Anadolu Üniversitesi, 60 yılı aşan mazisi boyunca ülkemize çalışan ve üreten nesiller kazandırmış
ve kazandırmaya devam etmektedir. Yükseköğretim alanında ülkemizde ve dünyada pek çok konuda
öncülük yapan Üniversitemiz bugün örgün, açık ve uzaktan öğretimi ile beraber sayısı milyonları bulan
öğrencileri ve mezunlarıyla dünyanın mega eğitim kurumlarından biridir. Yeşillikler içerisinde yer alan
ve kütüphanesiyle, yemekhanesiyle, sinemasıyla, tiyatrosuyla 24 saat yaşayan Yunus Emre Kampüsü;
öğrencilerimize sanattan spora, bilimden kültüre her türlü faaliyet için zengin imkânlar sunmaktadır.
Bu imkânlar sayesinde Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini mesleki yeterliliklerini en üst düzeyde
kazanmış kişiler olarak eğitmenin yanında, onları bir üniversite mezununa yakışır entelektüel bakışa
sahip, yaratıcı, üretici, dünyayı takip eden, millî ve manevi değerlerini özümsemiş ve topluma öncülük
edecek bireyler olarak yetiştirmektedir.
Anadolu University has brought and continues to bring generations working and producing for our country
throughout its history of more than 60 years. Our university, which has pioneered in many subjects in the field of higher
education in our country and in the world, is one of the mega educational institutions of the world with its formal, open
and distance education, and with millions of students and graduates as well. Yunus Emre Campus, located in greenery
and living 24 hours a day with its library, cafeteria, cinema and theater, offers our students rich opportunities for all
kinds of activities from art to sports, from science to culture. Thanks to these opportunities, Anadolu University not only
trains its students as people who have gained their professional qualifications at the highest level, but also trains them
as individuals who have an intellectual perspective befitting a university graduate, who are creative, productive, follow
the world, internalize their national and spiritual values and lead the society.
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Üniversitemizin tarihçesi, misyonu, vizyonu...
Anadolu Üniversitesinin temelleri 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine
dayanmaktadır. Anadolu Üniversitesi, kuruluşundan itibaren kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil,
dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak
yerini almıştır. Üniversitemiz; bilim, kültür ve aynı zamanda da bir öğrenci kenti olarak nitelenen
Eskişehir’in merkezinde yer alan yemyeşil Yunus Emre Kampüsünde 3’ü açık ve uzaktan öğretim
veren 12 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 6
Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 24 Araştırma Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktadır.
Üniversitemizin misyonu; ülkemiz ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bilim,
teknoloji, sanat ve spor alanlarında sunduğu eğitim ve araştırmalarla insanlığın ortak refahı ve
mutluluğuna katkı sağlamak, her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme
olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.
Bu misyon doğrultusunda, “Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak.” ise
Üniversitemizin vizyonunu oluşturmaktadır.
Fakültelerimiz, Yüksekokullarımız, MYO’larımız...
Üniversitemiz sosyal bilimler alanı başta olmak üzere Eczacılık Fakültesi ile sağlık bilimleri alanında,
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı ile sanat eğitimi alanında, yine yükseköğretim
düzeyinde Türkiye’deki ilk ve tek okul olma özelliğine sahip Engelliler Entegre Yüksekokulu ile
işitme engelli bireylere yönelik eğitim sağlayan, oldukça geniş bir program çeşitliliğine sahiptir.
Üniversitemiz, donanımlı akademik kadrosu ve güçlü altyapısı ile Eczacılık Fakültesi, Edebiyat
Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi ile 65 lisans ve
14 ön lisans bölümünde örgün eğitim, Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi
ile de 21 lisans ve 40 ön lisans bölümünde açık ve uzaktan öğretim alanında öğrencilerine nitelikli
yükseköğretim hizmetleri sunmaktadır. Yine Üniversitemiz, çift ana dal ve yan dal imkânlarıyla
disiplinlerarası yaklaşımı esas alan birçok programında çift diploma fırsatı sunan ve uluslararası
değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının en üstte olduğu üniversitelerin başında
gelmektedir.

Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde, içinde bir
üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu) ve bir senfoni
orkestrası (Anadolu Senfoni Orkestrası) yer alan
Devlet Konservatuvarımız, işitme engelli bireylerin
eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek teknoloji
ile donatılmış Engelliler Entegre Yüksekokulumuz ve
öğrencilerine bölümlerinde İngilizce, Almanca, Fransızca
ve Rusça olarak yürütülen eğitime aktif olarak katılıp takip
edebilmeleri için gerekli bilgi ve deneyimi kazandıran Yabancı
Diller Yüksekokulumuz bulunmaktadır.
Meslek Yüksekokullarımız Kampüsümüz içerisinde yer almakta
ve Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Çocuk Gelişimi, Eczane
Hizmetleri başta olmak üzere Türkiye’nin en çok tercih edilen
birçok ön lisans programında geniş uygulama olanakları ile eğitim
hizmetleri sunmaktadır.
Enstitülerimiz
Üniversitemiz; Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere
toplam 4 adet enstitüsü ile lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. Enstitülerimizde örgün, ikinci öğretim ve uzaktan
eğitim yöntemi ile lisansüstü düzeyde eğitim veren yaklaşık 160 program
bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde önemi daha çok
hissedilen uzaktan eğitim alanının Türkiye’deki ilk yüksek lisans ve yine
Türkiye’de alanında tek doktora programları da Üniversitemizde mevcuttur.
Enstitülerimizde bugün insanlığın evrensel bilgi birikimine katkı sağlayacak
5.241 öğrencimiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü çalışmalarını
sürdürmektedir.

