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DIM Üniversiteleri Konsorsiyumu 30/03/2001
yılında Adnan Menderes
Üniversitesi, Pamukkale
Üniversitesi, Süleyman
Demirel Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi işbirliği ile kurulmuştur. Bu
üniversiteler Pamukkale Üniversitesi
Rektörlüğünde bir araya gelerek eğitim-öğretim, bilimsel–teknik ve sosyalkültürel alanlarda işbirliği konularında
birlikte hareket etmek üzere ADIM adı
altında bir ortaklık protokolü imzalamışlardır.
Bu dört üniversiteye, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005
yılında Dumlupınar Üniversitesi ve
25 Aralık 2008 tarihinde Pamukkale
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bölge
Üniversite Rektörleri Toplantısı” neticesinde; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi katılmış olup, bu
işbirliğinin adının ADIM olarak devam
etmesine karar verilmiştir. Konsorsiyuma 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi
ve Uluslararası Antalya Üniversitesi,
02 Nisan 2013 tarihinde Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi’nde gerçekleşen Rektörler Toplantısı neticesinde Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, 06 Aralık 2013
tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nde
düzenlenen Rektörler Toplantısı ile de
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Konsorsiyuma katılmıştır.
İmzalanan ADIM Protokolü; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak
yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak

çözüm arayan üniversiteler tarafından
yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma
– geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel
alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. ADIM
Üniversiteleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel-teknik, sosyal ve
kültürel üniversitelerarası etkinliklerde
işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak
üzere bir araya gelmiştir.
ADIM Üniversiteleri Birliği Genel
Koordinatörlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Koordinatörlük tarafından;
Konsorsiyuma üye Üniversitelerde gerçekleştirilecek olan toplantı bilgileri ile
toplantıda alınan kararların ADIM Üniversitelerine bildirimi yapılarak, konsorsiyumun faaliyetlerinin duyurulduğu ve
arşivlendiği bir merkez olarak işlevini
sürdürmektedir. Ayrıca konsorsiyuma
üye Üniversitelerde ADIM Birim Sorumluları belirlenerek, koordinasyonun
daha hızlı ve etkin olması sağlanmıştır.
ADIM Üniversiteleri web sayfası
hazırlanarak yayınlanmıştır. Web sayfasında, gerçekleştirilen toplantılara ait
kararlar yayınlanmakta, ayrıca geçmiş
yıllara ait toplantı kararlarıyla toplantı
arşivi oluşturulmaktadır.
Bugüne kadar ADIM Üniversiteleri
arasında birçok toplantı gerçekleşmiştir.
Bu toplantılarda Üniversitelerin karşılaştığı ortak sorunlar ve çözüm yolları
belirlenmiş, ortak hareket etme yönünde kararlar alınmıştır.
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ADNAN MENDERES
ÜNIVERSITESI
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs 09010 / AYDIN
Tel : 0 256 218 2000 Faks : 0 256 214 6687 www.adu.edu.tr

Prof. Dr. Cavit BİRCAN

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
Üniversiteler bilginin üretildiği ve geleceğimizin
teminatı olan gençlere ilk elden ulaştırıldığı kurumlardır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana “Kendi
evlatlarımızı gönül rahatlığıyla gönderebileceğimiz
birimler oluşturacağız” hedefiyle çalışmalarımızı yürüttük. Adını Merhum Başbakan Adnan Menderes’ten
alan bir üniversite olarak siyasi ve sosyal rolümüzün
bilincinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın’ın taşıdığı değerlerin farkındalığıyla, üzerine düşen sorumlulukları
büyük bir mutlulukla yerine getirerek ülkemiz üniversiteleri arasında saygın bir konuma ulaşmıştır. Üniversitemiz coğrafi konumu itibariyle birçok avantaja
sahip olup bunları faydalı katma değere dönüştürecek
potansiyele sahiptir. Biz Aydın için önemimizin bilincinde olarak, ilimizin sahip olduğu potansiyellerin
işlenmesine katkıda bulunacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite olarak uluslararası
standartlarda eğitim imkânları sunan, mezunlarının
kalitesiyle yurtiçinde ve yurtdışında tanınan, sektörle
işbirliğinde öncü, inovasyon yeteneği güçlü, akademik
6
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çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye katkı veren, girişimci ve inovatif temelli güçlü bir eğitici kuruluş olma
yolunda güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz.
2009 yılında sekiz bölge üniversitesi tarafından
imzalanan daha sonra farklı bölgelerden de altı üniversitenin katıldığı ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu üniversitelerarası güç birliği girişimini daha da
arttırmıştır.
ADIM Üniversitelerinde yürütülen lisans programlarının lisansüstü programlarla desteklenmesi amacıyla
Muğla Sıtkı Koçman ve Pamukkale Üniversiteleri ile
ortak lisanüstü ve doktora programları açılmış ve bu
ortak girişim çabaları devam etmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi olarak, ADIM konsorsiyumu kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel
alanlarda, idari işlemler ve TEKNOKENT’lerle lgili
ortak çalışmalar konusunda işbirliği çabalarımız artarak devam edecektir.

Ü

niversitemiz 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş
olan 23 üniversiteden biri olarak
10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete
başlamıştır.
Üniversitemizin kuruluş kanununda; FenEdebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3
Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek Yüksekokulu yer alırken; şu an
Üniversitemiz 18 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul,
19 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı,
29 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 73
akademik birimde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
YERLEŞKELER VE FAKÜLTELER
Kuruluş aşamasında Aydın’da ve Nazilli ilçesinde faaliyete başlayan Üniversitemiz, bugün Merkez,
Çakmar, Işıklı, İsabeyli, Didim Akbük, Nazilli Sümer, Çine Süleyman Pekgüzel ve Karacasu Muzaffer Özuysal Yerleşkelerinin yanında Kuşadası, Atça,
Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Buharkent, Germencik, Söke, Davutlar, Bozdoğan, Köşk ilçelerinde
olmak üzere 19 ayrı yerleşim yerinde faaliyetlerine
devam etmektedir.
Üniversitemize yeni katılan 6 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu ile birlikte fakülte sayımız 18’e,
meslek yüksekokulu sayımız 19’a yükseldi. Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından kurulması onaylanan
Fakültelerimiz; Kuşadası Denizcilik Fakültesi, Söke
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fa-

kültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi; Meslek Yüksekokulları
da Germencik Yamantürk ve Buharkent Meslek
Yüksekokulu’dur. Diğer Fakültelerimiz Aydın İktisat
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Nazilli İİB Fakültesi, Söke İşletme
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner
Fakültesi, Ziraat Fakültesi olarak sıralanabilir.
PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYILARI
Adnan Menderes Üniversitesi kurulduğundan
bugüne, üretken, dinamik ve özverili kadrosuna
yine aynı anlayışa sahip personeller kazandırmayı
amaçlamıştır.
Buna göre; 2017 yılı Kasım ayı itibariyle akademik personel sayımız 1.749, (Prof.:267, Doç.:147,

www.adim.org.tr

7

Yrd.Doç.:420, Öğr.Gör.:231, Okt.:106, Uzman:31,
Arş.Gör.:547), idari personel sayımız 1.167’dir.
Üniversitemizde kayıtlı öğrenci sayısı 55.955 olup
lisans öğrenci sayısı 29.157, ön lisans öğrenci sayısı
22.678, lisansüstü öğrenci sayısı 4.120, uluslararası
öğrenci sayısı 465’tir.
HİZMET TESİSLERİ HAKKINDA
BARINMA: Aydın merkez ve yerleşkelerimizin bulunduğu ilçelerde, devlete bağlı ve özel yurtların sayısı giderek artmaktadır. Aydın Merkezde
Kampüs alanı içinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait
erkek öğrenci yurdu ve Işıklı’da yine Kredi Yurtlar
Kurumu’na ait kız öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Efeler (2), Nazilli (2), Karacasu (2), Söke (2), Çine
ve Didim ilçelerinde Üniversitemiz bünyesine katılan binalar, kız ve erkek yurduna dönüştürülmüştür.
BESLENME: Merkez Yerleşkemizde yer alan
Merkez Kafeterya, 1.200 kişi kapasiteli olup 4500
m2’lik alana sahiptir. Öğrenci yemek salonu ve kafeteryası, akademik ve idari personel yemek salonu,
özel yemek salonu ile personel dinlenme salonu
bölümlerinden oluşmaktadır. Merkez Kampüsteki
ikinci yemekhanemiz, Beden Eğitimi ve Spor Yük-
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sekokulu Binasında 2015 yılında açılmıştır.
SAĞLIK HİZMETLERİ: Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde personelimiz ve
öğrencilerimiz tedavi imkanı bulmaktadır.
SOSYAL TESİS VE KONUKEVİ: Merkez
Kampüste bulunan Sosyal Tesisler ve Konukevi,
Üniversitemizin misafirhanesi olarak kullanılmaktadır. Misafirhanemiz Adnan Menderes Üniversitesi
camiası başta olmak üzere diğer üniversite mensupları ve kamu çalışanları ile aileleri için hizmet vermektedir.
DİDİM SOSYAL TESİSLERİ KÜLTÜR VE
KONGRE MERKEZİ: Kültür ve Kongre Merkezi’mizde, kongre, seminer, toplantı ve çalıştay düzenleyebilir, ailenizle keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.
Kongre Merkezimizde 3 adet 100 kişilik, 1 adet 250
kişilik salon ve 2 adet kulis bulunmaktadır.
SPOR TESİSLERİ VE FAALİYETLERİ: İnşaatına 2009 yılında başlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 2013 yılı içinde faaliyete geçirilmiştir.
Merkez yerleşkemizde 2.000 seyirci kapasiteli
Kapalı Spor Salonu’nun yanı sıra diğer yerleşke ve
birimlerimizde de açık spor tesisleri bulunmaktadır.
Merkez Kampüsümüzde 3000 kişilik tribün 9.000

m2 alanda hizmet vermekte, alt bölümü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimize oldukça geniş bir alanda
spor yapma imkanı sağlayacak Sentetik Atletizm
Pisti Futbol Sahası-Tenis Kortları-Spor Merkezleri
de tamamlanmış olup kullanıma 2016 yılı içinde
başlanmıştır.
YURT DIŞI VE YURT İÇİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
ERASMUS PROGRAMI VE
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ile akademik personelinin faydalandığı uluslararası eğitim
olanaklarının başında Erasmus Programı gelmektedir. Erasmus Programı kapsamında 28 AB Üyesi
ülkeye staja gitme, 140’tan fazla Avrupa üniversitesine, 10’dan fazla üniversiteye de ikili protokoller
kapsamında değişim öğrencisi olarak gitme imkanı veriliyor. Uluslararası öğrenciler aynı zamanda
Üniversitemizin sunduğu araştırma faaliyetleri ve
kültür, sanat, spor etkinlikleri içinde rahatlıkla yer
alabiliyorlar.
Erasmus Programı dışında, 56 farklı ülkeden,

465 yabancı uyruklu öğrenci Üniversitemizde eğitim-öğretim görmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere burs imkanı da sağlanmaktadır.
Üniversitemiz 2013 yılında Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından verilen Diploma Eki
Etiketi’ni almaya hak kazandı. Avrupa Yükseköğrenim Alanı faaliyetleri kapsamındaki Bologna Süreci
faaliyetleri başarılı bir şekilde yürütülürken, Üniversitemizde sunulan eğitimin Avrupa standartlarında
gerçekleştirilmesi için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, AKTS Bilgi Kataloğu çalışmaları
devam ediyor.
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemizin protokol
oluşturduğu üniversitelerin sayısı 91’e ulaşmıştır. Bu
bağlamda 31 öğrencimiz anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmekte, 54 öğrenci de Üniversitemizde eğitim almaktadır.
MEVLANA KURUM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Mevlana
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Değişim Programı kapsamında 17 üniversite ile
protokol oluşturulmuştur. Program kapsamında
Üniversitemize gelen öğrenci sayısı 2, giden öğrenci
sayısı da 3’tür. 3 öğretim elemanı Üniversitemizde
çalışmalarını sürdürürken, 4 öğretim elemanı da
proje tabanlı Üniversitemize gelmiştir. Proje tabanlı
giden öğretim elemanı sayımız 5’tir.
EN ÇOK TERCİH
EDİLEN ÜNİVERSİTELER
SIRALAMASINDA İLK 10’DAYIZ
Kuruluş tarihi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin pek çok köklü üniversitesini geride
bırakan Adnan Menderes Üniversitesi, özellikle son
dönemde gerçekleştirdiği eğitim ve yatırım hamleleriyle adından sıkça söz ettirirken, ülke genelinde en
çok tercih edilen ilk 10 Üniversite içinde olmanın
haklı gururunu yaşıyor.
ADÜ FAKÜLTELERİYLE TÜRKİYE
SIRALAMASINDA YÜKSELİŞTE
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi ‘Genel Anestezi’
ameliyatlarına başlayarak Ege Bölgesindeki iddia-
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sıyla Türkiye genelinde 63 Diş Hekimliği Fakültesi
arasında ilk beşe girdi.
ADÜ Veteriner Fakültesi Türkiye’deki Veteriner
Fakülteleri arasında akreditasyonu onaylanmış 5 fakülteden biri olarak dikkat çekiyor.
Mühendislik Fakültesi %100 ingilizce eğitimöğretimiyle, Ziraat Fakültesi uygulamalı eğitime
olanak sağlayan arazisi ve birimleriyle, İletişim Fakültesi son teknoloji kullanılarak tasarlanmış stüdyolarıyla öğrenciler tarafından tercih edilen diğer
fakülteler arasında.
AYDIN TEKNOKENTİNE KAVUŞTU
Gerçekleşen yatırımlarla ADÜ’nün bilim ve teknoloji dünyasının vazgeçilmez bir parçası olmaya
devam edeceğinin kanıtı, Merkez Kampüste kurulumuna başlanan Teknokent.
64. Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Adnan Menderes
Üniversitesi Teknokenti’nin açılışı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Dr. Sayın Faruk Özlü’ nün teşrifleriyle, 9 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti.
Teknokent, AR–GE ve inovasyon çalışmalarına
zemin hazırlayarak üniversite-sanayi işbirliğinde

adımlar atılmasında etkin ve itici bir güç olacak.
Bununla beraber ulusal ve uluslararası yatırımcıların
aynı çatı altında çalışılabilmesine imkân sunulacak.
AYDIN İLİNİN EN BÜYÜK AİLESİYİZ
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın sınırlarını
kendi kampüsü olarak kabul etmektedir. Kurulduğu yıldan bu yana Aydın’ın kalkınması için ihtiyaç
duyduğu her alanda araştırma ve projeleri ile halkla
iç içe bir eğitim modeli sürdürmüştür. Aydın’ın her
bölgesine dağılmış okullarımız ile ilimizin değişimine ve gelişimine önemli katkılar sunmaktayız. Aydın
için önemimizin bilincinde olarak, ilimizin sahip olduğu potansiyellerin işlenmesine katkıda bulunacak
insan gücünü yetiştirmeyi amaçlıyoruz.60 bin kişilik Aydın’ın en büyük kamu kurumu olan Adnan
Menderes Üniversitesi, Adım Projesi kapsamında
Ege Bölgesi üniversiteleri arasında da adına yakışır
bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.
Bölgesinde ve ülke genelinde bilim ve teknolojide daha saygın ve iddialı bir konuma ulaşmayı kendisine hedef olarak belirleyen Üniversitemiz, çağdaş,
özgürlükçü ve sürekli kendisini yenileyebilen, görev
ve sorumluluklarının bilincindeki akademik ve idari
kadrosuyla Aydın iline, bölgeye ve ülkemize katkı
sağlamaya devam edecektir.
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AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
Afyon Kocatepe Üni. Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük Binası AFYONKARAHİSAR
Tel : 444 03 03 Faks : 0 272 228 1408 www.aku.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini
alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini
yakından takip etmenin yanı sıra uluslararası düzeyde
kaliteli araştırmaların yapıldığı saygın ve köklü bir
kuruluştur.
Üniversitemiz fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleriyle
gençlerimizi; dünya standartlarında mesleki bilgi ve
beceri ile donatmak, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insan haklarına, çevre sorunlarına, toplumun değer
yargılarına ve farklılıklarına saygılı, özgüven sahibi,
Cumhuriyet ve Demokrasimizin temel ilkelerine bağlı
bireyler olarak yetiştirmek amacındadır. Gençlerimize, huzur ve güven içinde eğitim aldıkları, duygu ve
düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir ortam sunmak
öncelikli görevimizdir. Kampuslerımız öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş,
düzenli ve yüksek yaşam kalitesi sunan, kaliteli bir eği14
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tim yuvası olmak için modern bir anlayışla düzenlenmiş ve öğrencilerimize sunulmuştur.
Üniversitemiz bünyesinde çalışan ve kariyerlerine
devam eden tüm öğretim üyelerimiz kendi alanlarında özgürce ve mümkün olan her türlü imkânla desteklenerek bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Üniversitelerin temel misyonu olan bilgi üretimi bu
noktada yerini bulmakta ve değerli bilim insanlarımızın çalışmaları bilim dünyasına sunulmaktadır.
Üniversitemizde görevli bilim insanlarına ait ulusal
ve uluslararası nitelikli bilimsel dergilerde yayınlanan
çalışmalar hızla artmaktadır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi, öğrencileri ve değerli Afyonkarahisar halkı ile bir bütün olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi olmak
iddiasındayız. Verdiğimiz eğitim ve bilimsel çalışmalarımız ile ülkemizin aydınlık yarınlara taşınmasına
katkı sağlayacağız.

Y

irmi bir yeni üniversite ile birlikte 3
Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde
başlanmıştır. Ancak üniversitenin tarihi, o dönemde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne
bağlı olarak kurulan Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulunun açıldığı 1974 yılına dayanmaktadır. Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulu, 1987 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı
Afyonkarahisar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
haline dönüştürülmüştür. Bu fakülte, kuruluşu sırasında Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Ege Üniversitesi’ne bağlı Uşak Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Afyonkarahisar

Meslek Yüksekokulu ile Bolvadin Meslek Yüksekokulu da kuruluşları sırasında Afyon Kocatepe
Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca 1992 yılında
Afyonkarahisar il merkezinde Afyonkarahisar Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanan bu
birimler dışında Afyonkarahisar’da Fen-Edebiyat
Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
1993-1994 öğretim yılı başlamadan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın izniyle Afyonkarahisar ilinin Dinar, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut ilçelerinde meslek yüksekokulu açılmıştır. 1994-1995
öğretim yılında Afyonkarahisar’ın Çay ve İscehisar ilçelerinde meslek yüksekokulu kurulmuştur.
1995-1996 öğretim yılında Sultandağı Meslek
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Yüksekokulu açılmıştır. 1996-1997 öğretim yılında
Afyonkarahisar’da Veteriner Fakültesinin yanı sıra
Afyonkarahisar Sağlık Yüksekokulu açılmıştır. 1998
yılında Afyonkarahisar’da Tıp Fakültesi açılmıştır.
1999 yılında Afyonkarahisar’da Devlet Konservatuvarı, 2004 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmasına ilişkin
kanun, 16 Ocak 2001 tarih ve 24289 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Afyonkarahisar’da Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri
Enstitüsü açılmıştır. 2004 yılında Afyon Kocatepe
Üniversitesi’ne talebi üzerine Bakanlar Kurulunun
onayı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
Bakanlar Kurulunun kararı, 30 Nisan 2004 tarihli
25448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Afyon Kocatepe Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İktisat, İşletme,
Maliye Bölümlerinin Örgün Öğretim Programlarında 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı açılması konusundaki teklifi, 14/01/2005 tarihli Yükse-

16

www.adim.org.tr

köğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve
2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik
7/d-2 ve 7/h maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille
Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.
2005-2006 öğretim yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuş; Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Uşak’ta bulunan 4 fakülte,
1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu 17 Mart
2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun uyarınca kurulan Uşak
Üniversitesi’ne devredilerek Afyon Kocatepe Üniversitesinden ayrılmıştır.
2006-2007 öğretim yılında Afyonkarahisar’ın
Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde meslek yüksekokulu
kurulmuştur. 2007-2008 öğretim yılında Başmakçı Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasının yanı sıra
Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe
Üniversitesi arasında karşılıklı yapılan protokol neticesinde Dazkırı Meslek Yüksekokulu’nun Afyon
Kocatepe Üniversitesi’ne devri gerçekleşmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek
Yüksekokulu ise 2008-2009 öğretim yılında kurul-

muştur.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi’nin kapatılarak, Teknoloji Fakültesi’nin
kurulması, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 02/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Bunun yanı sıra 2009-2010 öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 26 Şubat 2010 tarih ve
27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
kurulması Milli Eğitim Bakanlığının 19/01/2010
tarihli ve 913 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/06/2010 tarihinde
kararlaştırılmıştır. 15 Kasım 2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/615 sayılı kararın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi kurulmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi
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Diş Hekimliği Fakültesi, 2010-2011 öğretim yılında, 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Eczacılık ve İslami İlimler Fakülteleri ise 2012
yılı Eylül ayında resmen kurulmuştur. Eczacılık Fakültesi akademik ve idari yapılanmasını sürdürürken, İslami İlimler Fakültesi ise 2013-2014 akademik yılında ek yerleştirme ile ilk öğrencilerini alarak
eğitim-öğretime başladı. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ise 26 Ağustos 2014 günü,
29100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin resmen kurulmasıyla birlikte AKÜ bünyesindeki fakülte sayısı 15’e
yükselmiş oldu. Bugün itibariyle Afyon Kocatepe
Üniversitesi; 15 fakülte, 5 enstitü, 5 yüksekokul, 1
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devlet konservatuvarı ve 15 meslek yüksekokulu ile
eğitim-öğretime devam etmektedir.
MİSYONUMUZ
Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde,
paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve
danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet
etmektir.
VİZYONUMUZ
Evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan,
küresel rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren,
uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır.

