dalı olmak üzere 1 ana bilim dalı bulunmak-
tadır.

 Bölümden mezun olanlar Eğitim sertifikası alarak eğitim kurumlarında Gürcüce öğret-
menliği ve okutmanlık yapmaktadırlar. Mezunlarımız ileri derecede Gürcüce dil bilgisi, kültür 
ve edebiyat bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, Bakanlıklar, banka-
lar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik gibi alanlarda geniş iş imkanlarına sahiptirler.
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İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

DİL-1

İngilizce

50 Hayır

Hayır341,321

0 (464) 2236126 ide@erdogan.edu.tr

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

DİL-1

İngilizce

50 Hayır

Hayır341,321

0 (464) 2236126 ide@erdogan.edu.tr

 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı özellikle İngiliz kültürüne özgü edebiyat, ta-
rih, felsefe, din, sanat, siyaset ve toplumsal yaşamı incelemektir. Dersler öğrencileri yalnızca 
köklü edebi ve kültürel gelenekler hakkında değil, aynı zamanda  çağdaş  popüler  kültür  ve  
eleştirel  teori alanlarında da bilgi sağlamaya yönelik multidisipliner çalışmaya yönlendirmeyi 
amaçlamaktır.

 Bölümün İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ve Dilbilim Anabilim  Dalı olmak üzere 2 ana bilim 
dalı bulunmaktadır.

 Bölümden mezun olanlar Filolog unvanı alırlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı programından 
mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahiptirler. Devlet 
ve vakıf üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat 
gibi bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. Mezunlar Pedagojik Formasyon Sertifika 
Programını bitirdiklerinde İngilizce öğretmeni olarak görev alabilirler. Yayınevleri, Reklamcılık 
vb. sektörlerde metin yazarlığı yapabilirler. Birçok kamu kuruluşu ve özel kurumda tercüman 
olarak çalışabilirler. 
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TARİH

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sözel

Türkçe

70 Evet

Hayır290,289

0 (464) 2236126 tarih@erdogan.edu.tr

 Tarih Bölümünün amacı bütüncül ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden 
yararlanarak insanlık tarihini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp ince-
lemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, tarih alanında   araştırma   yapabilecek  arşiv,   
kütüphane   ve benzeri enformasyonla ilgili alan bilgisi kazandırmaktır. Tarih bölümü “Tarih, 
insanın dramıdır”, “İnsanı ilgilendiren her şey bizi ilgilendirir” yaklaşımını kendisine esas alan 
bir yaklaşımla disiplinler arası ilişkiler bağlamında insanı anlamayı ve anlatmayı kendisine ilke 
edinmiştir. Tarihi bilgiden çok, tarihin nasıl araştırılacağını öğretmeyi önemsemektedir.
 
 Bölümün Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim  
Dalı olmak üzere 5 ana bilim dalı bulunmaktadır.

 Bölümden mezun olanlar Sosyal bilimler içinde en köklü disiplinlerden biri olan tarih, 
toplumların ve kültürlerin geçmişte yaşadıkları gelişmeleri konu alır. Tarih bölümü mezunları 
üniversitelerin tarih bölümlerinde akademik personel olarak görev alabilirler. Bunun yanında 
tarih bölümü mezunları arşivlerde, TRT ve stratejik araştırma kurumlarında ve Milli Eğitim, Kül-
tür, Turizm ve Dış İşleri Bakanlıklarında çalışabilirler.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Puan Türü Kontenjan

Taban Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Sözel

Türkçe

70 Evet

Evet 305,843

0 (464) 2236126 tde@erdogan.edu.tr

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı Türk Yüksek Öğretiminin   temel   amaçları   çer-
çevesinde   Türk   dilinin yapısı  ve  gelişimi;  Türk  edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri,  eserleri 
ve  özellikleri;  Türk  kültürü konularında  bilgili;  ulusal  kültürünün  bilincinde  ve evrensel kül-
türle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen 
elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. 

 Bölümün Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, 
Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim  Dalı olmak üzere 6 ana bilim dalı 
bulunmaktadır.