Üniversite bünyesindeki öğrencilerimizin bilim, sanat, teknoloji, inovasyon konularında elde
ettikleri başarılar
Türkiye’deki üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020” sonuçları bu
sorunun cevaplanmasında aydınlatıcı olacaktır. YÖK Raporuna göre Üniversitemiz, Eğitim ve
Öğretim kategorisi altında belirlenen, “Farklı programlardan alınan ders oranının en yüksek olduğu
üniversiteler” başlığında ikinci, uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısına göre
belirlenen, “Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” başlığında
ise üçüncü oldu. Anadolu Üniversitesi ayrıca, “Ar-Ge, İnovasyon ve ürün geliştirme kapsamında
verilen laboratuvar hizmeti sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Ar-Ge’ye harcanan yatırım
bütçesi oranının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Uluslararası değişim programlarına katılan
öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” ve “Alınan ödül ve nişan sayısının en yüksek olduğu
üniversiteler” başlıklarında da Türkiye’nin ilk beş üniversitesi arasındadır.
Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi ARİNKOM TTO uzun yıllardır teknoloji
ve inovasyon alanında Eskişehir bölgesinde önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bu birimimiz; Proje
Bilgilendirme ve Destek, Üniversite-Sektör İş Birliği, Fikri Hak Süreçleri İçin Destek, Teknogirişim
ve Sermaye Desteklerine Erişim ve Bilgilendirme, Proje Tabanlı Staj ve Hukuksal Danışmanlık ve
Sözleşme Yönetimi olarak 6 temel başlıkta faaliyet yürütmektedir.
Üniversitemizde bilimsel ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda
konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar; gösteri, sergi, tiyatro,
konser gibi çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Her birimdeki küçük konferans
salonlarının yanı sıra Yunus Emre Kampüsümüzde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre
Merkezi ve Sinema Anadolu’da sürekli etkinlikler düzenlenmektedir. Üniversitemizde yıllık 2500
civarında etkinlik gerçekleştirilmekte ve bu etkinliklere öğrencilerimiz son derece geniş bir katılım
göstermektedir.
Ayrıca öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesindeki 54 kulüp ve 8 topluluğu kendi eğilimlerine ve ilgi
alanlarına göre tercih edebilmektedirler. Bu kulüp ve topluluklarla yıl boyunca pek çok etkinlik
gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin yerleşkeleri
Biz öncelikle bir şehir Üniversitesiyiz. Eğitim-öğretim
faaliyetlerini yürüttüğümüz yeşillikler içerisindeki
Yunus Emre Kampüsümüz şehrimizin tam merkezinde
yer almaktadır. Yunus Emre Kampüsümüz 3’ü açık ve
uzaktan öğretim veren 12 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı
olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü
ve 24 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır. 3 öğün
yemek veren yemekhanesiyle, 24 saat faal olan kütüphanesiyle,
yeşil alanlarıyla, müzeleri, kongre ve sergi salonları ve spor
tesisleriyle 24 saat yaşayan bir kampüstür.
Üniversitemizin genel kampüs imkânları
Üniversitemiz, Türkiye’nin en zengin imkânlarına ve en güzel
yerleşkesine
sahip
üniversitelerinin
başında
gelmektedir.
Kütüphanemizde basılı kitap sayısı 320 bini geçmiştir, toplamda 1
milyonu aşkın kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, akademik çalışmalar,
arşiv-yazma eser, ses ve görüntü arşivi vb. kaynak bulunmaktadır.
Kampüsümüzde tenis kortları, yüzme havuzu, spor salonumuz, futbol,
basketbol, voleybol sahalarımız mevcuttur. Öğrencilerimiz sunulan zengin
imkânları kullanabilmektedir. Sinema Anadolumuzda film festivallerinden
ödül almış nitelikli filmler her hafta değişerek vizyona girmektedir. Tiyatro
Anadolumuzda, Türk ve Dünya edebiyatının en seçkin tiyatro oyunları
sahnelenmektedir. Yemekhanelerimizde örgün öğrencilerimize öğrenci dostu
ücretlerle sabah, öğle, akşam yemeği sunulmaktadır. Üniversitemiz, değişim
programlarında devlet üniversiteleri içerisinde, yurt dışına en çok öğrenci gönderen
üniversitelerin başında gelmektedir.

Üniversitemiz, Başarı Bursları ile de öğrencilerimize, Anadolu Rezidans’ta eğitim hayatları boyunca
ücretsiz konaklama, bilgisayar erişimi, üç öğün ücretsiz yemek, maddi destek gibi çok geniş imkânlar
sunmaktadır. Üstelik sadece YKS başarı sıralaması ile gelen öğrencilerimiz değil, Güzel Sanatlar
ve Konservatuvar yetenek sınavlarıyla gelen öğrencilerimiz de bu burslardan yararlanabilmektedir.
Bu öğrencilerimize de Venedik Bienali, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni
Orkestrası’nın Konseri, World Music Konferansı’na katılım gibi destekler sunmaktayız.
Üniversitemizin kampüs içi ve dışı ulaşım imkânları
Üniversitemiz, Anadolumuzun tam merkezinde. Eskişehir’den diğer bölge ve şehirlere ulaşım hem
kolay hem de çok konforlu. Şehrimiz, Ankara-İstanbul-İzmir üçgeni ortasında. Kendi öğrencilerimiz
ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz zorluk çekmeden Eskişehir’e ve Üniversitemize ulaşabilmektedir.
Öğrencilerimiz Yunus Emre Kampüsümüzden şehrimizin her noktasına tramvay, otobüs ve dolmuş
gibi toplu taşıma araçlarıyla rahatça ve kısa sürede ulaşabilmektedirler. Şehrin merkezinde
olduğumuz için öğrencilerimiz diledikleri yere yürüyerek de rahatça ulaşımlarını sağlayabilmektedir.
Spor olanakları ve sportif başarılarımız
Üniversite öğrencilerinin profesyonel spor yaşamına hazırlanması ve profesyonel sporcu olan
öğrencilerinin spor kariyerlerini devam ettirmesi amacıyla Üniversite bünyesinde 1984 yılında
kurulan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübümüz, aradan geçen 36 yılda farklı branşlarda
tam 16.000 sporcu yetiştirdi. Kulüp bünyesinde; hentbol kadın, futbol, basketbol, voleybol kadın,
yüzme, okçuluk, korumalı futbol, briç, atletizm, badminton, dağcılık, eskrim, masa tenisi, kano,
satranç, tenis ve bisiklet gibi çok çeşitli ve zengin branşlar yer alıyor. Bugün farklı branşlarda 424
lisanslı sporcu Anadolu Üniversitesini müsabakalarda temsil ediyor ve Üniversitemiz Türk sporuna
hizmet etmeye devam ediyor. Kampüsümüzde spor olanakları anlamında da geniş imkânlar mevcut.
Tenis kortları, yüzme havuzu, spor salonumuz, futbol, basketbol, voleybol sahalarımız sürekli olarak
öğrencilerimizin kullanımına açık.