DEĞERLERİMİZ VE
ETİK İLKELERİMİZ
DEĞERLERİMİZ
• Atatürk ilkelerine bağlılık
• Bilimsellik
• Akademik özgürlük
• Etik ilkelere bağlılık
• Adalet
• Evrensellik
• Yenilikçilik
• İnsan odaklılık
• Şeffaflık
• İşbirliği ve katılımcılık
• Çevresel ve estetik duyarlılık
• Türk kültürü ve geleneklerine saygı
• Hesap verilebilirlik
ETİK İLKELERİMİZ
• İnsan ilişkilerinde kamu haklarına saygı, iyi
niyet ve saygınlığa özen gösterme,
• Her türlü ayrımcılıktan kaçınma, (cinsiyet,
din, mezhep, ırk, etnik köken vb.)
• Çıkar çatışmasından kaçınma,
• Üniversitede her konunun özgürce
tartışılacağı bir ortam yaratma,
• Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve
fikri hakları gözetme,
• Bilimsel gelişme sürecini destekleme,
• Üniversite içi; bireyler ve birimler arası
ilişkileri her zaman saygı ve nezaket
çerçevesinde yürütme,
• Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük,
güvenilirlik, hak ve sorumlulukların
bilinciyle davranma,
• Üniversite çalışanlarının verimini azaltacak
ve kariyerlerine zarar verecek her türlü
tacizden kaçınma,
• Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde
paydaşları bilgilendirme,
• Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının
ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı
tutma,
• Üniversite kaynaklarının yerinde,
zamanında ve amacına uygun kullanma,
• Üniversitemiz performansının sürekli
iyileşmesi için çalışma,
• Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme.
www.adim.org.tr
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ANTALYA BILIM
ÜNİVERSİTESİ
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 A Döşemealtı / ANTALYA
Tel : 0 242 245 0000 Faks : 0 242 245 0100 www.antalya.edu.tr

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü
Sevgili Gençler,
Öğrenci Seçme Sınavında göstermiş olduğunuz başarı için sizleri kutluyor, başarılarınızın sürekli olmasını temenni ediyorum.
Mesleğinizi belirleme ve geleceğinize yön verme beklentisiyle önemli bir tercih aşamasındasınız. Hayallerinize cevap verebilecek, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek,
kendinizi ait hissedebileceğiniz ve her şeyden önemlisi
huzur ortamında öğrenim fırsatı yakalayabileceğiniz
bir yüksek öğrenim yuvası arayışındasınız.
Antalya Bilim Üniversitesi, bilgi toplumuna geçişte
öncü rol oynayan ve evrensel değerleri ulusal değerlerle
bütünleştiren ülkemizin önde gelen eğitim ve araştırma
kurumlarından biridir. Eğitim ve araştırmada nitelik
ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Antalya Bilim Üniversitesi, çağın gereklerine
uygun daha nitelikli ve evrensel bir eğitim verebilmek
için önemli adımlar atmaktadır. Üniversitemiz, seçkin
ve dinamik öğretim kadrosu ve disiplinlerarası lisans
ve lisansüstü programları ile sizleri kucaklamaktadır.
Üniversitemizin amacı, öğrenmeyi öğrenen, temel kavramları anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen, bilim22
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sel düşünme alışkanlığı kazanmış araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapabilen ve eleştirel düşünebilen
bilgi çağının insanını yetiştirmektir.
Bu hedeften yola çıkıldığında, eğitim-öğretimde
dünya standartlarını yakalayan akademik programları, yaşamboyu eğitimi ve bilimi hayat felsefesi olarak
yaşayan akademik kadrosu, sanayi ile işbirliği içinde
ülkenin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunması, 21.
yüzyılın girişimci üniversite modeli kimliği, teknoloji
üreten anlayışı, öğrencilerimizin bir parçası olmaktan
onur duyacağı kurumsal gücü ve öğrencilerine sunduğu
eşsiz sosyal imkanlarıyla siz değerli öğrencileri Antalya
Bilim Üniversitesi Ailesinin en önemli parçası olarak
görüyoruz.
Aklın ve bilimin egemen olduğu, bilim insanı ve
aydın kuşaklar yetiştirerek gençlerimizi her yönden
yaşama hazırlayan Antalya Bilim Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu yaşamanız dileğiyle, öğrenim hayatınızda
başarılar dilerim.
Sevgilerimle,

A

ntalya Bilim Üniversitesi Antalya’nın
Döşemealtı semtinde 2012 yılından
bu yana eğitim veren vakıf üniversitedir. Üniversite kurulduğu günden bu
yana yüzde yüz İngilizce eğitim vermektedir. Antalya Bilim Üniversitesi 5 fakülte 12
bölüm 2 enstitü ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)
ile eğitimine büyük bir azim ve istekle devam etmektedir. Antalya Bilim Üniversitesi yüksek standartlara sahip bir üniversitedir. Akademisyenlerimiz
dünyanın en iyi üniversitelerinde doktora derecelerini almıştır.
NEDEN ANTALYA BILIM
ÜNIVERSITESI’NI SEÇMELISIN ?
Dünyanın en iyi üniversitelerinde doktoralarını
tamamlamış nitelikli akademisyenlerden ders alacaksın.
Dünyanın 74 ülkesinden gelen öğrencileri ve 19
farklı ülkeden öğretim elemanları ile gerçek anlamda uluslararası bir deneyim kazanacaksın.
Her türlü sosyal ve bilimsel olanaklarla donatılmış bir kampüste mutlu ve nitelikli bir öğrencilik
dönemi geçireceksin.
Yüksek oranda uluslararası öğrenci portföyüne
sahip çok renkli, çok sesli bir üniversitede dünyanın
dört bir yanından gençlerle aynı kampüste buluşacaksın.

Çeşitli burs imkanlarıyla, herkese eşit eğitim fırsatları sunulan bir üniversitede olmanın gururunu
yaşayacaksın.
Büyük hedefler ve uluslararası bir vizyonla gerçek bir dünya vatandaşı bilinciyle mezun olacaksın.
Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ)’nin fakülteleri
ve enstitüleri sırasıyla şu şekildedir.
Antalya Bilim Üniversitesi’nde üniversite eğitiminde kurulduğu günden bu yana “Yüzde yüz İngilizce” eğitim verilmektedir. Yabancı dil ülkemizde
özellikle gençler için en büyük eğitim sorunlarından
biri olma durumundadır.
Üniversitemiz, ana dili İngilizce ve eğitimi dil
üzerine olan eğitmenler, öğrenememe korkusunu
silen metodlar, alanında etkin olan birçok üniversite
ile yapılan işbirlikleri sayesinde hazırlanan etkin bir
program, öğrencilerin alanlarına geçtiklerinden sonra akademik İngilizce dersleri ile devam eden alan
İngilizcesi konusundaki özen ve son olarak İngilizce
okumaya ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi için
yapılan projeler ile öğrencilerimizin İngilizce sorununu tümüyle çözüyoruz.
HER GENCE EŞIT EĞITIM IMKANLARI
SUNAN BIR ÜNIVERSITEYIZ
Antalya Bilim Üniversitesi’nde öğrencilerimize
tam (%100), veya kısmi burs (%75, %50, %25)
www.adim.org.tr
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burs imkanları sunulmaktadır. Bu burslar karşılıksızdır.
Tam Burs:
Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
%75 Burs:
Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet
%50 Burs:
Öğrenim ücretinin %50 sinden muafiyet
%25 Burs:
Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet
BAŞARI BURSU: Üniversitemizde burs almadan yerleşen fakat ağırlıklı not ortalamasını 4.00
üzerinden 3.30 ve üzeri olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre
verilen burstur.
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SPORCU BURSU: Üniversitemizin adına
sportif faaliyetlere katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları Burs ve
Finansal Destek Komisyonu tarafından incelenir.
Bursun süresi ve miktarı burs komisyonu tarafından
belirlenir, Rektörlüğün onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konur.
ŞEHIT ÇOCUKLARI VE EŞLERI BURSU:
Şehit ve gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM’nin
merkezi yerleştirme puanına göre kayıt yaptıracak
olan programın bağlı olduğu puan türünde en üst
sırada bulunan şehit ve gazi çocuğu olan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak, sıralamada ilk
10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına verilen
burstur.

ERASMUS İMKANLARIMIZ
ANLAŞMALAR
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME:
• HWTK Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ALMANYA)
• Politecnico De Portalegre Üniversitesi (PORTEKİZ)
EKONOMİ:
• Lodz Üniversitesi (POLONYA)
SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
•Babeş Bolyai Üniversitesi (ROMANYA)
•Erfurt Üniversitesi (ALMANYA)
•Uluslararası Balkan Üniversitesi (MAKEDONYA)
•Libertas Üniversitesi (HIRVATİSTAN)
•Ss Cyril and Methodius Üniversitesi (MAKEDONYA)
•Peloponnese Üniversitesi (YUNANİSTAN)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDISLIĞI
•Aristotle Üniversitesi (YUNANİSTAN)
•L’ Aquila Üniversitesi (İTALYA)
Bilgisayar Mühendisliği
•Freie Üniversitesi(ALMANYA)
•Politecnico De Portalegre Üniversitesi (PORTEKİZ)
ELEKTRIK ELEKTRONIK
MÜHENDISLIĞI
•Valencia Üniversitesi(İSPANYA)
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
•ENIT Ecole Nationale d’Ingenıeurs de Tarbes
Üniversitesi (FRANSA)
•Tomas Bata University in Zlin (ÇEK CUMHURİYETİ)
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HUKUK
•Fribourg Üniversitesi (İSVİÇRE – Swiss Mobility)
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
•HWTK Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ALMANYA)
•Politecnico De Portalegre Üniversitesi (PORTEKİZ)
GÜZEL SANATLAR VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
•Antwerp Üniversitesi(BELÇİKA)
•L’ Aquila Üniversitesi(İTALYA)
•Venezia Üniversitesi(İTALYA)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı
•Freie Üniversitesi(ALMANYA)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı
•Erfurt Üniversitesi(ALMANYA)
PROTOKOLLER
Ulusal Havacılık Üniversitesi – Kiev/ UKRAYNA
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HUKUK FAKÜLTESI
• Hukuk Bölümü
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
• İnşaat Mühendisliği Bölümü
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
• Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
• Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi
• Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
MIMARLIK FAKÜLTESI
• Mimarlık Bölümü
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
İKTISADI VE İDARI
BILIMLER FAKÜLTESI
• İşletme Bölümü
• Ekonomi Bölümü
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE FAALİYET
GÖSTEREN TOPLULUKLARIMIZ
•Gastronomi •Nepenthe •Abü Havacılık
•Creatıvıty •Akil Öğrenciler •Economıcs Club
•Srs •Koruma Futbol •Network In 60 Mınutes
•Tiyatro Topluluğu •Genç Kadem •Ieee Abu
•Turizm Topluluğu •Model Birleşmiş Milletler
•İnsan Kıymetleri •Edebiyat Kültür ve Sanat
•Paıntball Topluluğu •Socıety Of Operatıons
Management •Fornax Hub •Fenerbahçeliler
Topluluğu •Anımal Lovers •Talk Wıth
Academıcıans •Ütopya •Tema •Outdoor
Sports And Actıvıtıes •Yeniler •Iso Club
•One Socıety •Atatürkçü Düşünce Topluluğu
•Constructıon Socıety •Youth Club
•Musıc Socıety

FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ
• Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
(Tezli-İngilizce)
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz-Türkçe)
• İnşaat Mühendisliği (Tezsiz Türkçe)
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ
• İşletme Programı (MBA-Tezsiz Türkçe)
• Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans Programı (Tezli-İngilizce)
• Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans Programı (Tezsiz-Türkçe)
• Kamu Hukuku (Tezli-Türkçe)
• Kamu Hukuku (Tezsiz- Türkçe)
• Özel Hukuk Yükseklisans Programı (Tezli)
• Özel Hukuk (Tesiz- Türkçe)
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BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Üniversitesi Rek. Çağış Yerleşkesi Bigadiç Yolu Üzeri 17. Km. 10145 BALIKESİR
Tel : 0 266 612 1400-08 Faks : 0 266 612 1412 www.balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR
Balıkesir Üniversitesi Rektörü

11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulan Balıkesir Üniversitesi, 2017 yılı itibari ile 10
Fakülte, 4 Enstitü 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Balıkesir Üniversitesi; yüzyılı aşan köklü eğitim
geçmişi ile deneyimi, 1992 yılında kuruluşu ile de
dinamizmi bir arada yaşayan, ülkemizin önde gelen
üniversitelerinden biridir. Balıkesir Üniversitesinde
eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun en önemli
belgeleri, Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketidir. Balıkesir Üniversitesi, Türkiye’de
en çok tercih edilen ilk on üniversite arasında yer almaktadır.
Balıkesir Üniversitesi; bir yandan kendi içindeki
Yan Dal ve Çift Anadal Programı olanaklarıyla, diğer
yandan da birçok farklı ülkedeki üniversitelerle gerçek30

www.adim.org.tr

leştirilen öğrenci değişim hareketi olanaklarıyla, aynı
zamanda sosyal, kültürel ve sportif altyapısıyla öğrencilerine ayrıcalıklı bir üniversite yaşamını sunmaktadır.
Tam donanımlı akademik kadromuz, öğrencilerimizi eğitim-öğretim yaşamları boyunca yalnızca bilgiyle donatmakla kalmayıp, mezuniyet sonrası yaşamlarına da hazırlamaktadır.
Üniversitemizin temel değerleri; akademik mükemmellik ve özgürlük, çevre bilinci, etik değerlere
bağlılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, sosyal sorumluluk, yenilikçilik, eğitim kalitesi, bilimsel özerklik ve
paydaşlar ile işbirliğidir.
Bu duygu ve düşüncelerle Balıkesir Üniversitesi ailesi olarak ADIM Üniversiteleri Birliği üyesi olmaktan
duyduğumuz kıvancı paylaşıyor; üniversitemiz adına
saygılar sunuyorum.

B

alıkesir Üniversitesinin temeli 1910
yılında kurulan Karesi Muallim Mektebine kadar uzanır. Bu okul, dönemin
Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati
Bey’in özel ilgileri ile 1932 yılında bugün Necatibey Eğitim Fakültesi olarak faaliyet gösteren binaya taşınmış, Necatibey Öğretmen Okulu
adını almıştır. Necatibey Öğretmen Okulu 19321982 yılları arasında Necatibey Eğitim Enstitüsü
adıyla öğretmen yetiştirmeye devam etmiş; 1981
yılında lisans düzeyinde, 4 yıllık “Yüksek Öğretmen
Okulu” statüsüne alınmış; 1982 yılında da Uludağ
Üniversitesine bağlanarak bu kuruma Necatibey
Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir.
Aynı şekilde 1982 yılındaki 41 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Balıkesir’de yer alan diğer yükseköğretim kurumlarından; Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu, Balıkesir Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ismiyle; Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
de, Balıkesir Mühendislik Fakültesi ismiyle Uludağ
Üniversitesine bağlanmıştır. Uludağ Üniversitesine
bağlanan diğer kurum olan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ise faaliyetlerine aynı isimle devam etmiştir.
Uludağ Üniversitesinin çatısı altında on yıl kalmış
olan bu kurumlar, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile
Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir alt yapı oluşturmuştur.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), 11 Temmuz
1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1
Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.
Balıkesir Üniversitesi, güçlü gelişimi ile bünyesinden yeni bir üniversite doğmasına da fırsat vermiştir. Balıkesir Üniversitesinin belirlenen akademik
birimleri, 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesinin altyapısını oluşturmuştur.
MİSYONUMUZ:
Üniversitemiz, başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı,
insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten,
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Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.
VİZYONUMUZ:
Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak.
ÜNİVERSİTEMİZİN TEMEL DEĞERLERİ:
• Akademik Mükemmellik ve Özgürlük
• Çevre Bilinci
• Etik Değerlere Bağlılık
• Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
• Sosyal Sorumluluk
• Yenilikçilik
• Eğitim Kalitesi
• Bilimsel Özerklik
• Paydaşlar ile İşbirliği
SAYILARLA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ:
• 10 Fakülte
• 4 Enstitü
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• 5 Yüksekokul
• 13 Meslek Yüksekokulu
• 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi
• 1000 Öğretim Elemanı
• 637 İdari Personel
• 38475 Öğrenci
DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM ORTAMI:
Akademik birimlerin yanı sıra yurtlar ile sosyal,
kültürel ve sportif amaçlı tesislerin yer aldığı Çağış
Yerleşkesi, Türkiye’nin en büyük kampüs alanlarından birisi durumundadır. Şehrin gürültüsünden
uzak, ulaşımı kolay ve güvenli, eğitim-öğretim motivasyonu açısından doğayla iç içe olan Çağış Kampüsü, yaklaşık 25 bin öğrenci ve personel ile yaşayan
bir kampüs niteliğindedir. Ders dışındaki zamanların değerlendirebilmesi için kantin ve kafeteryalar
ile spor salonlarının yanı sıra; süpermarket şubeleri,
banka ATM’leri ve PTT şubesi hizmet vermektedir.
Ayrıca üniversite içerisinde tüm birimlerde öğrenciler, kablosuz internet hizmetinden ücretsiz yararlanmaktadır.

GÜÇLÜ SOSYAL, KÜLTÜREL,
SANATSAL VE SPORTİF ALTYAPI:
Balıkesir Üniversitesi; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yetiştirilmelerini
ele alarak daha çağdaş, daha dinamik, daha yaratıcı, daha paylaşımcı ve ruhsal yönden daha sağlıklı
bir yapıya kavuşabilmelerine olanak vermektedir.
Öğrencilerin enerjilerini olumlu yönde kullanabilmeleri için faaliyetler yürütülmektedir. Üniversitede
birçok öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Topluluklar bünyesinde akademik danışmanlar rehberliğinde öğrencilere sosyal, kültürel, sportif ve akademik
çalışmalar yapma imkanı sağlanmaktadır. Düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri üniversitede kültürsanat yaşamını zenginleştirmektedir. Güzel Sanatlar
Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri de birçok
ulusal ve uluslararası yarışmada elde ettikleri birinciliklerle üniversiteyi başarıyla temsil etmektedir.
MODERN SPOR TESİSLERİ:
Balıkesir Üniversitesinde öğrencilere hizmet
veren Yüzme Havuzu, Tenis Kortları, Kapalı Spor
Salonu, Fitness Salonu, Atletizm Parkuru, Olimpik
Futbol Sahası ve Halı Sahalar yer almaktadır. Tesisler; amatör düzeyde spor yapmak isteyen öğrenciler dışında üniversiteyi ulusal ve uluslararası platformlardaki müsabakalarda temsil eden öğrencilere
de hizmet vermektedir. Türkiye Şampiyonu olan
BAÜN Futbol Takımı da 2017 yılında Portekiz’de
gerçekleştirilen Üniversiteler Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Aynı yıl Judo
Takımı da Türkiye Şampiyonu olmuştur.
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BURS VE BARINMA İMKANLARI:
Balıkesir Üniversitesinde ihtiyacı olan öğrencilere KYK tarafından burs, öğrenim ve katkı kredisi
verilirken, Balıkesir Üniversitesi Vakfı ve diğer vakıflar da burs desteği sağlamaktadır. Üniversitede
öğrencilere farklı birimlerde, kısmi zamanlı statüde
çalışma olanağı ile yemek bursları verilmektedir. Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir ili barınma imkânları
bakımından öğrencilere ekonomik ve nitelikli alternatifler sunmaktadır. Öğrenciler, şehir merkezindeki ve Çağış Yerleşkesindeki KYK ve özel yurtlarda
barınma imkanı bulmakta; ayrıca BAÜN Vakfı
Özel Öğrenci Yurdu da öğrencilere barınma hizmeti
vermektedir. Kampüste KYK’ya bağlı yurt kapasitesinin arttırılması çalışmaları da sürdürülmektedir.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÖĞRENCİ
DEĞİŞİM PROGRAMLARI:
Balıkesir Üniversitesinde, Erasmus+ Programı
kapsamında öğrencilerin staj ve eğitim amacıyla
farklı üniversitelere gitmeleri sağlanmaktadır. Farabi
ve Mevlana Değişim Programları aracılığıyla da öğrencilerin Türkiye ve Dünya’da farklı üniversitelerde
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eğitim-öğretim faaliyetlerine katılması sağlanmaktadır.
KUVÂ-YI MİLLİYE ŞEHRİ: BALIKESİR
Balıkesir ilinin büyük bir kısmı Güney
Marmara’da yer almakla birlikte, hem Marmara
hem de Ege Denizine kıyısı bulunmaktadır. Doğuda Bursa, Kütahya; güneyde İzmir, Manisa; batıda
Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi
ile çevrilidir. 20 ilçesi bulunan ve büyükşehir statüsünde olan Balıkesir’in nüfusu 2017 yılı itibari ile
1.204.824 olmuştur.
Tarih boyunca bir geçiş bölgesi niteliği taşıyan
topraklarda kurulmuş olan Balıkesir, iki ayrı denize
kıyısı olan bir yerleşim alanıdır.
Türkiye’nin ekonomik açıdan gelişmiş illerinden
biri olan Balıkesir’in, gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik ve sanayi dalları ile ülke ekonomisindeki önemi büyüktür. Ticaret ve turizm ise
ilin ekonomisinde ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır.
Doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel güzellikleriyle de dikkat çeken Balıkesir; güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu modern bir şehir kimliğini taşımaktadır.