 Bölümden mezun olanlara “Türkolog” unvanı verilmektedir. Kütüphanelerde, arşivler-
de, Kültür Bakanlığında, TRT’de görev alabilirler, yükseköğretim kurumlarında “okutman” ola-
rak çalışabilirler, gazete ve dergilerde  “yazmanlık”,  “editörlük” yapabilirler. Mezunların çoğu 
eğitici görev yapmakta olup bir kısmının da yazar olarak iş bulma olanakları vardır. Ayrıca yük-
sek lisans ve doktora eğitimini tamamlayanlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi 
olarak akademik çalışmalarına devam edebilirler.
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ÇİFT ANADAL (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI

 2019 yılından itibaren Fakültemiz başarılı öğrencilerine Çift Anadal Programı (ÇAP) ve yandal 
programı kapsamında, üniversitemiz ve fakültemiz bölümleri arasında verilen kontenjanlarla ek bir 
öğrenim fırsatı ve ikinci bir diploma olanağı sağlanmaktadır.
 

AKREDİTASYON SÜRECİ

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası standartlarda 
olduğunu belgelemek amacıyla fakülte ve yüksekokulları bünyesinde akreditasyon çalışmaları yü-
rütmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen bu yöndeki 
çalışmalarına başlamıştır. Akreditasyon süreçlerinin en önemli koşullarından biri akredite edilecek 
fakülte/yüksekokul programlarının öğrenci mezun etmiş olması ve bu mezunların takibinin yapılı-
yor olmasıdır. Bu kapsamda fakültemizde aktif olarak eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlayan 8 
bölümden Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde akreditas-
yon süreci 2018 yılında fiilen başlatılmıştır. Bu kapsamda Biyoloji Bölümünün 2020 yılında, diğer 
bölümlerin ise 2021 yılında akreditasyon süreçlerini tamamlaması planlanmaktadır. Bu bölümlerin 
haricinde Gürcü Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ise henüz mezun verme şartını 
sağlamadıkları için başvuru sürecine geçememişlerdir. Bu bölümlerimiz de diğer bölümler ile süreci 
başlatmış ancak gerekli sürenin tamamlanmasını beklemektedirler. Şeffaf, sorgulanabilir ve kontrol 
edilebilir olmayı ve böylece eğitim öğretim kalitesinin artırılmasını amaç edinen akreditasyon süreci, 
Fen Edebiyat Fakültemizin öncelikleri arasında gelmektedir. Bu süreç, aynı zamanda üniversitemizin 
yürütmekte olduğu Kalite süreci ile de eş zamanlı olarak devam ettirilmektedir. Böylece birbirini 
tamamlayıcı iki süreç aynı anda devam ettirilerek Fen Edebiyat Fakültemiz, hem üniversitemizde 
hem de ulusal düzeyde hedeflediği yere gelmiş olacaktır. Fakülte olarak kaliteli ve donanımlı gençler 
yetiştirmeyi amaçladığımız bu yolda akreditasyon sürecinin bizlere çok önemli katkılar sağlayacağına 
olan inancımız tamdır.
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Bölüm Ülke Üniversite L YL D Süre
Biyoloji POLONYA Czestochowa University of Technology 2 1 1 5 ay