Şehir dışından gelen öğrencilerin barınma
imkânları
Üniversitemizi Eskişehir dışından kazanarak gelen
öğrencilerimiz için Eskişehir, konaklama imkânı zengin
olan bir şehirdir. Şehrimizde KYK yurtları ve özel yurtlar
başta olmak üzere her bütçeye uygun barınma imkânları
rahatlıkla sağlanmaktadır.

The history, mission and vision of the university
The foundation of Anadolu University has its roots in the foundation of Eskişehir Academy of Economic
and Commercial Sciences in 1958. Shortly after its foundation, Anadolu University took its place
as a modern, dynamic and innovative university not only among big universities in Turkey but also
among other big universities in the world. Anadolu University is home to 12 faculties, 3 of which offer
open and distance education, 3 schools, one of which is a state conservatory, 3 vocational schools,
6 institutes (4 of which are graduate and postgraduate level) and 24 research centers on the green
Yunus Emre Campus, which is located at the heart of Eskişehir, a city which is known to be a city of
science and culture, and which is usually referred to as a student city.
The mission of our university is to contribute to the common wealth and happiness of people, to
offer high quality, authentic, distance and face-to-face learning opportunities to students of all ages
and to provide creative and innovative solutions by predicting social needs with the education and
research it offers in areas such as science, technology, art and sports with the intention of raising
the living standards of Turkish people and other people in the world.
In alignment with this mission, the vision of our university is “to be a world university with a focus on
lifelong-learning”.
Faculties, Schools and Vocational Schools
Anadolu University has a wide variety of programs, first and foremost in the field of social sciences.
The university also offers a wide variety of programs in the field of health sciences with its Faculty
of Pharmacy, in the field of art education with the Faculty of Fine Arts and the State Conservatory.
With the Integrated School for the Disabled, which is the first and only school in Turkey at the higher
education level, the university provides education for hearing-impaired individuals, too.
With its qualified faculty members and good infrastructure, our university offers its students face to
face higher education services with the Faculty of Pharmacy, the Faculty of Letters, the Faculty of
Education, the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Law, the Faculty of Economics and Administrative
Sciences, the Faculty of Communication Sciences, the Faculty of Health Sciences and the Faculty of
Tourism in 65 undergraduate and 14 associate degree departments. It also offers open and distant
high quality higher education services to its students with the Open Education Faculty, the Faculty of
Economics and the Faculty of Business in 21 undergraduate and 40 associate degree departments. In

addition, our university is one of the top universities
with the highest number of students benefiting from
international exchange programs. Many programs
of the university are based on a multi-disciplinary
approach and these programs offer students double
major and minor opportunities as well as dual degrees.
Anadolu University is home to a State Conservatory, which
has a university theater (Theater Anadolu) and a symphony
orchestra (Anatolian Symphony Orchestra), an Integrated
School for the Disabled, which is equipped with the necessary
technology to meet the educational needs of hearing-impaired
individuals, and a School of Foreign Languages, which gives
students the necessary knowledge and experience to actively
participate in departmental courses and understand instruction in
languages such as English, German, French, and Russian.
Vocational Schools are located on the campus and they offer educational
opportunities with training services and wide practice opportunities in
many of Turkey’s most preferred associate degree programs, especially
in Cookery, Tourism and Hotel Management, Child Development and
Pharmacy Services.

Institutes
Anadolu University carries out postgraduate education activities with a total of 4 institutes, namely
the Institute of Educational Sciences, the Institute of Fine Arts, the Institute of Health Sciences and
the Institute of Social Sciences. In our institutes, there are approximately 160 programs that provide
postgraduate education via face-to-face, evening education and distance education methods. The
first master’s degree and the only doctorate programs in Turkey in the field of distance education,
the importance of which is appreciated more in the current pandemic, are also available in our
university. Today, 5.241 students, who will contribute to the universal accumulation knowledge of
humanity, continue their postgraduate studies at our institutes.
Student achievements regarding science, art, technology and innovation
The results of the “University Monitoring and Evaluation General Report 2020” prepared by the Council
of Higher Education (YÖK), in which the performances of universities in Turkey are evaluated, could
shed some light on student achievements. According to the YÖK report, Anadolu University ranked
second in “Universities with the highest rate of courses taken from different programs”, which is
under the category of Education and third in “Universities with the highest number of international
events organized” category, which is based on the number of the international symposiums,
congresses and artistic exhibitions. In addition, Anadolu University is among the top 5 universities
in Turkey in categories of “Universities with the highest number of laboratory services provided
within the scope of R&D, Innovation and product development”, “Universities with the highest rate of
investment budget spent on R&D”, “Universities with the highest number of students participating
in international exchange programs”.Anadolu University R&D and Innovation Coordination Unit,
ARINKOM TTO has been carrying out important studies in the field of technology and innovation in
the Eskişehir region for many years. This unit operates under 6 main headings as Project Information
and Support, University-Industry Cooperation, Support for Intellectual Property Processes, Access
and Information to Techno-enterprise and Capital Support, Project-Based Internship and Legal
Consultancy and Contract Management. Great importance is attached to scientific and cultural
activities in our university. Scientific meetings such as conferences, seminars, panels, congresses,
symposiums and many cultural events such as shows, exhibitions, theaters and concerts are held