FAKÜLTELER
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Necatibey Eğitim Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Veteriner Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Turizm Fakültesi

BALIKESİR’E ULAŞIM:
Balıkesir, İstanbul-İzmir karayolu üzerinde konuşlanmıştır. Balıkesir, karayolları ile ulaşımın yanı
sıra, denizyolu, demiryolu ve havayolu ulaşımı ile
de öne çıkan bir il konumundadır. Ankara -Balıkesir-İzmir ve Bandırma akslarında demiryolu ulaşımı
sağlanmaktadır.
Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre
Balıkesir’in yakın ve büyükşehirlere olan mesafesi:
Balıkesir-İzmir: 176 km., Balıkesir-Bursa: 151 km.,
Balıkesir-İstanbul: 390 km., Balıkesir-Ankara: 535
km. olarak bilinmektedir.

ENSTİTÜLER
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü,
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
• Edremit Zeytincilik Enstitüsü
YÜKSEKOKULLAR
• Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Balıkesir Meslek Yüksekokulu
• Altınoluk Meslek Yüksekokulu
• Ayvalık Meslek Yüksekokulu
• Bigadiç Meslek Yüksekokulu
• Burhaniye Meslek Yüksekokulu
• Dursunbey Meslek Yüksekokulu
• Edremit Meslek Yüksekokulu
• Havran Meslek Yüksekokulu
• İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Kepsut Meslek Yüksekokulu
• Savaştepe Meslek Yüksekokulu
• Sındırgı Meslek Yüksekokulu
• Susurluk Meslek Yüksekokulu
www.adim.org.tr
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BANDIRMA ONYEDİ
EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma / BALIKESİR
Tel : 0 266 717 0117 Faks : 0 266 717 0030 www.bandirma.edu.tr

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
Ülkemizin genç devlet üniversiteleri arasında yer
alan ve 25 yıllık bir birikim üzerine kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, bilimsel bilgi üretimiyle
ülkemizin değişimine ve gelişimine katkı sunan, uluslararası rekabetin içinde yer alan ve oluşturduğu kurum kültürüyle referans gösterilen bir üniversite olmak
için büyük bir özveri ile çalışmalarına devam etmektedir. 2023 Türkiye’sinde rol alacak ve 2071 Türkiye’sini
inşa edecek nesilleri de ancak bu özveriyle yetiştirebileceğimize inanmaktayız.
Üniversite eğitimi, öğrencilerin kariyerlerine başlangıç noktasını oluşturacak ve yaşamlarına yön verecek önemli bir süreci ifade etmektedir. Bizler öğrencilerimizi bu sürece en iyi şekilde hazırlamak için, her
biri kendi uzmanlık alanında son derece tecrübeli ve
donanımlı akademik kadromuzla hazırız. Üniversitemiz modern yerleşkeleri, eğitim ve araştırma kalitesi,
bilimsel üretime imkan sağlayan fiziksel donanımı ile
akademik eğitiminizin verimliliğini artıracak ve öğrencileri küresel rekabete hazırlayacak her türlü yeterliliğe sahiptir.
Üniversitemiz amfiler, modern ve donanımlı ders38
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likler, konferans salonları, uygulama ve bilgisayar
laboratuvarları, spor ve sosyal donatı alanları ile öğrencilerimizi eğitim hayatı boyunca en iyi şekilde destekleyecektir. Ayrıca öğrencilerimiz, yüz binlerce basılı
yayın ve e-kitabın yer aldığı hızla gelişen kütüphanemizle de doğru ve küresel bilgi kaynaklarına kolayca
ulaşabileceklerdir. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerimiz vasıtasıyla dünyanın farklı noktalarından
arkadaşlar edinebilecek ve değişim programlarımızla
eğitimlerine yurt dışında devam edebilme imkanına
sahip olacaklardır.
Bilginin her çağda önemli olduğunu ve dünyadaki önemli gelişmelerin temelinde bilginin yer aldığını
biliyoruz. Üniversitemizi ve öğrencilerimizi de arzu
ettiğimiz geleceğe bilginin taşıyacağına inanıyoruz.
Bu doğrultuda, bilgiyi yalnızca kullanan değil, aynı
zamanda üreten ve bu bilgiyle ülkemizin geleceğinde
söz sahibi olan bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin her yeni bilgiye karşı duyduğu heyecanı
gördükçe bizler de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak yarınlarımız adına umutlanıyor ve öğrencilerimizin enerjisinden aldığımız güçle çalışmalarımıza
devam ediyoruz.

B

alıkesir’in iki üniversitesinden biri olan
ve 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir
Üniversitesi’nden devralınan eğitim
kurumlarıyla akademik hayata başlayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 25 yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeli bir akademik kadroya sahiptir.
Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde
bulunan toplam 6 yerleşkede; 4 enstitü, 8 fakülte,
1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda 550’si
uluslararası öğrenci olmak üzere yaklaşık 12.000 öğrencisi ve 460 personeli (250 akademik, 210 idari)
ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
“Geleceğe Açılan Köprü” sloganıyla kurulan ve
Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden biri
olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kuruluş
sürecini eksiksiz bir şekilde tamamlamış ve kısa sürede devlet üniversiteleri arasında akademik başarıda ön sıralarda yer almayı başarmıştır. Gelişimini
ve büyümesini sürdüren üniversitemiz önümüzdeki
dönemlerde 25.000 öğrenci kapasitesine ulaşarak,
tecrübeli Türk ve yabancı akademisyen kadrosuy-

la, modern altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla bir
dünya üniversitesine dönüşecektir. Bilginin kullanımı kadar üretimini de önemseyen üniversitemiz,
devlet üniversitelerinin küresel rekabette başarıyla
yer almasına katkı sağlayacak ve geleceğin inşasında
söz sahibi olacaktır.
COĞRAFİ KONUMU
Yerleşkelerimizin bulunduğu Bandırma, Gönen,
Manyas ve Erdek ilçeleri, aynı zamanda başta Manyas Kuş Cenneti, Kapıdağ Milli Parkı, kaplıcaları,
antik kentleri, denizi, yeşili, tarihi ve doğasıyla bir
turizm cenneti konumundadır. İstanbul, Bursa,
Çanakkale, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere yakınlığı, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile seyahat
imkânları ve önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan
konumu, yurt içi ve yurt dışından gelen öğrenciler
için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Üniversite yerleşkelerimizin bulunduğu Güney Marmara;
tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, enerji ve turizm
alanlarında gelişmiş bir bölge olma özelliği taşımaktadır. Özellikle Bandırma Limanı, bölge ekonomisi
için önemli bir gelişim fırsatı oluşturmaktadır.
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EĞİTİM ANLAYIŞI/FELSEFESİ
Üniversite eğitimi mesleki kariyerin ilk adımını
oluşturmakta ve her meslek seçimi, aynı zamanda
bir yaşam biçimini işaret etmektedir. Üniversitemiz,
insan yaşamının önemli bir bölümünü doğrudan
etkileyen bu dönemi en doğru ve verimli şekilde
planlamakta olup, uluslararası eğitim kalitesiyle küresel rekabetin içinde yer alacak ve değişimin öznesi
olacak nesilleri yetiştirmenin sorumluluğuna sahiptir. Ancak mesleki yetkinlik, eğitim anlayışımızın
yalnızca bir yönünü kapsamakta, bu yetkinliği ülkemiz ve insanlığa faydalı olmak amacıyla kullanacak
nesiller yetiştirmek de eğitim anlayışımızın bir diğer
yönünü oluşturmaktadır.
Üniversitemizin eğitim mottosu “Sen, Umut
Ol!” dur. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip
olmayı gerektirir. Bu altyapı salt bilgi ile açıklanamaz. Meslek sahibi olmak bir adımdır ama daha
fazlasını ister. İyi bir insan olmak, vatana ve millete
sadakat, yetenek, erdem gibi kavramlar, daha fazlası
diye belirttiğimiz bu alan içinde yer alır. Genç olmak da umut olmak için tek başına yetmez, gençliğin umuda dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız
özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir.
Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği ülkemizin ve insanlığın umuduna dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş ve bunun için ihtiyaç duyulan adımlar
atılmıştır. Cumhuriyetin ilanına giden yolda Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını taşıyan ve millî mücadelenin başlangıcında tarihi bir rol
üstlenen “Bandırma Vapuru”, bir umut vapurudur.
Tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan
ve umudun simgesine dönüşen Bandırma Vapuru;
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kavramın önemini ortaya koyan önemli bir vasıtadır. Tarihi vapurun bu yönünden ilham alarak belirlediğimiz eğitim felsefemizin nihai amacı da ülkemiz
ve insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektir.
MİSYONUMUZ
Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji,
kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için
değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim
ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.
VİZYONUMUZ
Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapımızla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve
sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki
sahibi bir üniversite olmaktır.
DEĞERLERİMİZ
• Katılımcılık ve Çoğulculuk
• Bilimsel Eğitim ve Araştırma
• Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
• Kurumsal Gelişim
• Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim
• Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk
• Uluslararasılık ve Entegrasyon
• Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci
• Disiplinlerarası Yaklaşım
HEDEFLERİMİZ
• Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın
üretmek.
• Nitelikli ve yeterli sayıda akademik kadroya sahip

olmak.
• Uluslararası normlarda eğitim-öğretim programları geliştirmek.
• Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler
yetiştirmek.
• Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve
sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak.
• Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişimine yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.
• Kurumsal kimliği güçlendirmek ve güçlü bir kurum kültürü oluşturmak.
KAMPÜSTE YAŞAM
Barınma
Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK)’na bağlı yurtlarda kalabilirler. Bandırma’da
KYK’ye bağlı toplam üç yurt bulunmaktadır. Bu
yurtlardan kız yurdu olan Bandırma Öğrenci Yurdu
ve Fatma Ana Öğrenci Yurdu’nun toplam kapasitesi
1324’tür. Erkek öğrenci yurdu olan Ayhan Songar
Öğrenci Yurdu’nda ise 452 öğrenci kalabilmektedir.
Manyas’ta KYK’ya bağlı bir yurt bulunmaktadır. Kız
yurdu olan Manyas Öğrenci Yurdu’nda 350 öğrenci
kalabilmektedir. Gönen MYO Yerleşkesinde ise 200
yataklı erkek ve 150 yataklı kız bloğundan oluşan
toplam 350 öğrenci kapasiteli yeni bir KYK öğrenci
yurdu hizmete girmiştir. Ayrıca Merkez Yerleşkemiz
içerisinde 1300 öğrenci kapasiteli yeni bir KYK öğrenci yurdu projesi başlatılmıştır. KYK yurtlarının
yanı sıra bölgemizde özel teşebbüsün hizmet verdiği
çok sayıda apart ve öğrenci yurdu da yer almaktadır.

Ulaşım
Bandırma özellikle konumu itibariyle çok özel
bir yere sahiptir. Ülkemizin önemli metropollerinden İstanbul’a iki saat, Bursa’ya bir saat, Manisa’ya
iki saat ve İzmir’e de üç saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Karayolunun yanı sıra demir yolu ve
deniz yolu (İDO) ile de Bandırma’ya ulaşım imkanı bulunmaktadır. Üniversite merkez yerleşkesine
ulaşım Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma
araçları ile sağlanmaktadır. Bandırma Şehirlerarası
Otobüs Terminali’nden Gönen, Manyas ve Erdek’e,
ayrıca Bandırma merkezde, İDO Terminali önünde
bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma
araçları ile Erdek’e günün her saati ulaşım imkanı
bulunmaktadır.
Sağlık
Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi’nin hemen
yanı başında yüksek donanıma sahip Bandırma
Devlet Hastanesi yer almaktadır. Ayrıca Merkez
Yerleşkemiz’de iki doktor ve bir psikoloğun görev
yaptığı Aile Sağlığı Merkezi öğrencilerimize hizmet
vermektedir.
Beslenme
Kampüs içinde, öğrencilerin günlük yeme-içme
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni ve donanımlı
bir yemekhane ve kantin bulunmaktadır. Yemekhanemizde öğrencilerimiz uygun ücretle, kaliteli ve
seçenekli yemek yeme imkanına sahiptir.
ÖĞRENCİ KONSEYİ
Öğrencilerin sorunları ile çeşitli konulardaki
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görüş ve düşüncelerini üniversitemizin ilgili birimlerine iletmekle görevli olan Öğrenci Konseyi, üniversite senato toplantılarında başkan veya yardımcısı
tarafından temsil edilmektedir. Üniversiteler arası
etkinliklerde öğrencileri temsil eden Konsey, tüm
öğrenciler arasında gerçekleştirilen bir seçimle yönetimini oluşturmaktadır.
SOSYAL, KÜLTÜREL,
SANATSAL ETKİNLİKLER
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin temel
önceliklerinden biri, öğrencilerin ders dışında kalan
zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamaktır. Üniversitemizde yıl boyunca öğrenciler için
konserler, bahar şenlikleri, tiyatro gösterileri, anma
ve kutlama törenleri, sergi, kongre, panel, sempozyum, konferanslar ve sosyal sorumluluk projeleri
gibi çok çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler
gerçekleştirilmektedir.
SPOR FAALİYETLERİ
Üniversitemiz içinde düzenlediğimiz spor hizmetlerinde amacımız, öğrencilerimizin beden ve ruh
sağlıklarını korumak ve geliştirmek, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin birbirleri
arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı
ilişkilerini geliştirmek, öğrencilerimizin birbirlerini
tanımalarına, yeteneklerini sergilemelerine olanak
sağlamak, ve özgüvenlerini geliştirmektir.
Üniversite Sporları Federasyon Başkanlığı’nın
üniversiteler arası düzenlemiş olduğu spor müsabakalarına; atletizm, ayak tenisi, badminton, basket-
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bol, bilek güreşi, bisiklet, boks, futbol, güreş, judo,
kick boks, korfbol, kros, masa tenisi, okçuluk, plaj
korfbolu, plaj voleybolu, salon okçuluk, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu ve yüzme gibi spor
dalında bayan ve erkek takımları ile katılmaktayız.
Üniversitemiz spor takımları, diğer üniversitelerin, kurumların ve federasyonların düzenlemiş olduğu müsabaka ve yarışmalara da katılmaktadır.
Üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik personelinin ihtiyaç duyduğu spor olanaklarını sürdürmek ve iyileştirmek amacıyla çalışmaktadır. Bu
amaçla, spor temsilcileri ve federasyonlarla koordineli çalışmalar yürüterek üniversite içi çeşitli spor
faaliyetleri ve müsabakalar düzenlemektedir.
SOSYAL MEDYA
Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram) takip edilebilmektedir. Çeşitli etkinlikler, duyuru, fotoğraf ve
önemli gündemlere buradan ulaşılabilmektedir.
KÜTÜPHANE
Merkez kütüphanemiz, öğrenim ve araştırma
faaliyetleriniz için ihtiyaç duyulan yeterli yazılı ve
elektronik kaynağa sahiptir. Kütüphanemizde yer
alan toplam 382 bin 166 kitabın 338 bin 212’si
e-kitap ve 43 bin 611’i ise basılı kitaptır. Doğru,
güvenilir ve global bilgiye erişimi kolaylaştıran kütüphanemizde, ayrıca 273 dergiye ait 3620 sayılık
geniş bir süreli yayın arşivine de ulaşılabilmektedir.
Merkez kütüphanemizde, EBSCO Academic Collection, Hiper Kitap, ProQuest Ebook Central,
Sage Journals, SOBİAD, Türkiye Atıf Dizini ile

ENSTİTÜLER
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gönen Jeotermal Enstitüsü
FAKÜLTELER
Denizcilik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler
Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
Bandırma Meslek Yüksekokulu
Erdek Meslek Yüksekokulu
Gönen Meslek Yüksekokulu
Manyas Meslek Yüksekokulu

birlikte TÜBITAK ULAKBIM EKUAL kapsamında aboneliği yapılarak hizmete açılan toplamda 26
adet veri tabanı bulunmakla birlikte 3 tane veri tabanımız da (ProQest Trials, Lebib Yalkın Yayımları,
BioONE Complete) kısa süreli deneme erişimine
açılmıştır. Üniversitemizde açık erişim kapsamında
kullanılan toplam 79 adet veri tabanı bulunmaktadır. Kütüphanemizde, Üniversite Kütüphaneleri
Arası Ödünç Verme (ILL) hizmeti de verilmektedir.
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin eğitim-araştırma
faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını
sağlayarak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci
ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca uluslararası program
ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitemizin hem de bölgemizin gelişimine katkıda
bulunmaktadır. Koordinatörlüğümüz aktif olarak
dünyadaki üniversitelerle iş birliği anlaşmaları yapmakta ve bu işbirliklerinin gereği olan faaliyetlerin
en yoğun şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır.
Erasmus+ ve Mevlana gibi uluslararası değişim
programlarından yararlanarak öğrenci ile akademik
ve idari personel değişimini en üst düzeyde gerçekleştirmek amacıyla uluslararası düzeyde 61 anlaşma
yürürlüğe girmiş ve 30’a yakın anlaşma da imza
aşamasındadır. Üniversitemiz yaklaşık 550 yabancı
uyruklu öğrencisi ve yabancı eğitimci kadrosuyla
gerçek anlamda uluslararası bir üniversite olma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Özellikle yurt dışından gelen uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi
vermek üzere üniversitemiz bünyesinde Türkçe ve
Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER) kurulmuştur ve 2018-2019
Akademik yılında 108 yabancıya Türkçe eğitimi
vermektedir.
Uluslararasılaşma çalışmaları yanında yurt içinde
öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin yararlanmaları için 100 üniversite ile Farabi Değişim Programı
Anlaşması yürürlüktedir.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 11230 Gülümbe / BİLECİK
Tel : 0 228 214 1111 Faks : 0 228 214 1017 www.bilecik.edu.tr

Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
“Tarihi ve doğal güzelliklerin merkezi olan ilimizde
2007 yılında kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, aradan geçen 14 yılda fiziki ve teknik altyapısını
büyük ölçüde tamamlamış ve adından söz ettiren bir
üniversite haline gelmiştir. 9 fakülte, 1 yüksekokul, 7
meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsüyle eğitimine devam
eden üniversitemiz; 600’ün üzerinde akademik, 536
idari personeli ve yaklaşık 17.000 öğrencisi ile büyük
bir aile olmayı başarmıştır.
Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
örgütleri gibi paydaşlarımızla yaptığımız protokol ve
projelerle bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunan
üniversitemiz, 3+1 ve 7+1 eğitim modelini uygulayan ilk üniversitelerden biridir. Bu sayede öğrencilerimiz, eğitim dönemleri boyunca öğrendikleri teorik ve
pratik bilgileri, bir dönem boyunca sahada uygulamalı olarak mesleki tecrübeye dönüştürme imkânı bulabilmektedirler. Mezunlarımızın istihdamına yönelik
uyguladığımız bu modellerle öğrencilerimiz, iş yaşamına entegrasyon sürecini henüz eğitim hayatlarında
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tamamlamaktadırlar.
Tıp Fakültemizin yakın gelecekte öğrenci alımına
başlaması ile üniversitemiz yeni bir vizyon kazanarak
ilimiz başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize önemli
katkılar sağlayacaktır. Modern ve tam donanımlı laboratuvarlarımız, sosyal ve kültürel yaşantıyı barındıran kampüsümüz, alanında yetkin akademik ve idari
personelimizle birlikte öğrencilerimizi; iyi eğitim almış,
bilimsel bilgi ile kendini geliştirmiş, çağın gereklerini
bilen, milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, hayat
boyu öğrenmeyi kendine amaç edinmiş bireyler olarak
mezun etme çabasındayız.
2013 yılında katıldığımız ADIM Üniversiteleri
Birliği’nin bir üyesi olmak Üniversitemiz için büyük
önem arz etmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bölgemiz, ülkemiz ve bilim dünyası için son derece önemli olduğunu düşündüğü ADIM Üniversiteleri
Birliği’ne bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra
da vermeye devam edecektir.”