Biyoloji İTALYA Universita degli Studi del Sannio 3 1 5 ay

Biyoloji İTALYA Universita degli Studi di Torino 1 1 5 ay

Biyoloji İTALYA Universita degli Studi di Torino 1 1 5 ay

Biyoloji POLONYA University of Jagiellonski 2 1 5 ay

Biyoloji ROMANYA West University of Timisoara 2 1 1 5 ay

Fizik POLONYA Czestochowa University of Technology 2 1 1 5 ay

Fizik ALMANYA Philipps-Universität Marburg 1 1 5 ay

Fizik PORTEKİZ Universidade de Beira Interior 3 1 5 ay

Fizik İTALYA Universita degli Studi del Sannio 3 1 5 ay

Fizik İTALYA Universita degli Studi di Torino 2 2 5 ay

Fizik İTALYA Universita degli Studi di Torino 2 2 5 ay

Fizik ROMANYA University of Bucharest 2 2 10 ay

Fizik İTALYA University of Palermo 1 1 1 5 ay

İngiliz Dili ve Edebiyatı POLONYA State School of Higher Prof. Education 6 5 ay

İngiliz Dili ve Edebiyatı POLONYA University of Zielona Gora 4 5 ay

Kimya PORTEKİZ Universidade de Beira Interior 3 1 5 ay

Kimya İTALYA Universita degli Studi del Sannio 3 1 5 ay

Kimya POLONYA University of Jagiellonski 2 1 5 ay

Kimya İTALYA University of Palermo 1 1 1 5 ay

Kimya ROMANYA West University of Timisoara 2 1 1 5 ay

Matematik POLONYA Lublin University of Technology 2 5 ay

Matematik PORTEKİZ Universidade de Beira Interior 3 1 5 ay

Matematik İTALYA Universita degli Studi del Sannio 3 1 5 ay

Matematik ROMANYA University of Oradea 2 2 5 ay

Matematik BULGARİSTAN University of Veliko Turnovo 2 5 ay

Matematik POLONYA University of Zielona Gora 2 5 ay

Sosyoloji PORTEKİZ Universidade de Beira Interior 3 1 5 ay

Sosyoloji ROMANYA University of Bucharest 2 5 ay

Tarih BULGARİSTAN Paisii Hilendarski University of Plovdiv 2 5 ay

Tarih POLONYA University of Warmia and Mazury Olsztyn 6 5 ay

Tarih POLONYA University of Zielona Gora 2 5 ay

Türk Dili ve Edebiyatı POLONYA Adam Mickiewicz University 1 1 5 ay

Türk Dili ve Edebiyatı HIRVATİSTAN University of Zagreb 1 1 5 ay

YURT DIŞINDA EĞİTİM OLANAĞI

ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ ÜNİVERSİTELER

 Üniversitemizin  üyesi  olduğu  Erasmus + programı  kapsamında öğrencilerimiz, bu programa 
bağlı olan seçkin Avrupa üniversitelerinde 1 aydan 12 aya kadar değişen sürelerle öğrenim görme 
fırsatı bulabilmektedir. Bugüne kadar fakültemizden 30 öğrenci ve 22 personel asil olarak katılım hak-
kı kazanmıştır. Bu sayının her geçen yıl yapılan anlaşmalarla artması planlanmaktadır. Daha ayrıntılı 
bilgiye http://erasmus.erdogan.edu.tr/adresinden ulaşabilirsiniz.
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TANITIM VE AKADEMİK DANIŞMANLIK

 Eğitim-Öğretime   başlanan   ilk   hafta   yeni   kaydolan   öğrencilerimiz   için   tanıtım toplantıla-
rı düzenlenmekte; üniversite, fakülte ve bölüm öğrencilere tanıtılmaktadır. Her öğrenciye üniversiteye 
girişinden mezun oluncaya kadar geçen süre zarfında kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite 
yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olmak üzere bölüm başkanlıklarınca bir danışman atanmaktadır.
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SOSYAL VE BİLİMSEL AKTİVİTELER

 Fakültemize bağlı bölümlerde,  çağımızın bilimsel gelişmelerini yakından takip etmek ve yapı-
lan çalışmaları farklı platformlarda tartışmak amacı ile öğrencilerimizin de aktif olarak katıldığı konfe-
ranslar,  sempozyumlar ve seminerler düzenlenmektedir.   Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz 
dünyada ve ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaları yakından izleyebilmekte,  bilgilerini pekiştirme ola-
nağı bulabilmektedirler.
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RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi RTEUFEFhttp://fef.erdogan.edu.tr/ 
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tel: 0 464 223 61 26

Faks: 0 464 223 40 19
E-posta: fenedebiyat@erdogan.edu.tr

             
BASIN-YAYIN ENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0 464 223 41 70

Faks: 0 464 223 53 76

E-posta: basin.enformasyon@erdogan.edu.tr
bilgiedinme@erdogan.edu.tr

SANTRAL
Tel: 0 464 223 61 26

Faks: 0 464 214 11 24
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