in these contexts. Besides the small conference
halls in each unit, various events are regularly
organized in Atatürk Culture and Art Center, Congress
Center and Cinema Anadolu on our Yunus Emre
Campus. Approximately 2500 events are held at our
university annually and there is a very broad student
participation in these events. In addition, our students can
choose to join 54 clubs and 8 societies within our university
based on their tendencies and interests. Many events are
held with these clubs and societies throughout the year.
Campuses of our University
We are primarily a city university. Our Yunus Emre Campus, located
in a deep green area where we carry out educational activities, is
located in the very center of our city. Yunus Emre Campus is home
to 12 Faculties, 3 of which provide open and distance education, 3
Schools, 1 of which is the State Conservatory, 3 Vocational Schools, 6
Institutes and 24 Research Centers. It is a campus that lives 24 hours a
day with its 3-course dining hall, 24-hour library, green areas, museums,
congress and exhibition halls and sports facilities. Main Campus Facilities
at the University Our university is one of the universities with the richest
facilities and the most beautiful campuses in Turkey. The number of printed
books in our library has exceeded Treehundred and twenty thousand, and
in total there are more than one million resources such as books, e-books,
magazines, e-journals, academic studies, archive-manuscripts, audio and video
archives exists. We have tennis courts, swimming pool, gym, football, basketball
and volleyball courts on our campus. Our students can benefit the rich opportunities

offered. Various good films that have received awards from film festivals are showed at Cinema
Anadolu every week. At Theater Anadolu, the most outstanding theatre plays of Turkish and World
literature are staged. In our dining halls, morning, lunch and dinner are offered to face-to-face
students at student-friendly prices. Our university is one of the universities that send the most
students abroad through exchange programs among other state universities.
Our university awards Success Scholarships that offers our students a wide range of opportunities
such as free accommodation, computer access, three free meals a day, and financial support
throughout their education at Anadolu Residence. Moreover, not only students who rank at top
at YKS exam, but also our students who have passed Fine Arts and Conservatory talent exams
can benefit from these scholarships. We provide opportunities to these students to participate in
various events such as the Venice Biennale, Edinburgh International Theater Festival, the Concert
of the Berlin Philharmonic Orchestra, and the World Music Conference.
On-campus and off-campus transportation at the university
Our university is in the very centre of Anatolia. Transportation from Eskişehir to other regions and
cities is both easy and very comfortable. Our city is in the middle of Ankara-Istanbul-Izmir triangle.
Turkish students and international students can reach Eskişehir and our university without any
difficulty. Our students can reach every point of our city from our Yunus Emre Campus easily and in
a short time by public transportation including trams, buses and minibuses. Since we are at the city
centre, our students can easily reach many places on foot.
Sport facilities and achievements
Anadolu University Youth and Sports Club, which was established within the University in 1984 in
order to prepare university students for professional sports life and to ensure that students who
are professional athletes continue their sports careers, have trained 16.000 athletes in different
branches throughout 36 years. The club includes various and rich branches such as handball
(women), football, basketball, volleyball (women), swimming, archery, protected football, bridge,
athletics, badminton, mountaineering, fencing, table tennis, canoe, chess, tennis and cycling.

Today, 424 licensed athletes in different branches
represent Anadolu University in competitions and
our university continues to serve Turkish sports. There
are also various sport facilities on our campus. Our
tennis courts, swimming pool, gym, football, basketball
and volleyball courts are always open to our students.
Accommodation options for students who come from
different cities
Eskişehir has a wide variety of accommodation options for
students who come from different cities. Accommodation
opportunities suitable for all budgets could be easily found in
Eskişehir, especially in KYK dormitories and private dormitories.

Neden Üniversitemizi
Tercih Etmelisin?

“En İyi Olmak İçin” 1958 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, yarım asırlık deneyimiyle en
son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmaya çalışan
ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini yaratıcı ve
dinamik eğitim ortamlarında geleceğin en iyileri olarak hazırlamak üzere çalışmaktadır.
“To Be the Best” Anadolu University, which was established in 1958, works to prepare its students as the
best of the future in creative and dynamic educational environments, with its half-century experience, in its
departments equipped with the latest technological facilities, with a wide faculty who strive to be the best
in their field and share all their time with their students.

“Gurur Yaşatan Üniversite” Dünyanın 10 mega üniversitesi arasında yer alan Anadolu
Üniversitesi, uzaktan öğretim alanında pek çok ilke imza atmış bir üniversitedir. Bugün
uzaktan öğretim yapan üç fakültenin toplam öğrenci sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bu sistemin
geliştirilmesi ve uygulanmasında gösterilen başarı, farklı ülkelerde birçok kuruma örnek
olmaktadır.
“University that makes you proud” Anadolu University, which is among the 10 mega universities of
the world, is a university that has achieved many firsts in the field of distance education. Today, the total
number of students of the three faculties providing distance education is over 2 million. The success shown
in the development and implementation of this system sets an example for many institutions in different
countries.

“Zengin Kütüphane ile 7/24 Dilediğince Oku!” Anadolu Üniversitesinin güvenli ve çağdaş
kampüsünde bir öğrenci için gerekli olan her olanak bulunmaktadır. 320 binden fazla basılı
kaynağın yanı sıra birçok e-kaynağa da ulaşmanın mümkün olduğu merkez kütüphane, tatil
günleri dâhil her gün öğrencilere 24 saat hizmet vermektedir (Temmuz-Ağustos hariç). Ayrıca
kütüphane bölgesinde gece 00.00-01.00 saatleri arasında sıcak çorba/çay/kahve ücretsiz olarak
öğrencilere ikram edilmektedir.

Why do you need to
choose Anadolu University?