B

ilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13
yıllık bir mazisi olmasına rağmen kısa
sürede gösterdiği gelişimle dikkat çekiyor. Merkez kampüs içerisine inşa edilen yeni fakülte binalarıyla, gelişen teknolojiye ayak uyduran modern laboratuvarlarıyla,
açık-kapalı spor alanları, kaya tırmanışından tenise,
birbirinden farklı alanlarda sunduğu spor olanaklarıyla ve hepsinden önemlisi öğrenci odaklı eğitim
anlayışı ve son derece dinamik akademisyen kadrosuyla öğrencilerine çağdaş dünyanın eğitim olanaklarını sunuyor. Marmara Bölgesi’nin doğusunda
bulunan Bilecik, ulaşım imkanlarıyla öğrencilerine
büyük rahatlık sağlıyor. Bilecik, karayolu üzerinden İstanbul’a 3, Bursa’ya 1.5, Eskişehir’e ise 1 saat
mesafede yer alıyor. Çevresindeki büyük şehirlerin
aksine 200 bin gibi mütevazı bir nüfusa sahip olan
Bilecik, huzurlu ve güvenli bir şehir olmanın yanında birbirinden önemli tarihi ve doğal güzelliklere de
ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Devleti’nin manevi
kurucusu kabul edilen ve Üniversitemize de ismini
veren Şeyh Edebali’nin türbesi Bilecik’te bulunuyor.

bulunuyor. Devlet yurtlarının yanında il merkezi ve
ilçelerde bulunan çok sayıda özel yurt öğrencilerimizin barınma gereksinimini karşılamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz yurtların dışında evlerde barınma
imkanı da bulmakta, bu konuda Bilecik halkı öğrencilerimize gereken desteği sağlamaktadır.
BESLENME: Toplam 7 yemekhanede yemek
hizmeti verilen Üniversitemizde, yemekhanelere
alternatif olarak 11 kafeterya bulunmaktadır. Öğrenci ve personelimiz bu işletmelerde yeme-içme
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Beslenme ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz, Üniversitemiz genelinde öğrenci ve personelimize sağlıklı ve
doğru beslenmelerine katkıda bulunmak, kantin ve

BARINMA: Bilecik şehir merkezinde Kredi ve
Yurtlar Kurumu bünyesinde toplam 1916 kişi kapasiteli 2 kız öğrenci yurdu ve toplam 880 kişi kapasiteli 2 erkek öğrenci yurdu hizmet veriyor. Ayrıca Pazaryeri ilçesinde 238 öğrenci kapasiteli bir kız yurdu
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kafeteryaların denetimini yapmak, beslenme ile ilgili problemleri çözümlemek amacıyla çalışmalarını
sürdürmektedir.
BURS İMKANLARI: Üniversitemiz bünyesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik olarak Yemek Bursu ve Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu olmak
üzere 2 tür burs hizmeti sağlanmaktadır. Yemek Bursu ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin, üniversitemiz
yemekhanelerinden ücretsiz olarak faydalanmalarını
sağlanmaktadır. Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu ile
ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ders saatleri dışında
kalan zamanlarda, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda,
Üniversitemiz bünyesinde çalışarak becerilerini geliştirmek ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulun-
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mak amaçlanmaktadır. Ayrıca her yıl, özel kurum
ve kuruluşların sağladığı çeşitli burs hizmetlerinden
öğrencilerimizin haberdar olmaları sağlanmakta, gerekli yönlendirme ve başvuru süreçleri konusunda
öğrencilerimize destek olunmaktadır.
KÜTÜPHANE: 2014 yılı Nisan ayında yeni
yapılan binasına taşınan ve yaklaşık 6000 metrekare kullanım alanı olan Kütüphane ve Bilgi
Merkezi’nde; 62 bin basılı, 114 bin 226 elektronik
kitap, 1577 kalem dergi ile ULAKBİM tarafından
sağlanan ve satın alınan 24 adet elektronik veri tabanı bulunmaktadır. 1100 kişilik oturma kapasitesi
olan Merkez’de dört büyük salonun yanı sıra toplantı salonları, grup çalışma odaları, kafeterya, fuaye

salonu ve sosyal kullanım alanları yer almaktadır.
İNGİLİZCE HAZIRLIK: Üniversitemizde lisans öğrencileri için Eylül 2016’da isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. İlk
yıl 120 öğrenci ile başlanan bu eğitime 2017-2018
Eğitim Öğretim Yılı’nda 200 öğrenci ile devam edilmektedir. Hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısının her
yıl artması hedeflenmektedir.
ULUSLARARASILAŞMA: Üniversitemiz Erasmus Değişim Programı kapsamında 17 ülke ile 96
anlaşma imzalamıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim
Yılı’nda 15 öğrenci ve 22 öğretim elemanının yurt
dışına gönderilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz
ayrıca paydaşı olduğu Mevlana Değişim Programı
kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine
olanak tanımaktadır. Üniversitemize gelen yabancı
uyruklu öğrencilerimizin kalitesini ve sayısını artırmak, Türkçe hazırlık sürecini Üniversitemizde geçirmelerini sağlamak için Temmuz 2016’da Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ; Öğrencilerimizin

ve personelimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, bilgi ve yetenekleri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri ve mesleki
formasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları adına, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı
itibarıyla farklı alanlarda faaliyet gösteren 59 adet
kulüp bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ilgi alanlarına göre istedikleri kulüplere üye olup aktif görevler
alabilmektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda
kulüplerimiz için bireysel ve toplu çalışma alanlarının bulunduğu Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Merkez
Binası açılmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE: Üniversitemiz stratejik planında vurguladığımız konulardan biri de
engelsiz kampüs çalışmalarıdır. Bu doğrultuda oluşturulan Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü
Merkez Kampüs ve ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarımıza ait alanlarda incelemeler yapıp ilgili yönetmeliklere göre eksiklikleri belirlemiştir. Tüm açık ve
kapalı alanlarda bu standartlar gözetilerek engelsiz
yaşam için çalışmalara başlanmıştır. Koordinatörlüğün çalışmaları ile engelli öğrencilerimize eğitim
öğretim faaliyetlerini kolaylaştıracak uygulamalar
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hayata geçirilmiştir.
SPORTİF İMKANLAR: Üniversitemiz Merkez
yerleşkesi içerisinde spor salonu, kapalı halı saha,
sentetik çim zeminli futbol sahası ve tartan zeminli
atletizm pisti, içerisinde temel kas guruplarına yönelik makineler, kısa bar uzun bar ve Z bar ayrıca
dumbbell setlerinden oluşan serbest ağırlıklar, koşu
bandı eliptik yatay ve dikey bisikletlerden oluşan
kardio ekipmanları olan fitness salonu, okçuluk salonu, plates/aerobik salonu, suquash salonu, açık
tenis kortu ile voleybol ve basketbol sahalarının yanı
sıra, uluslararası standartlarda asimetrik 12 metre
yükseklikte tırmanma duvarı bulunmaktadır.
MÜZİK KURSLARI: Üniversitemizde öğrencilerimizin boş zamanlarını faydalı etkinliklerle
değerlendirmeleri, yeni ilgi alanları kazanmaları ve
yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli imkanlar
sunulmaktadır. Bu imkanlar dahilinde öğrencilere
ücretsiz olarak bağlama, gitar ve keman kursları verilmektedir. Bu kurslar sayesinde bir yandan sosyalleşen öğrenciler, bir yandan da dinlenme ve eğlenme
fırsatı yakalamaktadırlar.
SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık Hizmetleri
Şube Müdürlüğümüz, öğrenci ve personelimizin
50
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beden ve ruh sağlıklarının korunması, toplum sağlığını etkileyen faktörlere karşı bilinçlendirilmeleri ve
sağlık hizmetlerinden etkin biçimde faydalanmalarını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmetleri kapsamında yer
almaktadır. Şube Müdürlüğümüz ayrıca, Rektörlük
bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Engelli
Öğrenci Birimi’nin çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. Merkez kampüsümüzde bulunan Sağlık
Bakanlığına bağlı aile sağlığı merkezinde görevli aile
hekimleri de öğrenci ve personelimize sağlık hizmeti
sunmaktadır.
BİLİŞİM HİZMETLERİ: Üniversitemiz çağın
gerekliklerinin farkında olan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir üniversite olarak, öğrenci ve personeline en gelişmiş bilişim imkanlarını
sunmayı kendisine ilke edinmiştir.
Bu kapsamda, kampüs içerisinde tüm öğrencilerimiz ücretsiz kablosuz internet hizmetimizden
faydalanmaktadırlar. Bunun yanı sıra Öğrenci Bilgi
Sistemi (OBS), Akıllı Kart Sistemi (AKS), Kütüphane Kitap-Eser Tarama Sistemi (Katalog) ve Vekil
Sunucu Hizmeti ile tüm öğrenci ve personelimiz
günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılamakta ve bilgiye
ulaşabilmektedirler.

ENSTITÜLER
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
FAKÜLTELER
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İslami İlimler Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Uygulamalı Bilimler Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
• Yabancı Diller Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Meslek Yüksekokulu
• Bozüyük Meslek Yüksekokulu
• Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
• Osmaneli Meslek Yüksekokulu
• Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Söğüt Meslek Yüksekokulu
Akademik Personel Sayısı
: 635
İdari Personel Sayısı		
: 209
Öğrenci Sayısı			: 16932
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ÇANAKKALE ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük Binası A/Blok ÇANAKKALE
Tel : 0 286 218 0018 Faks : 0 286 218 0608 www.comu.edu.tr

Prof. Dr. Yücel ACER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Tarihte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış topraklar üzerine kurulu yerleşkelerinde yükseköğretimde
ve bilimsel araştırmada dünya standartlarını esas alan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 50 bini aşkın
öğrencisi, 15 fakültesi, 4 enstitüsü, 7 yüksekokulu, 13
meslek yüksekokulu, teknoparkı, bilimsel yayınları,
bilimsel projeleri, sürekli geliştirilen bilgi kaynakları
altyapısı ile büyük bir üniversite.
Güçlü akademik kadrosuyla ve nitelikli uygulama
alanları, geniş staj imkanları, zengin sosyal, kültürel ve sportif olanakları ile Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi öğrencilerine kaliteli bir eğitim imkanı
sunmaktadır. Bünyesindeki akademisyenlerin çalış54
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malarına büyük önem veren üniversitemiz, bilimsel
projelerin hazırlanmasında akademisyenlerine ihtiyaç
duydukları her türlü desteği sunmaktadır. Öncelikleri
arasında uluslararasılaşmaya da yer veren üniversitemiz başta Balkan ülkelerindeki üniversiteler olmak
üzere dünyanın dört bir yanından birçok üniversite ile
etkileşim halindedir.
Üniversite olarak, paydaşlarla daha yakından
iletişim halinde olmayı; yerel, ulusal ve uluslararası
alanlarda daha yüksek değer üretme açısından önemli
görmekteyiz. Bu çerçevede ADIM Üniversitelerini, ülkemize ve dünyaya yüksek değer üretmek için önemli
bir birliktelik olarak görmekteyiz.

3

Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi’nden
devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi,
Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek
Yüksekokulu ile öğretime başlamıştır.
Kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen
ÇOMÜ, uygulamaya dayalı eğitime büyük önem
vermektedir. Ziraat Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İletişim Fakültesi gibi okullarımızda uygulama esastır.
Tarih ve arkeoloji bölümlerimizin Truva ve Gelibolu
gibi doğal uygulama alanlarının bulunmasının yanı
sıra Türkiye’nin en büyük teleskobuna sahip Ulu-

pınar Gözlemevi, öğrencilere sürekli gözlem yapma
imkanı sunmaktadır.
“Proje Koordinasyon Merkezi” ile proje üreten ve
bilimsel proje yapmak isteyen öğretim elemanlarına
ve öğrencilerine destek veren ÇOMÜ, düzenlediği
etkinliklerle adını uluslararası arenada duyuran, bu
vesileyle öğrencilerini yurtdışına açılmaya cesaretlendiren, öğrencilerine üniversite içinde ve dışında
staj yapma, kısmi zamanlı çalışma olanakları sunan
bir üniversitedir. ÇOMÜ, 7/24 hizmet veren ve İstanbul ili haricinde Marmara Bölgesi’nin en büyük
üniversite kütüphanesiyle de adını duyurmaktadır.
Sayıları 100 bini aşan mezunlarımızın başarıları
ÇOMÜ’yü tercih edecekler için en iyi davetiyedir.
Kaliteli bilim ve eğitim anlayışı ile 1992 yılından
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itibaren hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde 1145’i uluslararası 50.430 öğrenci,
1.589 akademik ve 763 idari personel bulunmaktadır.
BESLENME, YURT, BURS, SOSYAL
VE SPORTİF İMKANLAR
BESLENME: Üniversitemizin merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerinde öğrenci yemekhaneleri
mevcuttur. Yemekhanelerimizden günde ortalama
4500-5000 öğrenci yararlanabilmektedir. Ayrıca
yerleşke ve yurtlarda özel teşebbüsün işlettiği kantinler bulunmaktadır. Yemekhanelerimizin yemek
listeleri öğrencilerimizin enerji ve besin gereksinim-
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leri dikkate alınarak aylık olarak hazırlanmakta ve
web sayfamızdan periyodik olarak ilan edilmektedir.
YURT: Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kapasitesine ek olarak neredeyse tüm şehir öğrencilere yer temin edebilecek durumdadır. Terzioğlu
Kampüsü’nde 750 kişi kapasiteli özel erkek ve kız
öğrenci yurdu ile 550 kişi kapasiteli Kredi Yurtlar
Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdu hizmet vermektedir. Üniversitenin Biga ve Gökçeada Yerleşkelerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtları bulunmaktadır.
BURS: İlimizde bulunan çeşitli kamu kurum ve

kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından
öğrencilerimize burs hizmetleri sunulmaktadır. Öte
yandan belirlenen kriterlere uygun olan öğrenciler,
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen hizmet karşılığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.
Ayrıca Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk
olan Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, üniversitemizdeki öğrencilerin burs ve barınma ihtiyacını karşılamak, ilgili konulardaki problemlerini çözmek ve
imkanlarından hızlı bir şekilde faydalanabilmelerini
sağlamak için hizmet vermektedir.

SOSYAL VE SPORTİF İMKANLAR
Eğitim-öğretimin yanı sıra Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı aktivitelerle vakit geçirebilmelerine imkan sunan 169 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu topluluklara üye olarak ilgi
alanlarına yönelik faaliyetler yapmaktadırlar. Spor
yapmalarını teşvik etmek için öğrencilerimize her
geçen gün yeni spor alanları tahsis eden Üniversitemizde; Güzel Sanatlar Fakültesi önündeki kapalı
kortlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Salonu, Hasan Mevsuf Spor Salonu ve deniz kenarında konumlanmış Dardanos Yerleşkesinde bulu-
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nan açık ve kapalı spor alanları, öğrencilerimize gün
boyu yüzme, tenis, futbol, basketbol, voleybol gibi
sporları yapma olanağı sunmaktadır.
ERASMUS, FARABİ ve
MEVLANA PROGRAMLARI
ERASMUS+ PROGRAMI; Üniversitemizin,
Erasmus+ Programı Yükseköğretim hareketliliği
kapsamında aralarında Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve
Yunanistan’ın da yer aldığı Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerle toplam 209 kurumlar arası anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik
ve idari personelimiz, Erasmus Değişim Programından faydalanarak yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedir.
Ayrıca her yıl onlarca yabancı öğrenci ve öğretim
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elemanı da üniversitemizde misafir edilmektedir.
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI; Üniversitemizde 2009 yılından itibaren uygulanmaya
başlanan Farabi Programı kapsamında 92 üniversite
ile protokol anlaşması imzalanmış olup anlaşmalı
olduğumuz üniversitelerden Üniversitemize 285 öğrenci gelmiştir. 502 öğrencimiz de Farabi Programı
kapsamında farklı üniversitelere gitmiştir.
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI; Yurt
içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
AB ülkeleri hariç yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim
elemanı değişimini mümkün kılan Mevlana Değişim Programı ÇOMÜ’de 2013 yılından beri 15
ülke ve 30 üniversite ile imzalamış olduğu protokoller aracılığıyla değişim sürecine devam etmektedir.

ENSTİTÜLER
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
FAKÜLTELER
• Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
• Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Siyasal Bilgiler Fakültesi
• Turizm Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Ziraat Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Devlet Konservatuarı
• Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Sağlık Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Ayvacık Meslek Yüksekokulu
• Bayramiç Meslek Yüksekokulu
• Biga Meslek Yüksekokulu
• Çan Meslek Yüksekokulu
• Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek YO
• Çanakkale Teknik Bilimler Meslek YO
• Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
• Ezine Meslek Yüksekokulu
• Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
• Gökçeada Meslek Yüksekokulu
• Lapseki Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Yenice Meslek Yüksekokulu
www.adim.org.tr
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DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km. KÜTAHYA
Tel : 0 274 265 2031 Faks : 0 274 265 2013 www.dpu.edu.tr

Prof. Dr. Remzi GÖREN
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

Dumlupınar Üniversitesi çeyrek asırlık geçmişiyle
ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yer alma
yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.
Mesleki bilgi ve tecrübelerini insanlığın huzur ve mutluluğu için kullanan, vatanı ve milleti için fedakârca
çalışan, yüksek mesleki donanıma sahip nesiller yetiştiren bir eğitim öğretim kurumu olmayı öngören vizyon
sahibi bir üniversitedir.
Dumlupınar Üniversitesi coğrafi yakınlıkları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Eskişehir gibi büyükşehirlerden öğrenci tercihlerinin
yoğun olduğu bir üniversitedir. Gerek yerleşim alanın
büyüklüğü gerek Selçuklu, Osmanlı ve Türk-İslam sentezi binalarıyla Türkiye’nin en mükemmel yerleşkesine
sahiptir.
62
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Mimari ve görsel güzelliklerinin yanında gerçekleştirdiği yatırımlarla; bilişim alt yapısı, bilgi teknolojileri, eğitim araç gereçleri, ileri teknoloji laboratuvarları, sosyal çalışmalara ilham kaynağı olan projeleriyle
adından söz ettiren, genç ve dinamik eğitim kadrosuyla ülkemizin saygın eğitim kurumları arasındadır.
Değer Katan Üniversite sloganıyla eğitim öğretime
devam eden, Dumlupınar Üniversitesi, 25. Yılında
yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaşmıştır. Şimdiye kadar
130 bin civarında mezun veren Üniversitemiz, Ülkemiz adına değer üretmeye devam edecektir.

D

umlupınar Üniversitesi; 1992 yılında 38837 sayılı kanunla «Kuruluş ve Kurtuluş» mücadelesinin
verildiği kentin üniversitesi olarak
kurulmuştur. Kütahya İl merkezinde; Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkesi olmak
üzere iki yerleşkeye, 9 ilçede de ayrı bina ve yerleşke alanlarına sahiptir. Evliya Çelebi Yerleşkesi
7.541.371m2 açık alana, Germiyan Yerleşkesi ise
481,727m2 açık alana kurumun toplam kapalı alanı ise 415.568 m2 ulaşmıştır. Son teknolojik bilimsel gelişmeleri takip eden Dumlupınar Üniversitesi
Türkiye’de en çok tercih edilen üniversitelerin başında gelmektedir. DPÜ bünyesinde 10 fakülte, 4

enstitü, 5 yüksekokul ve 15 meslek yüksekokul bulunmaktadır. Araştırmacı, üretken, kişisel ve mesleki
alanda kendini sürekli geliştiren, çevreye ve topluma
duyarlı, yenilikçi, etik değerlere bağlı erdemli bireyler yetiştirmeyi amaç edinen üniversite, Kentin, bölgenin ve ülkenin yaşam kalitesini artırıcı hizmet ve
çözümler sunmayı kendisine görev edinmiştir.”
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Üniversitemizde 71 Profesör, 88 Doçent, 300
Yardımcı Doçent, 230 Öğretim Görevlisi, 353 Araştırma Görevlisi, 77 Okutman ve 16 Uzman eğitim
öğretime ve bilimsel çalışmalara yön vermekte ve
katkı sağlamaktadır.
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ÖĞRENCİ SAYISI
Üniversitemizde lisansüstü 5.475, lisans 30.358
ve ön lisans 21.835 olmak üzere 58.563 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci
sayımız 750 civarındadır.
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
105 adet öğrenci topluluğu aktif olarak faaliyet
gerçekleştirmektedir.
KÜLTÜREL, SPORTİF VE
BİLİMSEL FAALİYETLER
2017 yıllı, konferans, kongre, panel, sempozyum, sergi gibi kültürel ve bilimsel faaliyet sayısı
105 dir.
YABANCI DİL OLANAKLARI
Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde zorunlu yabancı dil ve mesleki derslerin yanı sıra yerli ve
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yabancı okutmanlar tarafından zorunlu ve isteğe
bağlı hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. Hazırlık
sınıfında eğitim gören öğrencilerimiz İngilizce’nin
yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Japonca, Rusça ve İtalyanca dillerini de öğrenebilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu, öğretim
elemanlarının mesleki gelişimi ve öğrencilerin akademik gelişimi konularında Oxford University Press
ile işbirliği içerisindedir.
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Anadal diploma programını üstün başarı ile sürdüren öğrencilerimizin aynı zamanda ikinci bir lisans diplomasını almaya hak kazanmasını sağlayan
programa, Tıp Fakültesi dışındaki tüm lisans programı öğrencilerimiz başvurabilmektedir.
YURT OLANAKLARI
Üniversitemize kayıtlı, eğitim öğretime aktif

olarak devam eden öğrencilerimizin %25’i Kredi
Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmaktadır. Merkez
Kampüs (Evliya Çelebi Yerleşkesi) içinde ve yürüme
mesafesinde 10 bine yakın öğrenci bu imkânlardan
faydalanmaktadır.
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde öğrencilerin kullanımı için açık ve özel çalışma alanları
bulunmaktadır. Kütüphanede 120.000 adet güncel
kitabın yanı sıra 250.000 üzerinde elektronik kitap
bulunmaktadır. Kütüphanemizde öğrencilerimizin
internet aracılığıyla araştırma yapabilmeleri için 100
bilgisayarlı salonda mevcuttur.
SOSYAL VE FİZİKİ İMKÂNLAR
Konukevi, Bedesten, Olimpik Yüzme Havuzu,
Bisiklet Yolu: Dumlupınar Üniversitesi faal halde
kurum içi ve kurum dışı misafirler için konukevlerine, ulusal ve uluslararası spor organizasyonların
yapılabileceği tam olimpik yüzme havuzuna, fitness
ve benzeri beden spor salonlarına, başta basketbol
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ve voleybol olmak üzere salon sporlarının yapılabileceği kapalı spor salonuna, halka açık işletmelere
(banka, postane, berber, kuaför salonu, market vs.),
tenis kortu ve çok sayıda halı sahalara, 5 km uzunluğunda standartlara uygun bisiklet yollarına, 3000
kişilik amfi tiyatro/sahne sanatlarına sahiptir.
MS Hasta Eğitim Okulu: Dumlupınar Üniversitesi MS Hasta Eğitim Okulu ile bir yandan büyük bir sosyal sorumluluk örneği göstermekte, diğer
yandan ise sosyal sorumluluk bakımından rol model
olmaktadır.
Sosyopark: Dumlupınar Üniversitesi’nde, öğrencilerimizin Sağlık Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları aracılığıyla yaz kış etkinlik ve eğitim yapabilecekleri,
içinde tırmanma duvarı, okçuluk eğitimin yapılacağı salon gibi büyük alanların da yer aldığı sosyopark
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alanı bulunmaktadır. Sosyopark sayesinde, öğrenci
toplulukları ile benzer amaçlarla kurulmuş yerel Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliği hedeflenmektedir.
İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM): Dumlupınar
Üniversitesi, İLTEM aracılığı ile Türkiye’deki bir
çok üniversite, kamu ve özel kuruluşların faaliyetlerini destekleyecek laboratuvar imkanları sunmaktadır.
Kültür ve Kongre Merkezi: Evliya Çelebi yerleşkesinde, bölgenin en büyük kültür ve kongre
merkezi inşaatı devam etmektedir. Kültür ve Kongre
Merkezi bittiğinde, üniversitemiz 1 adet 1400 kişilik, 1 adet 550 kişilik, 2 adet 200 kişilik 4 adet konferans salonu ile 6 adet 72 kişilik seminer salonuna
sahip olacaktır.