“Read as much as you want with the Rich Library for
24/7!” Anadolu University’s safe and modern campus has
all the facilities a student needs. The central library, where
it is possible to access more than 320 thousand printed
resources as well as many e-resources, serves students
24 hours a day, including holidays (July-August excluded).
In addition, hot soup/tea/coffee is offered to students free of
charge between 00.00 and 01.00 at night in the library area.
“Türkiye’nin En Aktif Üniversitesi” Öğrenciler,
kampüste bulunan sinema, tiyatro, konser, sergi salonları
ve spor tesislerinde yılda 2500’ü aşan kültür, sanat ve spor
etkinliğine kolayca katılabilmektedir. Sinema Anadolu’da
öğrenci dostu fiyatlarla Türkiye’de vizyona girmeyen bol ödüllü
festival filmleri de dahil olmak üzere pek çok film gösterime
girmektedir. Uluslararası Film Festivalleri ile nitelikli filmleri
izlemenin keyfine doyamayacaksınız. Tiyatro Anadolu’nun en güzel
oyunlarını kampüsten çıkmadan rahatça ve keyifle izleyeceksiniz.
Tiyatro festivalleri ile en usta oyuncuları kampüste göreceksiniz.
Anadolu Senfoni Orkestrası ile klasik müzik konserlerinin en sıkı
takipçisi olacaksınız. Müzelerde sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri
yakından takip edebileceksiniz. Sportif imkânlarla istediğiniz spor dalında
uzmanlaşabilmenin keyfini sürebilirsiniz.
“Turkey’s Most Active University” Students can easily participate in more than 2500
cultural, artistic and sports events per year in the cinema, theatre, concert, exhibition
halls and sports facilities on the campus. Cinema Anadolu offers many films, including
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award-winning festival films that are not released in Turkey, at student-friendly prices. You will not be able
to get enough of watching quality films with International Film Festivals. You will watch the most beautiful
plays of Theater Anatolia comfortably and with pleasure without leaving the campus. You will see the best
actors on campus with theater festivals. You will be the biggest follower of classical music concerts. You will
be able to follow developments in the art world in museums closely. You can enjoy being able to specialize
in the sport you want with sportive opportunities.
“Sağlıklı, Leziz ve Güvenilir Yemekhane” Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerine
kahvaltı, 4 çeşit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunmaktadır.
“Healthy, Delicious and Reliable Dining Hall” Anadolu University Rectorate offers its students breakfast,
4-course lunch and 4-course dinner on a different menu.

“Uluslararası Düzeyde Kabul Gören Üniversite” Anadolu Üniversitesinin Erasmus+ Değişim
Programı kapsamında program bazında 699, Mevlana Değişim Programı kapsamında program
bazında 126 ikili anlaşması bulunmaktadır. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 15
kurumla işbirliği yapılmıştır. Ayrıca, Erasmus+ ve Mevlana programları dışında 42 ülkeden 94
üniversite ile ikili işbirliği anlaşmasına imza atılmıştır.
“Internationally Recognized University” Anadolu University has 699 bilateral agreements on a program
basis under Erasmus+ Exchange Program and there are 126 bilateral agreements under Mevlana Exchange
program. Within the scope of the European Solidarity Program, collaboration was made with 15 institutions.
Apart from Erasmus+ and Mevlana programs, Bilateral Collaboration Agreements were signed with 94
universities from 42 countries.

“Aynı Anda Çok Diplomalı Olmak: Sınavsız 2. Üniversite, Çift Ana dal (ÇAP) veya Yan dal
Fırsatları” Gelişen ve değişen dünyada bir diploma sahibi olmak hayallerinizi gerçekleştirmek
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için yeterli olmayabilir. Anadolu Üniversitesinde
okurken aynı zamanda “Sınavsız 2. Üniversite”
kapsamında Açıköğretim Fakültesinden bir bölüm
daha okuyabilir ya da ÇAP ve yan dal imkânlarına
başvurabilirsiniz.
“Having Multiple Degrees at the same time: 2nd
University without exams, Double Major (DM) or Minor Major
opportunities.” Having a diploma may not be enough to realize
your dreams in the developing and changing world. While you
are studying at Anadolu University, you can also study in another
department in the Open Education Faculty within the scope of the
second university without examination or you can apply for a double
major and minor major programs.

“Her Zaman Hep Destek, Tam Destek” Anadolu Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile problemlerini
çözmede, kendini tanıyarak niteliklerini arttırmada ve kendini
gerçekleştirmede her zaman yanındayız.
“Always Full Support” As Anadolu University Psychological Counseling and
Guidance Center, we are always with you in solving your problems, increasing your
qualifications by knowing yourself and self-actualization.

“Öğrenmenin E-Hâli“ Anadolum eKampüs (ekampus.anadolu.edu.tr),
Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğrenme hizmetlerini öğrencilerin
kullanımına sunduğu öğrenme yönetim sistemidir. Açıköğretim Sisteminde

Neden Üniversitemizi
Tercih Etmelisin?