FAKÜLTELER
• Tıp Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• İslami İlimler Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Simav Teknoloji Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
ENSTİTÜLER
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
YÜKSEKOKULLAR
• Kütahya Sağlık Yüksekokulu
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Altıntaş Meslek Yüksekokulu
• Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu
• Domaniç Hayme Ana Meslek YO
• Emet Meslek Yüksekokulu
• Gediz Meslek Yüksekokulu
• Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek YO
• Hisarcık Meslek Yüksekokulu
• Kütahya Teknik Bilimler Meslek YO
• Kütahya Sosyal Bilimler Meslek YO
• Kütahya Güzel Sanatlar Meslek YO
• Pazarlar Meslek Yüksekokulu
• Simav Meslek Yüksekokulu
• Simav Sağlık Hizmetleri Meslek YO
• Şaphane Meslek Yüksekokulu
• Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

ARAŞTIRMA FAALİYETİNİN
YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLER
•İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma –
Geliştirme ve Uygulama Merkezi •Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Deney Hayvanları Yetiştirme Araştırma ve
Uygulama Merkezi, •Sürekli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi, •Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •İslam
Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Yabancı
Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Tarih ve Araştırmaları Merkezi,
•Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi,
•Ekonometri ve İstatistik Uygulama ve
Araştırma Merkezi, •Avrupa Birliği Araştırma
ve Uygulama Merkezi (DAUM), •Kütahya
Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi,
•Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (ÇESAUM), •Çini-Seramik
Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırmaları
Merkezi, •Alternatif Enerji Kaynakları
Araştırma ve Uygulama Merkezi, •Sağlık
Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Tamamlayıcı
Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Organ
Nakli ve Yapay Organ Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Fotonik
Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
www.adim.org.tr
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ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi 26480 ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 239 3750 Faks : 0 222 229 1418 www.ogu.edu.tr

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör V.
Küreselleşme sürecinde ülkelerin karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik, teknolojik, beşeri ya da idari
sorunların çözümünde üniversiteler, sorun çözme kapasitelerini kullanmak zorundadır. Üniversitelerimiz,
küresel ve yerel boyutları dikkate alarak bilginin üretilmesinde ve bu bilgilerin yenilikçi ürünlere ya da kamu
ve özel sektör hizmetlerine çevrilmesinde her geçen gün
daha fazla önemli roller üstlenmektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak Eskişehir
ve çevresinin sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel
anlamda gelişimine odaklanarak ihtiyaç olan bilgi ve
hizmet üretimlerimizi güçlü olduğumuz tıp, sağlık,
mühendislik alanlarındaki hizmetlerimizle gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yaptığımız araştırma geliştirme çalışmalarıyla gerekli teknoloji, bilgi, insan kaynağı donanımını her geçen gün artırarak ülkemizin
ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamaktayız.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz aylık
ortalama altmış binin üzerinde poliklinik, dört bin
civarında yatarak tedavi gören ve üç bin civarında da
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cerrahi müdahale hastası ile Eskişehir ve çevre bölgelere
hizmet vermektedir. En üst düzey teknolojilerin kullanıldığı, özellikli, nitelikli ve genellikle ekip çalışması
gerektiren 3. Basamak sağlık hizmetlerini başarı ile
halkımıza sunmaktayız. Ayrıca bir süredir hazırlıklarına devam ettiğimiz organ transplantasyonu için
gerekli olan altyapı, ekipman ve personel eksiğini tamamlayarak tekrar aktif olarak organ nakil operasyonlarına başlamış olmanın heyecanı yaşıyoruz.
Aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültemize bağlı yeni
Diş Hastanemizle de, şehrimizin ve bölgemizin her
geçen gün artan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi, teknoloji, fiziksel donanım ve
personel kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz.
Ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye
katkıda bulunabilen, uluslararası düzeyde bilimsel
araştırma yapabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirerek topluma sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak öz bakışına sahip bir üniversite olma
yolunda ciddi mesafeler kaydetmiş bulunuyoruz.

Üniversitemizdeki öğretim üyelerimiz için atanma
ve yükselme kriterlerini düzenlerken de Araştırmacı
Üniversite olma hedefini daima gözetiyoruz. Üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrencileri de dâhil ederek verdikleri
eğitimin kapsamını ve katkısını arttırmasını gönülden
destekliyoruz.
Ülke ve dünya ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil teknolojiyi üretecek bilim insanları yetiştirme konusundaki adımlarımızı üniversitemizin Teknoloji Transfer
Ofisi (ETTOM) ile atmaktayız. ETTOM tarafından
faaliyete geçirilen “Girişimci Geliştirme Ağı” ile üniversitemizde yenilikçi ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmuş bulunuyoruz. Bu oluşum ile
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve etkisinin
artırılması için etkinliklerin yapılması, tecrübe ve bilgi paylaşımı, gerekli eğitimlerin verilmesi gibi süreçler
takip ediliyor. Girişimcilerin finansal kaynaklara erişimlerinin sağlanması, pazara açılmadan önce en düşük risk düzeyiyle projelerini uygulamaya alabilecekleri

kuluçka merkezinde faaliyete geçmeleri ve tüm süreçleri tamamlayan girişimlerin şirketleşmelerini destekliyoruz. Diğer yandan, öğrencilerimize yönelik özel proje
ve uygulamalarımızla şehrimiz sanayisine nitelikli insan kaynağı kazandırmak için çalışmalarımıza hızla
devam ediyoruz.
Adım Üniversiteleri Birliği olarak üniversitelerdeki yapılan faaliyetlerin daha verimli ve düzenli işleyişi için bilgi alışverişinde bulunarak, ortak kararların
alınması adına yaptığımız işbirliği toplantıları son
derece katkı sağlayıcı olmuştur. Bununla birlikte bilimsel hedefli tanışma ve tartışma ortamı yaratarak,
ortak projeler geliştirilmesinin, üniversitelerin ortak
sorunlarının tartışılıp, bunlara çözümlerin arandığı
aynı zamanda üniversitemizin de ev sahipliğini yaptığı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinin, üniversitemiz mensupları ve öğrencilerimiz için son derece
değerli olduğunu belirtmek isterim. Bu faydalı işbirliği
toplantılarının, akademik etkinliklerin ve bu yöndeki
çalışmaların devamını diler, saygılarımı sunarım.
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E

skişehir Osmangazi Üniversitesi’nin
kuruluşu Tıp ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri aracılığı ile 1970 yılına
dayanmaktadır. 47 yıllık bilimsel birikime sahip üniversitemiz bugüne kadar
50.000’den fazla mezun vermiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, öğrencilerine nitelikli bir akademik
eğitimin yanı sıra; gelişmiş sosyal, kültürel ve sportif
imkanlar sunma konusuna da büyük önem vermektedir. Tam bir üniversite kenti olan; bilimsel, kültürel, ekonomik, insani açıdan ileri ve genç nüfus için
çekim merkezi haline gelmiş bulunan Eskişehir’de
kurulu olması da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri için pek çok avantaj sağlamaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 33.000’den
fazla öğrenci (önlisans, lisans ve lisansüstü toplamı)
öğrenim görmektedir. Üniversite eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, bir yandan bünyesindeki Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
aracılığıyla Eskişehir’e ve bölgesine kaliteli üçüncü
basamak sağlık hizmetleri sunmakta, diğer yandan
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ise Diş Hastanesi aracılığıyla diş hekimliğinin tüm
branşlarında hizmet vermektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Avrupa ülkelerinden çok sayıda üniversite ile Erasmus değişim
programına yönelik ikili anlaşması bulunmaktadır.
Buna göre öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları
halinde aynı akademik yıl içinde, öğrenimlerinin bir
ya da iki dönemine anlaşma yapılmış bulunan bir
Avrupa üniversitesinde devam edebilme imkanına
sahiptir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ayrıca Türkiye’deki birçok üniversite ile Farabi değişim
programı anlaşması vardır. Farabi değişim programı
ile öğrenciler, kontenjan ve koşullar çerçevesinde
öğrenimlerinin yine bir ya da iki dönemine yurt
içindeki anlaşma yapılmış bulunan başka bir üniversitede devam edebilmektedir. Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim
veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir program olan Mevlana Değişim Programı
aracılığıyla da öğrenciler, en az bir en fazla iki yarıyıl

süresince eğitimlerini yurt dışındaki başka bir üniversitede sürdürebilme imkanına sahiptir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrencilerin sorun, ihtiyaç ve önerilerini üniversite yönetimi
ile paylaşabilmelerine önem verilmektedir. Öğrenciler dilekçe yazarak ya da elektronik posta yoluyla
dilek, öneri ve şikayetlerini iletebildiği gibi, kendi
oylarıyla seçtikleri Öğrenci Konseyi aracılığıyla da
temsil edilmektedir. Öğrenci Konseyi temsil yönünün yanı sıra, gençlerde katılımcı demokrasi kültürünün yerleştirilmesi açısından da önem arz etmektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, başarılı ya da
ekonomik güçlük çeken öğrencilerini eğitim-öğretimleri süresince imkanlar dahilinde desteklemektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümlerine
en yüksek puanla yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran 1 öğrenciye (kontenjanı 100’ü aşan birimlerde
2 öğrenciye) burs verilmektedir. İkinci ya da daha
üst sınıflardaki bir öğrencinin burs alabilmesi için
maddi durumunun yetersiz olmasının yanında; önceki yıldan başarısız dersinin bulunmaması ve genel

not ortalamasının kredili sistemde en az 2.00, Tıp
Fakültesi için ise en az 60 olması gerekmektedir.
Öğrencilere ayrıca üniversitenin çeşitli birimlerinde
kısmi zamanlı çalışma imkanı da sunulmaktadır.
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri
için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar ile şehir geneline dağılmış özel yurtlar ve apart daireler
çeşitli barınma alternatifleri sunmaktadır.
• Öğrenciler için yerleşkelerdeki yemekhanelerde
ucuz ve kaliteli yemek çıkarılmakta, ayrıca kafeteryalarda farklı yemek alternatifleri de bulunmaktadır.
• Öğrencilerimize genel sağlık sorunlarının çözümü noktasında destek olmak amacıyla Meşelik Yerleşkesi içinde Mediko-Sosyal Merkezi bulunmaktadır. Burada öğrencilerimize aile sağlığı hizmetleri
verilmekte, Merkez bünyesindeki Psikolojik Danışma Biriminde ise danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.
• Üniversite Merkezi Kütüphanesi öğrencilerin
ve araştırmacıların serbestçe kullanımına açık olup,
bu yolla pek çok uluslararası süreli yayına ücretsiz ve
tam metin olarak erişilebilmektedir.
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• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrencilere çok çeşitli sportif imkanlar sunulmaktadır. Meşelik Yerleşkesi’nde uluslararası standartlara uygun
1.200 seyirci kapasiteli bir Kapalı Spor Salonu ve
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Basketbol, hentbol, voleybol, futbol, masa tenisi gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Kapalı
Spor Salonu’nda step-aerobik, pilates, tenis, karate,
aikido, tekvando kursları verilmektedir. Ayrıca açık
ve kapalı halı futbol sahaları, tenis kortları ve basketbol sahaları da öğrencilerin kullanımına açıktır.
• 2011 yılında uygulamaya geçen ESOGÜ Mobil uygulaması ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türkiye’nin ilk mobil üniversitesi olmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri bu uygulama
sayesinde akademik hayatlarıyla ilgili tüm konularda
kendilerine bilgi sağlayıp rehberlik edecek ve kendi
aralarında sosyal paylaşımlarda bulunmalarına im-
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kan tanıyacak mobil teknolojiyi kullanmaktadır.
• Öğrenci ve öğretim elemanlarının gönüllü
katılımları ile hazırlanan ESOGÜ Haber Gazetesi,
üniversite içinde ve dışında iletişimin sağlanması amacıyla kurulmuştur. İnternet üzerinden yayın
yapan gazetede, üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının yazıları ile üniversiteden haberlere yer
verilmektedir.
• 2013 yılında Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki yeni stüdyosuna kavuşan ESOGÜ Tv, üniversite
personeli ve öğrencilerinden oluşan televizyon ekibi
ile yüzlerce programa imza atmıştır. Televizyon ağırlığı stüdyoda olmak üzere dış çekimler de yaparak
şehrin bilimsel ve kültürel yaşamına katkılarda bulunmakta ve ilgiyle izlenmektedir.
• Eskişehir’de internet üzerinden yayın yapan ilk
radyo olma özelliğine sahip Radyo OGÜ’de yerli ve
yabancı müzik programları yayınlanmaktadır.
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri ve sosyal ilişkilerini geliştirebilmeleri için kurulmuş olan 96 öğrenci kulüp ve topluluğu
bulunmaktadır.
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde kendi
lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak
üzere öğrenim görmesini amaçlayan Çift Anadal
programı ve yinekendi lisans programını başarıyla
sürdüren öğrencinin, ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını amaçlayan Yandal programı da uygulanmaktadır.
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kaliteli eğitim-öğretim sunarak nitelikli eleman yetiştirme, üst
düzey bilimsel araştırmalar yapma ve kaliteli genel
sağlık ve ağız-diş sağlığı hizmetleri sunmanın yanında, içinde bulunduğu bölgeye hizmet etme ve
bölgesinin sorunlarına çözümler getirme gibi yükümlülükleri bulunduğunun da bilincindedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu doğrultuda kamu,
sanayi kuruluşları ve STK’lar ile yürütmekte olduğu
hem nitelik hem de nicelik olarak gün geçtikçe gelişen işbirlikleri ile bölgesinin gelişimine değerli katkılar da sağlamaktadır.

FAKÜLTELER
• Tıp Fakültesi
• Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Ziraat Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Sanat ve Tasarım Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Turizm Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
• Devlet Konservatuarı (Henüz eğitimöğretime başlamadı)
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Eskişehir Meslek Yüksekokulu
• Mahmudiye Meslek Yüksekokulu
• Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
ENSTITÜLER
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Metalurji Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü

MERKEZLER
•Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama
ve Araştırma Merkezi, •Akciğer ve Plevra
Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma
ve Uygulama Merkezi, •Bor Uygulama ve
Araştırma Merkezi, •Çocuk ve Genç Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Deprem
Araştırma ve Uygulama Merkezi, •ESOGÜ
Radyo Televizyon, Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Fen Bilimleri Araştırma Merkezi,
•Genetik Hastalıklar, Doğum Öncesi Tanı,
Biyoteknik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
•Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi, •Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Ortadoğu
Araştırma ve Uygulama Merkezi, •Özel Eğitim
Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Sürekli Eğitim Merkezi, •Tıbbi ve Cerrahi
Deneysel Araştırma Merkezi, •Toprak ve Su
kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
•Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi, •Yunusemre Araştırma
Merkezi, •Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama
ve Araştırma Merkezi, •Yaşlanma ve Bellek
Uygulama ve Araştırma Merkezi, •Hücresel
Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi, •Sözlükbilimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, •Türk Dünyası Uygulama
ve Araştırma Merkezi, •Kuantum Uygulama
ve Araştırma Merkezi, •Türk Dünyası Oyun ve
Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
•Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma
Merkezi, •Mahmudiye Hippoterapi Uygulama
ve Araştırma Merkezi.
www.adim.org.tr
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MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 Yunusemre / MANİSA
Tel : 0 236 201 1000 Faks : 0 236 237 2442 www.mcbu.edu.tr

Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Bilim ve insan anlayışını esas alan, kaliteli eğitim ve araştırmayı hedefleyen Manisa Celal Bayar
Üniversitesi; yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve
katılımcı bir üniversite olma yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir. Gelişerek değişme ve değişerek gelişmeyi
ilke edinmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih
edilme ve hayata değer katma gayesindedir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bilimsel metotları benimsemiş, ülkesini ve milletini seven, kutsalları
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olan, insanlığa katkı sunan, hayata değer katan, özgüven sahibi, Anadolu’ya Anadolu’dan bakan, insanı;
akıl, kalp ve ruh bütünlüğü ile kavrayıp geleceği inşa
edecek nesiller yetiştirme gayretindedir.
Bilginin tecrübe ile buluştuğu Manisa Celal Bayar
Üniversitesi olarak; görev ve sorumluluklarımızı, Türk
milletinin hedefleri ve insanlık idealleri doğrultusunda
yerine getirmeye devam edeceğiz.

1

1 Temmuz 1992 tarihinde kurulan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sahip
olduğu akademik birimleri, 1.597 akademik personeli, 55.473 öğrencisi, fiziki kapasitesi, sosyal, kültürel ve sportif
imkânlarıyla eğitimde kaliteye önem veren, yeniliklere açık bir üniversitedir. Üniversite 14 fakülte, 3
yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 25
araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam
60 akademik birim ile eğitim-öğretim ve araştırma
çalışmalarını sürdürmektedir.
“Bilim ve İnsan” anlayışıyla hareket eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, farklı düşünce, inanç
ve hayat biçimlerinin birlikte yaşadığı hoşgörü ortamında, gelişerek değişme ve değişerek gelişmeyi ilke
edinmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikle

tercih ve takip edilme ve hayata değer katma gayesindedir.
Amacı, öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda
eğitim-öğretim görmeleri; özgür, analitik ve eleştirel
düşünebilen bireyler olmalarıdır. Öğrenci konseyi
ve öğrenci kulüpleri vasıtasıyla sosyal sorumluluk
projeleri hayata geçirilmekte; kültür, sanat ve spor
etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine imkân
sağlayacak ortam hazırlanmaktadır.
“Avrupa’nın Gelecekteki Kentleri Yarışması”nda
200 kenti geride bırakarak birinci olan kültür ve
uygarlıklar beşiği, şehzadeler şehri Manisa’nın üniversite eğitimi için elverişli koşullara sahip olması,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni binlerce genç insan için tercih edilir bir kurum haline getirmektedir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Mer-

www.adim.org.tr

79

kez Kampüs, Uncubozköy Sağlık Kampüsü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü ve Demirci
Kampüsü’nde bulunan fakülte ve yüksekokulları, her
kampüste bulunan sosyal tesisleri, alakart restoranları, her öğrenci kulübü için ayrı çalışma mekânına
sahip öğrenci kulübü salonları, tam donanımlı spor
salonları, açık ve kapalı olimpik yüzme havuzu, çim
futbol sahaları, tenis kortları, Sağlık İçin Spor Merkezleri, Uncubozköy Sağlık Kampüsü’nde bulunan
Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Şehit Prof. Dr.
İlhan Varank Kampüsünde bulunan Prof. Ümit
Doğay Arınç Kültür Merkezi, Demirci Basri Koçyiğit Kültür Merkezi, Sinema Salonu, Sanat Atölyesi,

80

www.adim.org.tr

modern kantin ve kafeteryaları, kapalı alışveriş merkezi ve her kampüste bulunan öğrenci yurtları ile
son derece gelişmiş fiziksel imkânlara sahiptir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, eğitim hayatların son dönemini üniversitenin anlaşmalı olduğu firmalarda çalışarak tamamlamaktadır.
İşbaşı eğitim imkânı, bilgiyi tecrübe ile buluşturan
bir model olarak öğrencilere sunulmaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarına verilen, kurumların kalitesini ve
saygınlığını artıran, uluslararası güvenilirlik sağlayan belgeler olan “Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS) Diploma Eki (DE) Etiketi Ödülü”ne sa-

hiptir.
Mühendislik Fakültesi, MÜDEK Mühendislik
Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK)
tarafından, Tıp Fakültesi de Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği &
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu UTEAK
tarafından akredite edilmiştir.
20 Avrupa ülkesindeki 76 üniversite ile Erasmus
Değişim Programı Anlaşması, 18 ülkedeki 31 üniversite ile Mevlana Değişim Programı Anlaşması, 17
ülkede 26 üniversite ile yapılan uluslararası ikili iş
birliği anlaşmaları sayesinde, öğrencilere yurt dışında eğitim imkânı sunulmaktadır.

Üniversitede 670 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için
bu yıl Manisa, İstanbul, Azerbaycan ve Almanya’da
yabancı öğrenci sınavı yapılarak, öğrenciler Manisa
Celal Bayar Üniversitesinin yaptığı sınav sonuçlarına göre yerleştirilmiştir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yükseköğrenim
Vakfı tarafından üniversitedeki başarılı öğrencilere
burs verilmekte; kısmi zamanlı çalışma ve ücretsiz
yemek olanağı sağlanmaktadır.
Öğrenciler, ‘bilgi güçtür’ ilkesini benimseyen
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde, kütüphanelerdeki kitap ve online kaynaklara zaman sınırlaması
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olmadan ulaşmaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde; Kamu Yönetimi, Maliye, Mühendislik Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Bilgisayar Programcılığı, İnsan
Kaynakları Yönetimi gibi 10 programda teknolojik
yeniliklere dayalı metotlarla, zamana ve mekâna bağlı
olmadan uzaktan eğitim verilmektedir.
Üniversite-Sanayi İş Birliği Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM) ile üniversitedeki
bilgi birikiminin üretime dönüştürülmesi sağlanmakta; Manisa Teknokent, başta öğrenciler ve öğretim
üyeleri olmak üzere bünyesindeki çözüm ortaklarıyla
sinerjiyi artıracak mekanizmalar geliştirmektedir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (MCBÜSEM) tarafından; anne üniversitesi,
işaret dili, mini MBA, dış ticaret, iletişim, personel
motivasyonu gibi onlarca ilgi alanında mesleki, teknik ve kişisel gelişim kursları açılmaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan
Hastanesi; Robotik Kemoterapi Merkezi, Tüp Bebek
Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kozmetoloji Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi gibi pek çok
birimi ile Manisa ve Ege Bölgesi’ne dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktadır.
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FAKÜLTELER
• Eğitim Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Spor Bilimleri Fakültesi
• İletişim Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
• Tütün Eksperliği Yüksekokulu
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Ahmetli Meslek Yüksekokulu
• Akhisar Meslek Yüksekokulu
• Alaşehir Meslek Yüksekokulu
• Demirci Meslek Yüksekokulu
• Gördes Meslek Yüksekokulu
• Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
• Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
• Kula Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Salihli Meslek Yüksekokulu
• Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
• Saruhanlı Meslek Yüksekokulu
• Soma Meslek Yüksekokulu
• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Turgutlu Meslek Yüksekokulu
www.adim.org.tr
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MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
Tel : 0 248 213 1000 Faks : 0 248 212 2718 www.mehmetakif.edu.tr

Prof. Dr. Adem KORKMAZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, kendisini eğitime
adamış bir camianın 50 yılı aşkın geleneğini ve deneyimini sentezleyerek kurduğu genç ve dinamik bir üniversitedir. Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde
araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası
da çok önemlidir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu
sorumluluğun farkındadır ve bütün paydaşlarıyla beraber öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin verimli ve
etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür ve huzurlu, seçkin bir ortam yaratmak azmi içindedir.

Akif Ersoy Üniversitesi bu değerlerini kaybetmemek
adına eğitimde kalite inancıyla öğrencisiyle bütünleşmek amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri bu
kurumdan en üst düzeyde mesleki bilgiyle donanmış
olarak mezun olurlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, öğrencisine eğitiminin ilk senelerinde kendisini ve
hayatı tanıma imkanlarını sunar, bilimsel ve sanatsal
deneyimler edinmesi için olanaklar sağlar.

Genç ve dinamik bir üniversite olarak, eğitimimiz,
araştırmalarımız ve topluma katkımızla, Türkiye’nin
dönüşümünde önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz. Bu inanç bizim her geçen gün daha istekli, daha
kararlı ve daha azimli çalışmamıza ışık tutmaktadır.
Böyle bir ortamda mutlu ve verimli olacağına inanan
öğrenci, akademisyen ve eğitimcileri üniversitemiz
hakkında daha çok bilgi almaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz.

Nitelikli akademik ve idari kadrosuyla, öğrencisi ile
yakından ilgilenen, sıcak bir ortam yaratan Mehmet
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Bireyin bir topluluğun parçası olduğunda çok daha
kapsamlı öğrendiği bilgisinden hareketle, biz öğrenimi
sosyal bir olgu olarak kurguluyoruz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak sadece kişisel
başarılar değil, dayanışma ve sorgulama geleneği içinde ulvi hedeflere ulaşabilen mezunlar istiyoruz.

B

urdur’un can damarında eğitime önem
veren bir halkın içinde olan; gelişimini
ve başarısını her geçen gün arttıran bir
üniversite Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi… Üniversite şehir için hem
ekonomik hareketliliğin hem de şehirde her alanda
bilime dayalı ilerlemenin mimarı…
Burdur’un ilk milletvekili olan Mehmet Akif
Ersoy’un adını gururla taşıyan Üniversite, verdiği
eğitimin yanında, sahip olduğu çeşitli olanaklarla
öğrencilerin okurken eğlenmesini de destekliyor.
Hızla gelişen Üniversite, Burdur’da yer almasının da ayrıcalığını yaşıyor. Çünkü Burdur’da, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi bir hazine de var.
İmparatorların gözde şehirlerinden biri olan Sagalassos, korkusuz savaşçıların ve hızlı atların diyarı
olarak bilinen Kibyra, şehir merkezine yakın olan

EĞITIMIN PARLAYAN
YÜZÜ MAKÜ
KRONOLOJI
• 1965 Burdur Kız Öğretmen Okulu
• 1976 Burdur Meslek Yüksekokulu
• 1977 Eğitim Enstitüsü
• 1989 Akdeniz Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu
• 1992 Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur
Eğitim Fakültesi
• 1992 Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner
Fakültesi
• 2006 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İnsuyu Mağarası, yıllara yenik düşmeyen 400 yıllık
Baki Bey Konağı, Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve 17.
yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden
birini yansıtan Taş Oda ile kendinizi okurken tarihi
bir geziye çıkmış gibi hissediyorsunuz..
GELECEĞİNİZE BİR ADIM YAKLAŞIN…
• Teknokent kuran bir üniversite
• Uluslararası standartlarda açık ve kapalı spor
salonları
• Zengin içerikli, modern donanıma sahip bir
kütüphane
www.adim.org.tr
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• Çift anadal ve yandal imkanı
• Kısmi zamanlı çalışma olanakları
• Yüksek hızlı internet altyapısı
• Yılda 300’e yakın etkinlik
• 70’ı aşkın öğrenci topluluğu
• Ulusal ve uluslararası değişim programları
• 30.000’i aşkın öğrenci
• 1.000’e yakın öğretim elemanı
• 50.000’e yakın nitelikli mezun

bol, hentbol, basketbol, voleybol, tekvando, judo,
güreş, atletizm ve kros takımları ile gerek üniversite
içi gerekse üniversitelerarası başarılar elde ediyor.
Sahip olduğu öğrenci toplulukları ile dönem
içinde çeşitli kültürel ve eğitsel faaliyetler gerçekleştirilen Üniversitede bu sayede hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor hem de öğrenciler
boş zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirme
fırsatı buluyor.

SOSYAL YAŞAM
İkinci Aileniz…
Üniversitede fakülte ve çeşitli öğrenci kulüplerinin düzenlemiş olduğu birçok söyleşi, konser, sanat
ve spor faaliyetleri gerçekleştiriliyor; özgürlükçü, demokratik ve mutlu bir yaşam alanı sayesinde öğrenciler, akademik ve idari kadro ile birlikte büyük bir
aile gibi yaşıyor.
Bilimi farklı yönleriyle anlatmayı amaçlayan
Üniversite, genç kuşakları bilimin içine çekerek onu
sevdirmek amacıyla Bilim Şenliği düzenleniyor ve
bu şenlikte hem yurt içi hem de yurtdışından birçok
katılımcıyı ağırlıyor. Spora ve sporcuya verdiği desteği ile her zaman adından söz ettiren Üniversite, fut-

KARİYERİNİZİ PLANLARKEN
YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer
Planlama Koordinatörlüğü
Üniversitede 11 fakülte, 4 enstitü, 6 yüksekokul,
13 meslek yüksekokulu ile kaliteli eğitim amaçlanıyor ve kendinize ‘uygun’ kariyer yolunu keşfetme ve
karar verme sürecinde en büyük destekçiniz oluyor.
Rahat ve verimli bir eğitimin yanı sıra Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi öğrencileri olarak hem akademik
alanda hem de iş dünyasında başarılı olabilecek bir
alt yapıya sahip olmanıza imkân sağlayacak ‘Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’ ile yeteneklerinizi ve değerlerinizi temel alarak
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kendinize ‘uygun’ kariyer yolunu keşfetme ve karar
verme sürecinde destekçiniz oluyor.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK MERKEZİ
Kısaca PDR adıyla anılan birimde, MAKÜ öğrencilerinin ruh sağlığını korumaya ve geliştirmeye
yönelik hizmetler verilmektedir. Bu şubede yapılan
ön görüşmeden sonra öğrenciye durumuna göre
kendisini anlaması, tanıması, yeteneklerini fark etmesi, uygun kararlar alması, duygusal sorunlarına
çözüm bulması, sosyal beceri düzeyini artırması, arkadaşlık ilişkilerinde beceri kazanması, sınav kaygısı
ile başa çıkması, derslerdeki başarı düzeyini artırması, okula uyum sağlaması gibi konularda yardımcı
olunmaktadır. Gizlilik, dürüstlük, duyarlılık ve hoşgörü ilkelerine bağlı olarak verilen PDR hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak mümkündür.

ZENGİN İÇERİKLİ, MODERN
DONANIMLI KÜTÜPHANE
Kütüphanesinde 49.253 basılı kitap, 57 adet
güncel süreli yayın, 1045 adet fakülte dergisi ve bilimsel araştırmalar için kaynak oluşturan 33 adet
online veritabanından oluşan zengin bir koleksiyon
bulunurken tüm yayınlar OPAC (Online Public
Access Catalog) üzerinden de taranabiliyor.
MAKÜ, görmemeyi engel olarak görmüyor.
‘Görme Engellilere Yönelik Kütüphane Sistemi’ ile
hem görme engelli öğrencilerimizin bilgi kaynaklarına bilgisayarda seslendirilen özel programlar aracılığıyla ulaşmasını sağlıyor hem de bilgisayardaki
yazıyı istenildiğinde kabartma yazıya çevirerek hizmet veriyor. Ayrıca, öğrenciler ve hizmetten yararlanacak görme engelli vatandaşlarımız sesli verileri
kaydedilebiliyor ve istediklerinde tekrar dinleyebiliyorlar.
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ÇİFT ANADAL - YANDAL - YATAY GEÇİŞ
Çift Anadal
Çift anadal programı, kendi bölümlerinde lisans
programlarını başarı ile sürdüren MAKÜ öğrencilerinin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması
almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktadır.
Başvuru Koşulları:
Yandal
Yandal Programları, Anadal lisans programlarını
başarı ile yürüten MAKÜ öğrencilerinin ilgi duydukları başka bir dalda (yandal) bilgilenmelerini ve
eğitimlerini sağlayan ve sonunda sertifika alma fırsatını sunan sertifika programıdır.
Yatay Geçiş
Yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, kurumlar arası ve
kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru koşulları ve kontenjanlar her dönem başında duyurulur.
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZLU
SPOR KOMPLEKSİ
5 kulvarlı 680 metreküp kapasiteli Yarı Olimpik
Yüzme Havuzunun bulunduğu Spor Kompleksi
içerisinde ayrıca sauna, masaj salonu, fitness salonu,
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buhar odası, dans salonu, squash odası ve kafeteryalar da yer alıyor.
TEKNOKENT
Teknokentler bölgesel ve ulusal ekonomiye optimal bir biçim kazandırma, üniversitelerin kaynaklarını ve bilimsel birikimini harekete geçirme ilkesini
baz almaktadır. Bu amaçla MAKÜ sahip olduğu nitelikli insan gücünün ve altyapı olanaklarının bölgede ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve
akademik bilginin ticarileştirilmesi, yerel ve bölgesel
kaynakların değerlendirilmesi, yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri
ortam ve desteğin sağlanması hususlarından hareketle bünyesine Teknokenti dahil etmiştir.
ULUSLARARASILAŞMIŞ
BİR ÜNİVERSİTE
Üniversite ayrıca Erasmus, Farabi ve Mevlana
değişim programı gibi öğrencilere artı değer kazandıracak imkânlar da sunuyor.
MAKÜ’nün önemli bir yanı da Erasmus ve Bologna süreçleri, Üniversitelerarası yapılan işbirliği
protokolleri ve disiplinlerarası gerçekleştirilen yurtdışı kaynaklı araştırma projeleri gibi çok çeşitli alanlarda bilimsel atılımlar gerçekleştirmesidir. MAKÜ

yenilikçi ekseni çerçevesinde yerele hakim, ulusalı
iyi bilen ama uluslararası düzeyde de atılımlar yapmış bir üniversite olmayı hedeflerken; öğrenci ve
öğretim elemanlarının dünyaya açılabilen bireyler
olması için değişim programlarının en yüksek düzeyde kullanıldığı bir üniversitedir. Ayrıca MAKÜ
Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünya ülkelerinden öğrenci alan uluslararası bir üniversitedir.

dan hazırlanan yemeklerin protein ve kalori değerleri web sitesinde yayınlanmaktadır.
MAKÜ yerleşkesindeki öğrenci sokağında yer
alan ÜniPark AVM içerisinde öğrencilerin hem
beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, hem de
zamanlarını geçirebilecekleri çok sayıda restoran ve
kafeterya bulunmaktadır.

ERASMUS VE FARABİ PROGRAMLARI
Eğer siz de kabına sığamayan, farklı şehirleri, ülkeleri, üniversiteleri görmek isteyen, üniversite eğitimi sürecinde aktif olmayı hedefleyen, öğrenci olmanın yaşamınıza katacağı getirilerden en iyi şekilde
yararlanmak isteyen bir öğrenciyseniz, MAKÜ doğru bir tercihtir. MAKÜ’nün, yurt dışındaki ve yurt
içindeki çok sayıda üniversiteyle yaptığı anlaşmalar
sayesinde bu üniversitelerde misafir öğrenci olarak
birkaç sömestr boyunca bulunabilirsiniz. Yapılan
anlaşmalara bağlı olarak İngiltere, Fransa, İtalya,
İspanya, Almanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya,
Polonya, Finlandiya, Belçika, Estonya, Litvanya’daki ve diğer Avrupa ülkelerindeki daha bir çok saygın
üniversitede bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilirsiniz.
MAKÜ’lüler için bir başka fırsat ise yurt içindeki
üniversitelerde bir veya iki sömestr boyunca eğitim
alabilecek olmalarıdır. Türkiye’deki büyük kentlerde bulunan üniversitelerde Farabi Öğrenci Değişim
Programı çerçevesinde bulunabilir, öğrencilik hayatınıza artı değerler katabilirsiniz. MAKÜ, Farabi
Programının işletimi ve öğretim elemanı-öğrenci
hareketliliğinde Türkiye’de ön sıralarda yer almış etkin bir üniversite olmanın fırsatlarını öğrencilerine
fazlasıyla sunmaktadır.
ÜniPark AVM
MAKÜ modern bir mutfak kompleksi ile çok
sayıda yemek salonunu bünyesinde barındıran bir
üniversitedir. Uygun hijyen koşullarında ve diyetisyen kontrolündeki deneyimli bir aşçı ekibi tarafınwww.adim.org.tr
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MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 48000 Kötekli / MUĞLA
Tel : 0 252 211 1000 Faks : 0 252 223 9280 www.mu.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
Sevgili Gençler,
Kurulduğu 1992 yılından bu yana hiç durmadan her
alanda gelişmesini ve büyümesini sürdüren Üniversitemiz,
artık ulusal ve uluslararası alanlarda seçkin ve ön sırada
tercih edilebilir bir üniversite haline gelmiş bulunmaktadır.
Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle kadim medeniyetlere
ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, toplumumuza ait temel
kültürel değerleri ilke edinerek aktaran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kaliteli, yenilikçi, dinamik, toplumsal ve
estetik duyarlılığı yüksek bir eğitim-öğretim anlayışıyla Ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında olma yolunda önemli
adımlar atmaktadır. Modern ve çağdaş bir altyapıya sahip
Üniversitemiz, alanlarında uzman öğretim elemanları ve
deneyimli idari kadrosuyla büyük bir özveri içinde görev
yaparak seçkin öğrenciler yetiştirmektedir.
Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen
Bologna sürecini bütün programlarında başarı ile uygulayan ve mezunlarının elde ettiği kazanımların ulusal ve
uluslararası geçerliliğe sahip olduğu Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları
tarafından da denetlenmekte ve akademik birimlerimizin
kaliteleri güvence altına alınmaktadır. Bu kapsamda sizlere
mükemmel bir eğitim fırsatı sunan Üniversitemiz, öğretim
üyesi ve öğrenci hareketliliği programları, sosyal ve kültürel
altyapısıyla üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşatabilecek
donanıma sahiptir.
Üniversitemizi tercih eden siz sevgili öğrencilerimizi bir
yandan seçmiş olduğunuz alanlarda mesleki bakımdan bilgili ve becerili olarak yetiştirmek, bir yandan da sunmuş olduğumuz kültürel etkinliklerle sosyal hayata hazırlamak ve
özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.
Her yönden çok hızlı değişen dünyada, geleceğe hazırlanabilmenizi sağlamak için sizlere Üniversitemizdeki
öğreniminiz boyunca, çeşitli öğrenci hareketlilik programları kapsamında birçok ülkede belirli sürelerle öğrenim gör94
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menizi ve böylece değişik kültürlerle tanışarak deneyimler
kazanmanızı sağlamak, en önde gelen görevlerimizden
biridir. Bunun yanında, Üniversitemizde 60 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerimiz ile çok kültürlü ve renkli bir
kampüs ortamı sizleri beklemektedir. Uluslararası rekabet
gücümüzü ve programlarımızın tanınırlığını artırmak için
yaptığımız çalışmalarda Üniversitemiz dünya üniversitesi
sıralamasında U-Multirank kapsamında değerlendirilen
11 Türk Üniversitesinden biri olarak yerini almış bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2018) sonuçlarına göre Üniversitemiz
Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında
ilk 20’de, Muğla şehri “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri”
sıralamasında “A+” derecesiyle 5. Sırada yer almaktadır.
Çağın gereksinimlerine cevap veren akademik anlayışı,
yenilikçi proje çalışmaları ve bilimsel faaliyetleriyle Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi, geçmişte olduğu gibi bugün ve
yarın da araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlayacak olanaklar sunmaktadır. Tüm
bunlara ek olarak Üniversitemiz eşsiz bir coğrafyada yer
alan kampüsü ve diğer eğitim alanları, çok çeşitli konularda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, öğrenci temsilciliği,
yarı-zamanlı çalışma olanakları, öğrencilerin yeteneklerini
geliştirici sosyal ve kültürel mekânları ile paydaşları arasında ön planda yerini almıştır. Öğrencilerimizin yeteneklerini
keşfedebilmesi ve somut çıktılar üretmesi için gerekli altyapı
oluşturulmaktadır. Öğrencilerimiz üniversite bünyesinde
gerçekleştirilen projelerde çalıştırılmakta, böylece girişimci
ruhları ve yetenekleri ortaya çıkarılmaktadır.
Sizleri, tarihi ve kültürel kent dokusunu ve hepsi birer
turizm merkezi olan ilçeleriyle öğrenciler için cazip yaşam
alanlarına da sahip güzel Muğla’mızda kurulmuş bulunan
Üniversitemize bekliyor; güzel Ülkemizin genç, dinamik ve
üretken üniversitesi olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini tercih etmeye davet ediyorum.