öğrencilere, Anadolum eKampüs sistemi üzerinden ders kitabının PDF hâlinin yanı sıra epub,
html5 ve mobi formatları sunulmaktadır. PDF ders kitaplarının seslendirilmesi yapılarak
daisy ve mp3 olarak yayınlanmaktadır. Açıköğretim Sisteminde temel malzeme olan PDF
ders kitabının yanı sıra öğrencilerin öğrenmelerine destek amacıyla farklı türde malzemeler
hazırlanmaktadır. Bu malzemeler; ünite özeti, özet seslendirmeleri (mp3), videolar (konu
anlatımı videosu, etkileşimli video, yakın plan, kilit soru, ders tanıtımı, mikroanimasyon), canlı
dersler (ders kayıtları), alıştırmalar, deneme sınavları, sorularla öğrenelim, infografik, çıkmış
sınav sorularıdır.
Anadolu Üniversitesi, Anadolum eKampüs Sistemi ile öğrenci merkezli öğrenme anlayışını
daha da genişletmeyi amaçlamıştır. 2000’e yakın öğretim üyesinin katkılarıyla hazırlanan
öğrenme ortamındaki bireysel çalışma alanına öğrenciler cep telefonu, tablet ya da bilgisayardan
erişebilmektedir.
“E-learning” Anadolum eCampus (ekampus.anadolu.edu.tr) is the learning management system that
Anadolu University offers open and distance learning services to its students.
In the open education system students are offered epub, html5 and mobi formats as well as the PDF
version of the textbook over to Anadolum eKampus system. PDF textbooks are turned into audio texts
and published as daisy and MP3. In addition to the PDF textbook, which is the basic material in the Open
Education System, different types of materials are prepared to support students’ learning. These materials
are; unit summary, voice-overs (MP3) videos (lecture video, interactive video, close-up, key question,
lesson introduction, microanimation), live lessons (lecture recordings) exercises, practice exams, learn with
questions, infographic, released exam questions.
Anadolu University aimed to expand student-centered learning approach more with the Anadolum
eKampus System. Students can access to individual study area in the learning environment, which are
prepared with the contributions of nearly 2000 faculty members, with their mobile phone, tablet or computer.
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“Eskişehir’de Okumak Gerek” Eskişehir,
merkezi konumuyla Ankara, İstanbul, Bursa,
Konya gibi başlıca büyükşehirlere yakındır. YHT
seferleri sayesinde Ankara, İstanbul ve Konya’ya
hızlı ve konforlu ulaşım mümkündür. Türkiye’nin
her bölgesine otobüs ulaşımı mevcuttur. Ülkemizin
en güvenli ve her türlü ihtiyacınızı rahat ve kolayca
karşılayabileceğiniz en güzel şehirlerindendir. Öğrenci
kenti unvanını sonuna kadar hak eden Eskişehir, ülkemizin
en hayat dolu şehirlerindendir. Hayat 7/24 devam eder.
Gerek Anadolu Üniversitesinin gerek şehrin diğer kamu-özel
kurum ve kuruluşlarının düzenlediği kültürel, sportif, sosyal ve
bilimsel etkinliklerle dolu bir şehir hayatı seni beklemektedir.
“You Need to Study in Eskisehir” Eskisehir is close to major cities such
as Ankara, Istanbul, Bursa and Konya with its central location. Thanks
to YHT services it has a fast and comfortable transportation to Ankara,
Istanbul and Konya. Bus transportation is available to every region of Turkey.
It is one of the safest and most beautiful cities of our country where you can
meet all your needs comfortably and easily. Eskisehir, which fully deserves the
title of student city, is one of the most lively cities of our country. Life goes on 24/7.
A city life with full of cultural, sports, social and scientific activities organized by
both Anadolu University and other public-private institutions and organizations of
the city awaits you.
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Açıköğretim Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1982-1983 öğretim yılında, Türkiye’de merkezi açıköğretim yöntemi
ile eğitim veren ilk fakülte olarak hizmete başladı. Açıköğretim Fakültesinin temel amacı, yükseköğretim
düzeyinde öğrenim görebilecek durumda olan tüm bireylere açık ve uzaktan öğrenme yöntemiyle
yükseköğretim hizmeti sunmaktır. Bugün ülkemizde yükseköğrenim görmek isteyenlerin taleplerinin
karşılanmasında en önemli seçenek olan Açıköğretim Sisteminin kitlelere ulaştırılabilmesi ve
öğrencilerin sorunlarının yerinde çözülebilmesi için yurt düzeyinde 81 ilde 103 AÖF bürosu
bulunmakta, ayrıca 81 il ve 29 ilçedeki toplam 111 sınav merkezinde sınavlar yapılmaktadır.
Açıköğretim Fakültesinin vizyonu, küresel ölçekte yaşam boyu öğrenme hizmeti sunan en
itibarlı açık ve uzaktan yükseköğretim kurumları arasında yer almaktır.
Açıköğretim Sisteminde kalite güvence ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek üzere 2014
yılında Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi oluşturulmuştur. Açıköğretim Fakültesinin
28 ön lisans programı 2015 yılından başlayarak 2017 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere
Pearson Assured kurumu tarafından akredite edilmiştir. Fakültemiz ayrıca İktisat ve İşletme
Fakülteleri ile birlikte Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından 2016-2019 ve
2019-2022 yıllarında geçerli olmak üzere verilen E-xcellence Kalite Etiketini almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi
Fakültemiz önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar, ülkemizdeki diğer örgün
veya açıköğretim lisans programlarından mezun olanlarla aynı haklara sahiptir.

Açıköğretim Fakültesi

Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemizin lisans programlarından mezun olanlar Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler temel
alanındaki programlar başta olmak üzere çok sayıda yüksek lisans ve doktora programına
başvurabilirler.

Araştırma
Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen akademik yayın sayısı ve akademik birim bünyesinde
BAP, TÜBİTAK, AB vb. kurumlar ile özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası
proje sayısı: Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları tarafından 2020-2021 Akademik
Yılı içinde ulusal ve uluslararası akademik dergi ve kitaplarda toplamda 182 adet kitap,
makale, bildiri ve kitap bölümü türlerini içeren akademik yayın yapılmıştır.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Açıköğretim Fakültesinde 2020-2021 Akademik Yılı’nda 11 adet Bilimsel Araştırma Projesi
ve 2 adet de TÜBİTAK Projesi başlatılmış, 2 kamu kurumu ile de eğitim alanında iş birliği
protokolü imzalanmıştır.

Open Education Faculty
General information
Anadolu University Open Education Faculty started its service in the 1982-1983 academic year
as the first faculty in Turkey to provide education with the central Open Education method.
The main purpose of the Open Education Faculty is to provide higher education services
with the open and distance education method to all who are in a position to receive higher
education. Today, there are 103 OEF Offices in 81 provinces of Turkey in order to reach the
Open Education System, which is the most important option in meeting the demands of those
who want to receive higher education in our country, and to solve the problems of the students
on site, and exams are held in a total of 111 exam centers in 81 provinces and 29 districts. The
vision of the Open Education Faculty is to be among the most reputable open and distance
higher education institutions providing lifelong learning services on a global scale.
Recognition
Open Education System Quality Assurance Unit was established in 2014 to carry out
quality assurance and accreditation activities in the Open Education System. 28 associate
degree programs of the Open Education Faculty have been accredited by Pearson Assured
to be valid from 2015 until the end of 2017. Our faculty has also been entitled to receive
the E-xcellence Quality Label, which was given by the European Association of Distance
Teaching Universities (EADTU) together with the Faculties of Economics and Business
Administration, to be valid in 2016-2019 and 2019-2022.