M

uğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
3 Temmuz 1992 tarihinde 3837
sayılı Kanun ile Muğla Üniversitesi ismi ile kurulmuş ve 10
Kasım 1992’de kurucu rektörünün atanması ile tüzel kişiliğine kavuşmuş ve Kuruluşundan itibaren sürekli gelişerek Türkiye’deki başlıca kampüs üniversiteleri arasındaki yerini almıştır.
Üniversitemizde tüm çalışmalar toplumsal refaha

katkıda öncü bir dünya üniversitesi olma hedefine
odaklanmıştır. 1999 yılından itibaren yaptığı katkılarla Üniversitemizin emsalsiz hamisi olan merhum
işadamı Sıtkı Davut KOÇMAN’dan hareketle Muğla Üniversitesi’nin ismi 31 Mayıs 2012 tarihinde
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değişmiştir.
VİZYONUMUZ
Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi
araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim
insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitimöğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir.
ÖZGÖREVİMİZ (MİSYON)
Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim,
öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa hizmetler sunan, bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesine öncülük eden bir dünya üniversitesi
olmaktır.
SAYILARLA MUĞLA SITKI
KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitimöğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bölgesine,
ülkesine ve insanlığa hizmetler sunan Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi, 2017 Yılı sonu itibarı ile 1561
öğretim elemanı, 830 idari personeli, 47 bini aşan
www.adim.org.tr
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öğrencisi, 20 fakültesi, 4 enstitüsü, 3 yüksekokulu,
16 meslek yüksekokulu ve 45 araştırma ve uygulama
merkezi ile sürekli gelişen bir üniversitedir. Tıptan
Turizme, Spor Bilimlerinden Güzel Sanatlara, Sivil
Havacılık da dahil olmak üzere Mühendislik ve İşletme gibi bir çok temel alanı da kapsayan geniş bir
yelpazede eğitim ve öğretim gerçekleştirilmektedir.
Fethiye, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Datça, Ula,
Kavaklıdere ve Dalaman’da olmak üzere Muğla’nın
tüm ilçelerinde akademik birimlerimiz bulunmaktadır. Trüf, Arıcılık ve Çam Balı, Doğal Taş, Gıda
Analizleri, Kozmetik, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uzaktan Algılama, Yaşam Boyu Öğrenme gibi geniş
eksende faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama
Merkezleri de bulunmaktadır.
AKADEMİK BİRİMLER BAZINDA
PROGRAM SAYILARI
Üniversitede 255’i Lisans ve Ön Lisans, 76’sı
Yüksek Lisans ve 28’i Doktora olmak üzere 359
farklı program bulunmaktadır. Diploma programı
sunan akademik birimlerimiz şu şekildedir:
ÖĞRENCİ SAYILARI
Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı
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başı itibarı ile 42918 Lisans-Ön Lisans, 4138 Yüksek Lisans-Doktora olmak üzere 47056 öğrencisi
bulunmaktadır. 1992 yılından itibaren verilen mezun sayısı 71758’dir. Gerek eğitim-öğretim kalitesi
gerekse doğal ve tarihi güzellikleri ile eşsiz bir öğrencilik deneyimi sunan Üniversitemizi tercih eden
öğrenci sayıları hızla artmaktadır.
AKADEMİK PERSONEL
Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim
Yılında 713’ü öğretim üyesi olmak üzere 1561 öğretim elemanı bulunmaktadır. Her yıl en az 3 öğretim
üyemizden 1’i kısa veya uzun süreli görevlendirmelerle akademik çalışmalar yapmak üzere yurtdışında
bulunmakta, akademik personelimizin endeksli yayın ve atıf sayılarında önemli ölçüde artışlar görülmektedir.
DEĞİŞİM PROGRAMLARI İLE
YURTDIŞINDA EĞİTİM OLANAĞI
Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yapılan ve yürürlükte olan kurumlar arası anlaşmalarımızın sayısı 166’ya ulaşmıştır. Sadece son iki
yılda 200 öğrenci değişim programları kapsamında
yurtdışında eğitim alma olanağından faydalanmıştır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibarı ile 60
farklı ülkeden 1114 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren de lisansüstü programlara uluslararası öğrenci alımı yapılmaktadır. Üniversitemizi tercih eden
uluslararası öğrenci sayısı hızla artmaktadır.
BARINMA, BURS VE
ÇALIŞMA OLANAKLARI
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Üniversitemiz Yerleşkesinde 1500 kişilik Milli Piyango Kız
Öğrenci Yurdu, 1300 kişilik Prof.Dr. Ethem Ruhi
Fığlalı Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Kötekli Mahallesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Şahidi Kız Yurdu 496 yatak kapasitelidir.
Yerleşkede bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle
tesis edilen 1.250 kişi kapasiteli Residorm Öğrenci
Yurdu özel yurt olarak hizmet vermektedir. Ortaca
ve Fethiye ilçelerimizde de Yükseköğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu’na ait iki adet yurt mevcuttur.
216’sı Kız, 108’i erkek olmak üzere toplam 324 kişilik Ortaca Öğrenci Yurdu, 150’si kız, 150’si erkek
olmak üzere toplam 300 kişilik Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu ile öğrencilerin barın-

ma ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan gelir
düzeyi düşük öğrencilere her eğitim-öğretim yılında
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Burs ve Destekleme Fonu Yönergesindeki esaslar doğrultusunda,
Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla ücretiz öğle
yemeği yardımı yapılmaktadır. 2016-2017 EğitimÖğretim yılında 1175 öğrenciye öğle yemeği yardımı yapılmıştır. Bunların yanı sıra Üniversitenin çeşitli birimlerinde, kısmi zamanlı statüde saat ücreti
karşılığında çalışmak üzere 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 397 öğrenciye iş imkânı sunulmuştur.
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde örgün öğretim gören öğrencilerimizden 20.584’ü
çeşitli burs ve kredi desteklerinden faydalanmaktadır. Bu bursların yaklaşık 670 adedi doğrudan üniversite ve üniversite vakfı tarafından sağlanmaktadır.
Sıtkı Koçman Vakfı da öğrencilerimize karşılıksız
burs vermektedir.
BİLİMSEL PROJELER
2017 Yılında 421 Bilimsel Araştırma Projesi,
20 TÜBİTAK projesi, 3 Avrupa Birliği Projesi ve 2
SAN-TEZ projesi olmak üzere toplam 446 araştırma projesi yürütülmüştür. Projelere ayrılan toplam
ödenek yaklaşık 12 milyon TL’dir.
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Yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının önemli bir kısmı,
Muğla ili ve ilçelerinin teknik, sosyo-ekonomik
sorunlarını ve kültürel değerlerini konu almakta,
geliştirilen çözüm önerileri ile bölge ekonomisinin
gelişimine katkıda bulunmaktadır.
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI
MERKEZİ
Üniversitemizde okullarımızın kendi çatısı altında bulunan laboratuvarların dışında AR-GE odaklı
ve bir merkez çatısı altında toplanarak üniversitenin
bütününe ve sektöre hizmet vermek üzere kurulmuş
Gıda Analiz Laboratuvarı, Çevre Laboratuvarı, Tarımsal Araştırma Laboratuvarı, Malzeme Araştırma
Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Manyetik
Malzeme Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı olmak üzere toplam 7 Merkezi Laboratuvar
bulunmaktadır. Çevre ve Gıda Analizi Laboratuvarlarımız gerekli akreditasyonları tamamlamış olup
özellikle tarım ve gıda alanlarında sektörün ihtiyaç
duyduğu birçok test Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.
ÜNİVERSİTE GELİŞİM PLANLARI
Sağlık alanında ilk etapta Muğla ili insanları-
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nın çoğu sağlık sorunlarını bünyesinde çözebilecek
ve senede 7 milyon (yerli ve yabancı) turistin ziyaret ettiği şehrimizde global hizmet veren bir sağlık
kampüsü kurmak için gerekli tesisler hızla hayata
geçirilmektedir. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 475 yatak kapasiteli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Hastane Binasının ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin İnşaatları tamamlanmış ve hizmet
vermeye başlamıştır. Eczacılık Fakültesinin gerekli
onayları alındıktan sonra hızla faal hale getirilerek
Sağlık Kampüsümüz önemli ölçüde tamamlanmış
olacaktır. Bu alandaki hizmetlerin yine Üniversitemiz bünyesinde bulunan Turizm Fakülte ve diğer
turizm okullarının birikmiş tecrübeleri ile harmanlanıp Sağlık Turizmi konusunda önemli atılımların
yapılması başlıca hedefler arasında yer almaktadır.
Ayrıca AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak
için gereken Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin resmi
onayları tamamlanmış olup başlıca yetkinlik alanları “Yenilenebilir Enerji, Sağlık-Turizm, Gıda-Tarım
ve Hayvancılık” olacak şekilde yapılandırılacak olan
MUĞLA-TEKNOPARK Yönetici A.Ş. kurulmuş
olup hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Bilginin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite

FAKÜLTELER
• Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
• Edebiyat Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Fen Fakültesi
• Fethiye İşletme Fakültesi
• Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Fethiye Ziraat Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İslami İlimler Fakültesi
• Milas Veteriner Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Spor Bilimleri Fakültesi
• Su Ürünleri Fakültesi
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Turizm Fakültesi
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu
• Dalaman Meslek Yüksekokulu
• Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
• Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO
• Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO
• Kavaklıdere Meslek Yüksekokulu
• Köyceğiz Meslek Yüksekokulu
• Köyceğiz Sağlık Hizmetleri MYO
• Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu
• Milas Meslek Yüksekokulu
• Muğla Meslek Yüksekokulu
• Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu
• Ortaca Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri MYO (Marmaris)
• Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu
• Yatağan Meslek Yüksekokulu
YÜKSEKOKULLAR
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Seydikemer Uygulamalı Bilimler YO
ENSTİTÜLER
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
www.adim.org.tr
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SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Batı Yerleşkesi 32260 Çünür / ISPARTA
Tel : 0 246 211 1000 Faks : 0 246 237 0431 www.sdu.edu.tr

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

SDÜ, 25 yaşında genç ve dinamik bir devlet üniversitesidir. Üniversitemizin bugün geldiği nokta, Batı
Akdeniz’e öncülük eden, ulusal ve uluslararası bilim
arenasında tanınırlığı ve prestiji yüksek, girişimci, ülkesine ve bölgesine çözüm ortağı olabilmiş bir araştırma ve eğitim- öğretim kurumudur.
Üniversitemizin misyonu, kendi alanlarında uzman olan doktoralı elemanları, son derece gelişmiş
cihazlarla donatılmış araştırma laboratuvarları ve
öğrencileri ile çağdaş ölçeklerde büyük projeler üretebilecek bir konuma gelmesi; girişimci ve marka bir üniversite olmasıdır.
Hepinizin bildiği üzere üniversitelerin temel fonksiyonlarından biri bilimsel araştırma, geliştirme ve
uygulamalar ile günlük hayata uygulanabilir, pratiği
olan bilimsel bilgi üretimi sağlayarak insanlığa faydalı
olmaktır. Bu anlamda bilimsel araştırma ve geliştirmeler üniversitelerin asla vazgeçemeyeceği doğal görevleri ve varlık nedenleridir. ADIM Üniversiteler Birliği
bünyesinde olan üniversitelerimizin de aynı ortak payda altında birleşip çalışması ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olacaktır düşüncesindeyiz. Hiç kimse
üniversitelerden sadece teorik bilgilerin üretilmesi ve
öğretilmesi gibi ezberci ve statik bir eğitim tarzı beklememelidir. Uygulaması olmayan, insanın yararına
pratik sonuçlar üretmeyen üniversiteler aslında uzun
vadede kendi kendilerini imha etme sürecine girmişler
demektir. Bu aynı zamanda kendilerine ayrılmış olan
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milli kaynakların da verimli kullanılmaması anlamına gelecektir.
Diğer yandan üniversitelerin en önemli görevlerinden biri de içinde bulunduğu topluma önderlik etmesi
ve o toplumu dönüştürmesidir. Yani başka bir deyişle
üniversiteler dünyayı takip etme, kavrama, bilgiyi kullanma, aydınlanma, evrensel değerler üretme ve sahiplenme gibi konularda toplumlara önderlik etmelidirler.
Bunun için de üniversitelerin bilgi ve aydınlanmada
toplumlardan hep önde olmaları gerekmektedir. Şu
anda memnuniyetle görmekteyiz ki ülkemizde son
dönemlerde bir üniversiteleşme hamlesi başlatılmıştır.
Böylece Bütün Anadolu coğrafyasına yayılmış olan, her
ilimizde mevcut bulunan üniversitelerimiz toplumu
geliştirme ve dönüştürme işlevini yerine getirme yoluna girmişlerdir. Süleyman Demirel Üniversitesi de bu
konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmede
kararlıdır. Bu manada bulunduğu şehire, bölgesine,
ülkesine ve insanlığa faydalı çalışmalarına kararlı bir
şekilde devam etmektedir. Bizlerin de amacı bu konuda üniversitemizi ülkenin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri yapmak ve uluslararası bir marka
haline getirmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, mutlu, huzurlu, nitelikli, ait olduğumuz kültürün yapısı ile çatışmayan ama
yaşadığımız çağın getirilerine de uyumlu bir yükseköğretim sunabilmek adına yapılan tüm çalışmaları saygıyla karşılıyor; esenlikler diliyoruz.

“İLHAM VEREN ÇÖZÜM ORTAĞINIZ!”

S

üleyman Demirel Üniversitesi, yukarıdaki vizyonu doğrultusunda tam 25 yıldır
durmadan büyüyen, bir Anadolu üniversitesi olmasına rağmen Türk yükseköğretiminde Batı Akdeniz’in lokomotifi durumuna gelmiş, bugün itibarıyla da köklü ve büyük
üniversitelerle rekabet edebilen, genç ve dinamik bir
üniversitedir.
19 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 21 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile sahip olduğu zengin
akademik birimleri, 90 bin öğrencisi, 105 öğrenci
kulübü, 291 Prof., 208 Doç., 469 Yrd. Doç., 285
öğretim görevlisi, 661 araştırma görevlisi, 125 okutman, 83 uzman olmak üzere toplamda 2162 aka-

demik kadrosuyla hizmet veren büyük ve güçlü bir
üniversitedir.1704 idari personeli ile de ülkemizin
seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Hizmet alımlarıyla birlikte SDÜ bugün 5.736 kişilik
büyük bir ailedir.
10 bin dekarlık arazisi ile doğu ve batı kampus
olarak ikiye ayrılan merkez kampus, bütün fakülteleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezlerini, kütüphaneleri, kültür merkezlerini ve diğer sosyal ve sportif tesisleri kapsayacak ve gelecekte bütün
fakülteleri içerisinde barındıracak şekilde projelendirilmiştir. Gerek merkez kampüste inşası tamamlanan bina ve tesisler gerekse il ve ilçelerdeki kamu
kuruluşlarından ve özel sektörden devralınan bina
ve tesislerle Üniversitemizin kişi başına düşen örtülü
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alan oranı Türkiye ortalamasının üstündedir.
Bugün gelmiş olduğu noktada Süleyman Demirel Üniversitesi, “günceli ve gündemi yakalamış,
yüzünü geleceğe dönmüş, girişimci ve ilham veren
bir üniversite” profilindedir. Bilimsel araştırmalarıyla, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile bölgesinde sanayileşmede, tarımsal gelişimde ve teknolojik
alanlarda bir lider pozisyonu üstlenerek birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır.
Modern eğitim imkânları ve güçlü akademik
kadrosu ile Göller Yöresinin gelişimine de büyük
katkılar sağlayan Üniversitemiz, özellikle son yıllarda kazanılan TÜBİTAK, DPT ve Avrupa Birliği
Çerçeve Programı Projeleri ile de Türk üniversiteleri arasında ön plana çıkmaktadır. Sosyal atmosferi
güçlü, yaşam alanı zengin yerleşke yapısıyla, kültürel
ve sportif etkinlikleriyle, genç üniversiteler arasında
referans bir üniversite profili çizerken, sadece ülkesindeki değil, dünyadaki üniversitelerle de yarışabilir hale gelmiştir.
Isparta’da kentsel değişmenin ve gelişmenin arka
planında da SDÜ vardır. Isparta bugün öğrenci şeh-
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ri olmanın yanı sıra bir “sağlık kenti” diye de anılıyorsa bunun arkasında da Türkiye’nin en modern
hastanelerinden biri olarak görülen SDÜ Araştırma
ve Uygulama Hastaneleri, SDÜ Tıp Fakültesi ve
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi vardır. SDÜ Hastaneleri (tıp ve diş) yeni açılan ek poliklinik binaları,
son teknolojiye sahip donanımları ve düzenlemeleriyle birlikte hizmet kapasitesini arttırmış ve bölgesinde olduğu kadar ülkesinde de ilgi odağı haline
gelmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi 90 bin öğrencisi,
187.500 mezunu, 7.500 çalışan ve emeklisi ile bölgesine ve ülkesine ilham veren ve çözüm ortağı olan
bir yükseköğretim kurumudur. SDÜ’nün bugün
yakalamış olduğu ivmenin altında işte bu “girişimci,
çözüm üreten, ilham veren üniversite” modeli yatmaktadır. Öyle ki:
SDÜ 2016-2017 yılı itibarıyla, sanayi sorunlarına yönelik en çok proje üreten üniversite olmuştur.
TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı 2016 yılında “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”

listesine göre SDÜ, 20. sırada yer almıştır. SDÜ
bünyesindeki 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile de tarımdan sanayiye, teknolojiden, turizme ve
iletişime kadar uzanan geniş yelpazede Isparta’nın
markalaşmasına ve tanıtımına katkı sağlayacak yenilikleri ve ürünleri Türk sanayisine kazandırabilmiş
bir üniversitedir.
SDÜ, yaşam boyu ve sürekli eğitimin önemine
inanmış ve bu doğrultuda Sürekli Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi aracılığıyla düzenlediği çok
sayıdaki kurs, seminer ve sertifika programlarıyla
Isparta’nın eğitim üssü olmuştur.
SDÜ bölgesine ve ülkesine bünyesinde Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) oluşturabilmiş bir devlet üniversitesi olmanın ayrıcalıklarını da
sunmaktadır. Teknokent bünyesinde yer alan 50’ye
yakın şirket ile ulusal ve özel kuruluşların desteği ve
de üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde standartla-

rına uygun olarak ülkesine değerli çıktılarını sunabilen, hizmet sektöründe yer alan tüm alanlarda hizmet verebilen bir üniversitedir. Bu üniversitemizde
üretilen teknolojinin ülkenin hizmetine ve yararına
sunumunu kolaylaştıran ileri bir teknik imkandır.
Her yıl çeşitli kategorilerdeki üniversite sıralamasında üst sıralarda yer alan ve her fırsatta bölgesine
ve şehrine katkıda bulunmayı, halkıyla bütünleşmeyi amaçlayan Süleyman Demirel Üniversitesi, “öğrenci odaklı” projelerini gerçekleştirmeye de devam
etmektedir.
Bu bağlamda, Türk yükseköğretim sisteminin
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla lisans düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla hazırlanan Türkiye
Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2016
sonuçlarına göre 106 devlet, 68 vakıf olmak üzere
toplamda 174 üniversitede okuyan 10.894 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen, “Öğrenim Deneyimi-
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nin Tatminkarlığı”, “Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, Kurumun
Yönetim ve İşlevinden Memnuniyet”, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim
ve Kariyer Desteği” bileşenlerinin yer aldığı oylamada, Süleyman Demirel Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında 14. sıraya yerleşmiştir. SDÜ, 2016
URAP Raporuna göre de 130 Türk üniversitesi arasında 24. sıradadır.
SDÜ diğer alanlarda olduğu gibi uluslararasılaşma sürecinde de önemli adımlar atan bir üniversitedir. Uluslararası eğitim kuruluşlarına üyelikleri
de olan üniversitemizde Avrupa ve Balkanlar’ın
pek çok üniversitesi ile de ikili işbirliği protokolleri mevcuttur. SDÜ, bugüne dek Erasmus Programı
çerçevesinde 26 Avrupa ülkesinin 186 üniversitesi
ile anlaşma yapmıştır. Her yıl Erasmus değişimi
çerçevesinde çok sayıdaki öğrencimiz yurtdışında
eğitime ve staja gitmektedir. Yurt dışından da çok
sayıda öğrenciyi kendi bünyesinde misafir etmektedir. Süleyman Demirel Üniversite’sinde Mevlana ve
Farabi programları da son derece iyi işletilmektedir.
SDÜ’ de normal eğitim için 2016 – 2017 eğitimöğretim yılında YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile kabul edilen yabancı öğrenci sayısı da 200
civarındadır.
Üniversitemiz, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak
Çerçeve ve Programı’na uygun olarak Avrupa Dil
Portfolyosuna dayalı eğitim uygulamalarını hayata
geçirmiştir. Bu eğitim uygulamaları bağımsız İngiliz
Akreditasyon Kurumu olan British Educational Affairs (BEDAF) tarafından akredite edilmiştir. Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin almış oldukları Dil Pasaportları
uluslararası geçerliliğe sahiptir.
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FAKÜLTELER
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
• Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Orman Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Spor Bilimleri Fakültesi
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Ziraat Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR
• Eğirdir Turizm Otelcilik Yüksek Okulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Devlet Konservatuvarı
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
• Adalet MYO
• Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO
• Atabey MYO
• Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO
• Eğirdir MYO
• Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO
• Gelendost MYO
• Gönen MYO
• Isparta MYO
• Isparta Sağlık Hizmetleri MYO
• Keçiborlu MYO
• Senirkent MYO
• Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
• Şarkikaraağaç MYO
• Şarkikaraağaç Turizm MYO
• Teknik Bilimler MYO
• Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
• Uzaktan Eğitim MYO
• Yalvaç MYO
• Yalvaç Teknik Bilimler MYO
• Yenişarbademli MYO
ENSTITÜLER
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Güzel Sanatlar Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Su Enstitüsü

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BIRIMLERIMIZ
• Enformatik Bölümü
• Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
• Türk Dili Bölümü
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
• Güzel Sanatlar Bölümü

ARAŞTIRMA MERKEZLERIMIZ
•Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi •Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi •Göller Bölgesi Su Kaynakları
Araştırma ve Uygulama Merkezi •Müzik Kültürü
Araştırma ve Uygulama Merkezi •Nörolojik
Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi •Tekstil
ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma
Merkezi •Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma
ve Uygulama Merkezi •Alevi-Bektaşi Kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezi •Ormancılık
Uygulama ve Araştırma Merkezi •Seramik
Araştırma ve Uygulama Merkezi •Motorlu
Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi •Endülüs
Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi •İstatistik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi •Pomza Araştırma ve Uygulama
Merkezi •Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi •Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
•Uyku Bozuklukları Tanı, Tedavi Uygulama ve
Araştırma Merkezi •Uzaktan Algılama Araştırma ve
Uygulama Merkezi •Diş Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi •Bilgisayar Bilimleri Araştırma
ve Uygulama Merkezi •Deney Hayvanları
ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi •Deprem ve Jeoteknik Uygulama
ve Araştırma Merkezi •Engelliler Araştırma
ve Uygulama Merkezi •Üstün Yetenekliler
Uygulama ve Araştırma Merkezi •Avrupa Birliği
Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
•İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi •Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi •Kurumsal
İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi •Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi •Tarımsal
Araştırma ve Uygulama Merkezi •Türkçe ve
Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi •Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi •Radyo-Televizyon Uygulama
ve Araştırma Merkezi •Spor Bilimleri Araştırma
ve Uygulama Merkezi •Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi •Süleyman Demirel
Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi •Kariyer
Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve
Araştırma Merkezi •Köy Enstitüleri ve Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi •Davraz Yüksek
İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma
Merkezi •Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama
ve Araştırma Merkezi •Yenilikçi Teknolojiler
Uygulama ve Araştırma Merkezi
www.adim.org.tr
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ÜNIVERSITESI
Ankara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü Merkez / UŞAK
Tel : 0 276 221 2121 Faks : 0 276 221 2202 www.usak.edu.tr

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Uşak Üniversitesi Rektörü

Vizyonu; bilgi ve teknoloji üreterek bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında ilkler ve medeniyetler şehri Uşak’a öncülük eden ve bölge ekonomisinin
rekabet gücünü arttırarak, tercih edilen mezunlar yetiştiren ve uluslararası saygınlıkta bir üniversite olmak
olan Uşak Üniversitesi; 17.03.2006 tarih ve 26111
sayılı resmi gazetede yayınlanan 5467 sayılı Kanunun 1. maddesinin ek 60. maddesi ile Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuş olup misyonu
evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle bilimsel bakış
açısına sahip özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler
yetiştiren; kentin ve bölgenin kurum ve kuruluşlarıyla
iş birliği içinde Uşak’ın ve bölgenin huzur ile refahına
katkıyı önceleyen ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite olmaktır.
Öncelikli hedeflerimiz; eğitim kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli bilimsel araştırma yapılması bilim insanı yetiştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz hedefleriyle
uyumlu olarak öğretim üyelerini bilimsel faaliyetlere
teşvik etmektedir. Saygın, uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel eserlerin daha da artması amaçlanmakta olup akademik birimlerin çalışmalarına destek
verilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen
ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen ‘’Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’’ temalı program kapsamında
üniversitemiz; tekstil, dericilik ve seramik alanlarında
pilot üniversite olmuştur. Bu program ile üniversitemizin, ülkemiz hedefleri doğrultusunda, başta şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri,
tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri
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sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak
kurumsal farklılık ve çeşitliğe yönelmesi, alt yapısını
misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerinin bu
sektörlerin kalkınmasında odak noktası olması amaçlanmaktadır.
Öğrenci öncelikli eğitim anlayışına sahip üniversitemiz, öğrencilerimize sunduğumuz yurt içi ve yurt
dışı staj olanakları, Erasmus değişim programları vb.
faaliyetler ile hem yerel hem de global çevreye uyumlu,
etik değerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bütün bölümlerimize
seçmeli ders olarak koyduğumuz, uygulamalı girişimcilik dersleri ile öğrencilerimiz girişimcilik sertifikası
almakta ve bu sertifika ile KOSGEB’in hibe programlarından faydalanarak kendi işletmelerini açabilme
imkânına sahip olmaktadırlar.
Genç ve dinamik Uşak Üniversitesi; öğrenci merkezli yönetim anlayışı, aklın ve bilimin ışığında, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik
kurallara uygunluğu ile kaliteye toplumsal ve bölgesel
sorunlara duyarlı bir üniversitedir. Ülkemizin 2023,
2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi
büyük önem arz etmekte olup bu konuda çalışmalar
yapmayı temel değerleri olarak görmektedir.
Yeni Türkiye’nin yenilikçi bir üniversite modelini
ortaya koymak adına gayret ve çalışmalarımız devam
etmekte, tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeyi sürdürmekteyiz.
Saygılarımla.

U

şak Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik akademik
kadrosuyla aklın ve bilimin ışığında
saygın bir devlet üniversitesidir.
Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci
sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla;
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin
yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla
öne çıkan bir üniversitedir.
Üniversitemizin lisans eğitimi veren 12 fakültesi,
3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 11 meslek
yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 3 enstitüsü
ile 27 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır.
Üniversite binaları (Diş Hekimliği Fakültesi ve ilçelerimizde bulunan Meslek Yüksekokullarımız hariç)

Bir Eylül Yerleşkesindedir.
11 yıllık genç ve dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim
anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında deri,
tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite seçilmiştir.
BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI
MİSYON FARKLILAŞMASI VE
İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte
eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve
İhtisaslaşması” temalı program kapsamında, 5 pilot
üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme
süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı
Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.
Bu kapsamda;
Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında Bölgesel
Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı projesinin pilot yükseköğretim
kurumu olarak belirlenmiştir.
Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdüwww.adim.org.tr
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rülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak YÖK’ün koordinasyonunda bir komisyon
oluşturulmuştur. Komisyonda YÖK’ün dışında,
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştır.
Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile
bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik
alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal
farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon
dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır.
Üniversiteler ve araştırma kurumları sanayi ile
oluşturdukları işbirlikleri sayesinde araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürme ve yeni araştırma alanları keşfetme gibi fırsatlar elde etmektedir.
Özellikle temel araştırma ve uygulamalı araştırma
sayesinde, bilimsel ve teknolojik bilgi üretimi ve nitelikli personel gelişimini sağlayan üniversiteler için

yer almak için hareket etmektedir. Bunun en önemli
nedeni ise Türkiye’de Deri, Tekstil ve Seramik sektörlerinde meydana gelen alansal olarak artan rekabet düzeyi ve değişkenlik gösteren rekabet koşullarıdır. Bu rekabet koşullarına bir örnek olarak Tekstil
sektörünün bir kolu olan hazır giyim sanayisi örnek
olarak verilebilir; çünkü Türkiye’nin önemli ihracat
kalemlerinden biri olan hazır giyim, diğer ülkelerin markaları ve ürünleri ile rekabet etmektedir. Bu
örnekten de anlaşılacağı gibi rekabet ülkelerarası
olabilmektedir. Bunun yanı sıra ülkesel, bölgesel
ve yerel düzeylerde de rekabetten söz etmek mümkündür. Bu durum ise bir rekabet sarmalını ortaya
çıkarmakta ve bu şekilde yüksek rekabet koşullarına
sahip olunan bir durumda üstünlük sağlayacak stratejilerden biri olarak eğitim öne çıkmaktadır.
Eğitim alanında meydana getirilecek etkiler,
özellikle sanat ve tasarım alanlarındaki yeteneklerin
keşfedilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla
olabilmektedir. Sayılan bu koşullar, rekabet edilen
ülkeler arasında ön sıralarda yer almak nedeniyle benimsenmesi gereken bir stratejidir. Dolayısıyla Uşak

işbirlikleri, aynı zamanda teknoloji transferinin ve
üretilen bilginin ticarileştirilmesinin kolaylaşmasını
sağlamaktadır. Bu çerçevede bilimsel gelişmenin temel kaynağının üniversiteler, yeni teknolojilerin ve
ekonomik gelişmenin temel aktörlerinin de sanayi
olduğu düşünüldüğünde bu iki kesimin işbirliğinin
önemi anlaşılmaktadır
Üniversiteler, toplumun ihtiyaç duyduğu yenilikleri ortaya koyan ve çalışmalarıyla endüstriyel
fark yaratan evrensel eğitim kurumlarıdır. Dolayısıyla, üniversiteler misyon edindiği bu bakış açısını,
gelecek nesillere aktarabilmek ve mevcut olanakları
daha ileri seviyelere taşıyabilmek için eğitimi önemli
bir öncelik olarak değerlendirmektedir. Uşak Üniversitesi, mevcut ihtisaslaşma misyonu ile eğitimi
birleştirerek Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında
modern yaşamı yakalayan ve ona yön veren evrensel bir eğitim kurumu olarak ülkemizde ön sıralarda

Üniversitesi, ülkemizde sanat ve tasarım alanlarında,
toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda; moda
sanatını kavramış, moda tasarımı alanında beceriler
kazandırarak; moda üretimi ve yönetimi alanlarında
uzmanlaşmış, eğitim ve araştırmaya dayalı ürün tasarlayabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi
modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda
bilgisayar ve enformatik teknolojileri ile donatılmış,
alanında en son yenilikleri izleyen, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sektörde uygulamaya dönüştürebilen, özgün ve yenilikçi tasarımlar ile lider olabilen,
özgüveni yüksek, çalıştığı kurumda farklılık yaratabilen nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi önemli bir
eğitim stratejisi olarak ele almaktadır. Bu şekilde bir
stratejinin hayata geçirilmesi ise üniversite sanayi iş
birliğinin sağlanabilmesi, bilimsel ve teknolojik anlamda gelişimin akademisyenler ve devletin bahsi
geçen alanlara yönelik hibe edecekleri desteklerle
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mümkün olabilecektir.
Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında Bölgesel
Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Misyonu; Eğitim, araştırma ve
bilgi paylaşımı bakımından mükemmeliyetçi bir
anlayışa sahip olan ve sanayi ile akademiyi bir araya getirip toplumsal kalkınma ve fayda sağlayan bir
kurum olmak,
Vizyonu: Bilgi ve teknoloji üretiminde, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda
Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları
tercih edilen, sanayi ve üniversite arasında maksimum düzeyde iş birliği kurarak toplumsal fayda
sağlayan ve bu yolla ülke ekonomisine değer katan;
bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanan, hayat boyu eğitim anlayışına sahip olan, uluslararası
bir üniversite olmaktır.
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Üniversitemizde yer alan çift anadal programının
amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla
yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda

lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini
sağlamaktır. Mühendislik, Fen Edebiyat Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, İletişim Fakültemiz ve Spor Bilimleri Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz bu programdan faydalanabilmektedir.
YAN DAL PROGRAMI
Yan dal programının amacı, ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu
yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika
almalarını sağlamaktır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde yan dal
programı uygulanmaktadır.
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 72 kültür, 12’si spor olmak üzere

toplam 84 topluluk yer almaktadır.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
Üniversitemizde 2017-2018 öğretim yılı için
753 yeni kayıt gerçekleşmiş olup, toplamda 3072
yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır.
E-ÜNİVERSİTE UYGULAMALARI
Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik öğrenci
bilgi sistemimiz yer almakta olup web sayfası da mobil uyumlu olarak düzenlenmiştir.
DİPLOMA EKİ ETİKETİ
Uşak Üniversite’sinin her bir eğitim düzeyinde
(önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yürütülen
Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamındaki yoğun çalışmalarına istinaden 2013 yılında “Diploma
Eki Etiketi” almaya hak kazanmıştır.
Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Uşak Üniversitesi öğrencilerini
Diploma Eki vererek mezun etmektedir.
Diploma Eki Etiketi belgesini alan öğrencileri-

miz bu belge ile birlikte AB eğitim alanında olan 48
ülkede doğrudan iş başvurusu yapabilmektedirler.
Bu belge aynı zamanda kalite ve akreditasyon çalışmalarımızda yaptıklarımızın da bir göstergesidir.
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi, 30 Ka¬sım
2007 tarihinde Brüksel’de bulu¬nan Avrupa Komisyonuna Genişletil¬miş Erasmus Üniversite
Beyanname¬si (EUC) almak üzere başvurusunu
yap¬mış ve Avrupa Komisyonunun Yürütme Ajansı
(The Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency - EACEA) tara¬fından 20 Mayıs 2008 tarihinde aldığı ka¬rarla Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesini (EUC-Extended University
Charter) almaya hak kazanmıştır.
Almış olduğumuz Genişletilmiş Eras¬mus Üniversite Beyannamesi (Extended Erasmus Univerwww.adim.org.tr
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sity Charter) sayesinde AB ve Uluslararası ilişkiler
Ofisi; 2008¬-2009 akademik yılından 2013 yılına
kadar Avrupa Yükseköğretim Alanındaki (EHEA)
yükseköğretim ku¬rumları ile Hayatboyu Öğrenme Prog¬ramı (Lifelong Learning Programme)
kapsamında ikili anlaşmalar (bilateral agreements)
imzalamış, öğrencilerimize/personelimize yurtdışında işbirliği içinde olduğumuz kurumlarda eğitim,
araştırma, staj programlarına katılma konusunda
destek verme olanağı sağlamış ve bu süreçleri yönetme misyonunu üstlenmiştir. Bu dönemden sonra
2014-2015 akademik yılından 2020-2021 akademik yılına kadar da ikili anlaşmalar yenilenmiş ve
öğrencilerimize/personelimize destek vermeye devam etmektedir.
Erasmus programı sayesinde öğrencilerimiz ve
personelimiz yurt dışı tecrübesine sahip olmakta, iş
dünyasında ciddi bir avantaj elde edebilmekte ve yabancı dil yeterliliğini arttırarak kendi sektörlerinde
ön plana çıkma fırsatını yakalamaktadır.

Farabi Değişim Programı, değişime katılan öğrencileri farklı bir akademik çevre ile tanıştırma
fırsatı sunmaktadır bundan dolayı bu değişimin
öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarına, akademik
çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer
planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir. Güncel olarak anlaşma yapılmış üniversite sayısı
73’e ulaşmıştır.

Kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin Avrupa Birliği üyesi 17
ülkeden, 60 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır.

Bir Eylül Yerleşkemizde bulunan üniversite yemekhanesinde yaklaşık 5000 kişiye yemek verilmektedir. Ayrıca üniversitemiz 1 Eylül Yerleşkesi
içinde 100 kişinin yemek yiyebileceği, konukların
konaklayabileceği 16 odanın bulunduğu sosyal tesisi ve öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilecekleri 4
tane kantin bulunmaktadır.Uşak kent merkezinden
Üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi’ne ulaşım toplu
taşıma araçlarıyla 10 dakika sürmektedir. İlçelerden
ulaşım ise yine toplu taşıma araçlarıyla gerçekleşmektedir.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve
kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el
sanatları, müzik, halk dansları, modern danslar, tiyatro ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma
grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların
üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve
karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamaktır.
Uşak Üniversitesi’nde yer alan fakülteler, yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin sürdürül-

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
“Farabi Değişim Programı” Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim
programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri
bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim
programıdır.
Farabi Değişim Programı ile öğrencilerimiz bir
veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Değişime
katılabilecek öğrenci sayısı üniversiteler arasında
yapılan Farabi Değişim Programı Protokolleri ve
ilgili akademik birimlerin kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Farabi Değişim Programına katılan
öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.
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YURT KONAKLAMA VE
SOSYAL İMKANLAR
Kredi Yurtlar Kurumunun bünyesinde üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi içinde yer alan 1690 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, yerleşkemizin hemen dışında 16 Mart 2017 tarihinde 2822 kişilik, 14 katlı,
modern ikinci bir kız yurdu açılmıştır. Ayrıca biri
504 kişilik diğeri 2862 kişilik KYK Erkek Yurdu
bulunmaktadır. Kent merkezinde öğrencilere hizmet veren bir çok özel yurt ve apart şeklinde öğrenci
evleri de bulunmaktadır.

mesini ve bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak etkin bir akademik yapılanmaya sahiptir.
Ayrıca Bir Eylül Yerleşkesi’nde bulunan içerisinde yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren
işletmenin yer aldığı Öğrenci Çarşısı da öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir.
BURS İMKANLARI
Üniversitemiz yerleşkesinde Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 200 civarı öğrencimizin kısmi zamanlı olarak çalışmalarına olanak
sağlanmaktadır. Öğrenciler ayda maksimum 60 saat
çalışma karşılığında ortalama 500 TL ücret alabilmektedirler. Ayrıca yemek bursu imkanı da bulunmaktadır.
Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokoller imzalanmış ve öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili
mesleki derslerini Uşak Organize Sanayi Bölgesinde
yer alan işletmelerde görmekte ve yine bu işletmelerde staj yapma olanağı sağlanmaktadır. KOSGEB

destekli projemiz ile Uygulamalı Girişimcilik dersi
üniversitemizde seçmeli ders olarak yer almakta ve
56 saatlik bu dersi alan öğrencilerimizin kendi işlerini kurmaları durumunda 30 bin TL’si hibe olmak
üzere, düşük faizli toplam 100 bin TL ‘ye kadar destek sağlanabilmektedir.
UŞAK ÜNIVERSITESI
MERKEZ KÜTÜPHANE
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen
tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü
bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp, kullanıcıların
hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2013 Eylül
ayından itibaren Bir Eylül Yerleşkesinde 700 kişilik kapasiteli 10.819 m2 lik 4 katlı yeni binasında
hizmet vermektedir. Kütüphane Binamızda okuma
salonları yanında, 1 adet oryantasyon salonu, 1 adet
toplantı seminer salonu, 1 adet toplantı salonu, her
biri 8-10 kişilik olmak üzere 8 adet grup çalışma

odası, 18 adet karel(tek kişilik çalışma odası) ve 4.
katta kafeterya bulunmaktadır. Merkez Kütüphanemizde bulunan kitap sayısı an itibariyle 60.250’dir.
Ayrıca kütüphanemizde yaklaşık olarak 3000 civarında basılı süreli yayın, 600 civarında da tez ve 39
adet elektronik veritabanı aboneliği, veri tabanları
bünyesinde ise 3.131.230 elektronik kitap, 170.000
e-kitap derlemesi, 3,5 milyon e-tez, 46.000 elektronik dergi, 23.290 adet sesli kitap bulunmaktadır.
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR
KAPALI SPOR KOMPLEKSİ
Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksimizde
iki bin kişilik uluslararası standartlarda spor salonu,
yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, sauna ve buhar
odaları, fitness salonu bulunmakta olup bölgenin
en iyi spor merkezlerinden birisi olma özelliği taşımaktadır. Girişler kartlı sistemle yapılmakla birlikte son sistem cihazların olduğu spor merkezimizde
kullanıcılara kolaylık sağlayan galoş makinesi, mayo
kurutma makinesi gibi cihazlar bulunmaktadır.
Spor kompleksimizde ısıtma ve soğutma işlemi bilgisayar sistemine bağlı olup otomatik yapılmaktadır.
Havuzun dezenfektesinde gümüş iyonları kullanılmaktadır. Böylelikle diğer havuzlarda kullanılan
kimyasallardan beşte bir oranında daha az kimyasal
kullanılmaktadır. Son sistem makinelerle günde iki
defa iyon, klor ve ph ölçümü yapılan yarı olimpik
yüzme havuzumuzun sıcaklığı havuzda bulunan ekrandan görülebilmektedir. Engelli kullanıcılarımız
da unutulmadı. Engelsiz Üniversite projesi kapsamında diğer birimlerimizle koordineli çalışarak engelli kullanıcılarımızın havuza giriş çıkışlarını kolaylaştıran engelli asansörü yerleştirildi. Ayrıca fitness
salonunda internet bağlantılı kardiyo aletleride bulunmaktadır.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE
VE KÜLTÜR MERKEZİ
1000 kişilik Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve
Kültür Merkezi Üniversitemiz ve Uşak’ın kültürel
etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Hareketli
platform orkestra çukuruna sahip opera, bale, konser, tiyatro, kongre gibi etkinliklere imkan tanınmaktadır. Kongre merkezimiz, iki bodrum kat da
dahil olmak üzere beş kattan oluşmaktadır. Merkezin her katında ayrı kullanım alanları vardır. Merkezimizde fuaye alanları, 99 kişilik 2 konferans salonu,
827 kişilik bir salon, 162 kişilik konferans salonu,
2 adet 88 kişilik seminer odası, 2 adet 77 kişilik seminer odası, 4 adet 10 kişilik seminer/çalışma odası, 116 kişilik bir konferans salonu, 150 kişilik bir
konferans salonu, yemekhane, prova ve soyunma
odaları yer almaktadır.
www.adim.org.tr
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