Undergraduate education
Graduates of associate and undergraduate programs of our faculty have the same rights
as those who graduated from other formal or open education undergraduate programs in
our country.

Postgraduate education opportunities
Graduates of the undergraduate programs of our faculty can apply to various master and doctoral
programs, especially programs in the field of Social, Humanities and Administrative Sciences.

Research
A total of 182 academic publications including the types of book articles, papers and book chapters
in national and international academic journals and books were made by the faculty members of the
Open Education Faculty in the 2020-2021 Academic Year.

Activities
11 Scientific Research Projects and 2 TUBITAK Projects were initiated in the Open Education
Faculty in the 2020-2021 Academic Year, and cooperation protocols were signed with 2
public institutions in the field of education.
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İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana açık ve
uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Açıköğretim Sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle
kurulmuştur. Üniversitemizin evrensel düzeyde çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla bilgi
üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam refahını
ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunma misyonu doğrultusunda
İşletme Fakültesinin amacı, öğrenme olanaklarını öğrenenlerin bulundukları yere götürmektir.
Böylece hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanmakta hem de öğrencinin bulunduğu yerdeki
ekonomik faaliyete katılımı aksatılmadan iş başında ya da evinde öğrenme, kendini geliştirme
olanakları sunulmaktadır.

İşletme Fakültesi, Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından
2016-2019 ve 2019-2022 yıllarında geçerli olmak üzere verilen E-xcellence Kalite Etiketine
sahiptir.

Lisans eğitimi
İşletme Fakültesinde; Havacılık Yönetimi, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret
ve Lojistik, İngilizce İşletme olmak üzere beş̧ bölümde lisans düzeyinde (4 yıllık) eğitim
verilmektedir. İşletme ve İngilizce İşletme Bölümünde; Genel Muhasebe, İşletme Yönetimi
ve Pazarlama Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde; Uluslararası
İşletmecilik, Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Havacılık Yönetimi Bölümünde;
Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi ve Yer Hizmetleri Yönetimi, Turizm İşletmeciliği
Bölümünde; Önbüro Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi, Dijital Turizm ve İnsan
Kaynakları Yönetimi gibi dersler yer almaktadır.

İşletme Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemizin lisans programlarından mezun olanlar Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler temel
alanındaki programlar başta olmak üzere çok sayıda yüksek lisans ve doğrudan doktora
programına başvurabilirler. İşletme Fakültesinde, İşletme Yönetimi, Lojistik Yönetimi,
Pazarlama ve Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları
yer almaktadır.

Araştırma
Fakülte bünyesinde 2020 yılında gerçekleştirilen akademik yayın sayısı:17, 2021 yılında
gerçekleştirilen yayın sayısı: 13, Akademik birim bünyesinde BAP, TÜBİTAK, AB vb. kurumlar
ile özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası proje sayısı: 4.

Faculty of Business
Administration
General information
The Faculty of Business Administration was established in 1993 after the restructuring of the
Open Education System, which has been offering open and distance education since the 19821983 academic year within Anadolu University. In line with the Anadolu University’s mission to
contribute to the studies aimed at raising the welfare and quality of life of the people living in the
city, region, country, and the world, the aim of the Faculty of Business Administration is to offer
learning opportunities where the learners can access them. Thus, it contributes to equality of
opportunity in education and provides opportunities for learning and self-development at work or
at home, without interrupting the student’s participation in economic activity in the place where
he/she lives.

Recognition
The Faculty of Business Administration is entitled to receive the E-xcellence Quality Label issued
by the European Association of Distance Education Universities (EADTU) in 2016-2019 and 20192022.

Education
In the Faculty of Business; Undergraduate level (4-year) education is given in five programs: Aviation
Management, Business Administration, Tourism Management, International Trade and Logistics, and
Business Administration in English. Business Administration and English Business Administration
programs consist of fundamental business courses, such as Accounting, Business Management and
Marketing Management, International Trade and Logistics program consists of such as International
Business, Logistics Management and Supply Chain Management courses, Aviation Management program
consists of such as Airline Management, Airport Management, and Ground Handling Management courses,
and Tourism Management program consists of such as Food & Beverage Management, Front-Office
Management, Digital Tourism and Human Resource Management courses.

Undergraduate education
Graduates of the undergraduate programs of our faculty can apply to many master’s and direct doctoral
programs, especially programs in the basic field of Social, Humanities, and Administrative Sciences.
In the Faculty of Business Administration, there are Business Management, Logistics Management,
Marketing and Management and Organization Distance Education Non-Thesis Master’s Programs.

Research
Number of academic publications made in 2020 within the faculty: 17 and in 2021: 13. Within the
academic unit, the number of national and international projects such as Scientific Research
Projects, TÜBİTAK, EU etc. are supported by institutions and the private sector: 4.
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İktisat Fakültesi

1993’te kurulan İktisat Fakültesi, açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile eğitim vermektedir. Açıköğretim
Sisteminde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile yüz yüze ve internet üzerinden eğitim de
yapılmaktadır. İktisat fakültesi bünyesinde; İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleri bulunmaktadır. Fakülte bu
derslerin yürütülmasi sırasında, öğrencilere yönelik basılı ders malzemeleri ve televizyon
yayınlarının yanında, internet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş
teknolojileri kullanarak öğrenme süreçlerinde etkili iletişim sağlamaktadır. İktisat
fakültesi bünyesinde 2009-2010 eğitim - öğretim yılından itibaren Batı Avrupa ve Azerbaycan
Programlarına öğrenci alınmaktadır. Fakültemizde ayrıca İngilizce Uluslararası İlişkiler Lisans
Bölümü 2018- 2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. 2020-2021 eğitim
öğretim döneminde ise fakültemiz bünyesinde, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) Lisans programları akademik olarak faaliyete başlamıştır.

İktisat Fakültesi, bünyesinde yer alan bölümleri ile çağdaş ve uluslararası öğrencilere de açık
bir fakültedir. Fakülte kapsamındaki lisans programlarına ait materyaller hem üniversitemiz
öğretim elemanları hem de ülkemizde alanlarının önde gelen isimleri tarafından
hazırlanmıştır. Fakültemiz hem yerli hem uluslararası orijinli akreditasyon çalışmaları
sürdürmektedir. Şu anda İktisat Fakültesi Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği
(EADTU) tarafından 2016- 2019 ve 2019-2022 dönemleri için E-xcellence Kalite Etiketi
almaya hak kazanmıştır.

İktisat Fakültesi
Lisans eğitimi
Fakültemizin lisans programlarında alana özgü çok sayıda spesifik dersler ve çapraz
alan derslerine ek olarak öğrencilerin genel kültür düzeyini ve mezuniyet sonrası
dönemdeki kabiliyetlerini artıracak nitelikte, Girişimcilik ve İş Kurma gibi derslere de yer
verilmektedir.

Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemizin lisans programlarından mezun olanlar Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler temel
alanındaki programlar başta olmak üzere çok sayıda yüksek lisans ve doğrudan doktora
programına başvurabilirler.

Araştırma
Fakültemiz bünyesinde bilimsel araştırma süreçlerini destekleyen başta TÜBİTAK,
Avrupa Birliği ve BAP projeleri olmak üzere çok sayıda proje yürütülmektedir.

Faculty of Economics
General information
Since its foundation in 1993, the Faculty of Economics offers higher education opportunities with
open and distance education methods. In the Open Education System of the Faculty, academic
consultancy services are provided in addition to face-to-face and online education opportunities.
Faculty of Economics offers a variety of undergraduate programs: Economics (Turkish),
Economics (English), Public Finance, Political Science and Public Administration (Turkish),
Political Science and Public Administration (English), Labor Economics and Industrial Relations,
International Relations (Turkish), International Relations (English). The Faculty provides effective
communication in the learning processes of the courses by using advanced technologies such
as computer-assisted education and videoconferencing, as well as printed course materials and
television broadcasts. The Faculty started offering undergraduate programs in Azerbaijan and
Western Europe in the 2009-2010 academic year. International Relations (medium of instruction
is in English) undergraduate program was formed in 2018-2019 as part of the Faculty. Two years
later, Economics (taught in English) and Political Science and Public Administration (taught in
English) undergraduate programs were formed in the 2020-2021 academic year under the Faculty.

Reputation and privileged position in the Turkish higher education system
The faculty of Economics also welcomes applications from international students. The learning
materials of the undergraduate programs of the Faculty have been prepared both by the academic
staff of our university and the leading names in their fields in our country. As part of the international
accreditation process, the Faculty of Economics is an accredited institution and achieved the
E-xcellence label of the European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), the
leading institutional university network for online, open, and distance higher education in Europe.

Undergraduate Education
The Faculty provides students core, field-specific courses supplemented by a wide range of interdisciplinary
courses such as Entrepreneurship and Business Establishment to improve the knowledge and
competencies they need in order to navigate in a complex global environment.

Graduate Education Opportunities
Graduates of the Faculty of Economics can directly apply to master and doctoral programs in Social,
Humanities, and Administrative Sciences.

Research
Faculty of Economics participates in and also carries out many research projects with the
Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), European Union, and
Scientific Research Projects (BAP).
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EczacılıkFakültesi
Eczacılık Fakültesi 1968 yılında Özel Eczacılık Yüksekokulu olarak eczacılık eğitimine başlamış, 1971
yılında devlete bağlı Yüksekokul ve 1979 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisine bağlı
Eczacılık Yüksekokulu hâline gelmiştir. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
adını almıştır. Fakültenin eğitim programı ile eczacılık alanında yüksek donanıma sahip, insan
odaklı, bilgi ve becerilerini profesyonel biçimde uygulayan, mesleki tutum, etik ve deontoloji
kurallarını benimsemiş eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Fakülte, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(ECZAKDER) tarafından 6 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 6 yıl boyunca akredite edilen ilk 7
fakülte arasındadır. Fakülte 2022 yılından geçerli olmak üzere yeniden akredite olmuş ve
akreditasyon süresi 2028 yılına kadar uzatılmıştır. Ayrıca. Ayrıca, eğitim programını Ulusal
Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu hâle getiren ve “Modüler Eğitim Programı” adı
altında uygulayan ilk eczacılık fakültesidir. Eczacılık staj uygulamaları ile öğrencilerin öğrenim
sürecinde kazandığı teorik ve pratik bilgi, beceri, tutum ve davranışların yanında mesleki eğitim
ve becerilerinin işbaşı çalışmalarıyla pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca, Fakülte öğrencileri
stajlarını çeşitli uluslararası programlar veya özel girişimler yoluyla belirlenen eş değer kurumlarda
da yapabilmektedir.

Lisans eğitimi
Fakülte mesleki eğitim programı, öğrencilerin ulusal düzeyde bir eczacıdan beklenen görevleri
üstlenebilecek yeterlilikte ve düzeyde mezun olmasını sağlayacak içeriğe sahiptir. Eğitim
programında zorunlu derslere ek olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebileceği ve
eczacılık mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan mesleki
seçmeli dersler ve uzmanlık alan dersleri yer almaktadır. Eczacılık eğitiminin önemli bir
parçası olan staj uygulamaları da teorik eğitim ile bütünleşik şekilde yürütülmekte,
öğrencilerin mesleki eğitim ve becerilerinin işbaşı çalışmalarıyla pekiştirmelerine
olanak sağlanmaktadır.

Eczacılık Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Son yıllarda Eczacılık Fakültesi mezunlarının lisansüstü eğitime taleplerinin arttığı
dikkat çekmektedir. Mezun öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde bulunan Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi ve Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümlerinde, farklı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına
kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi araştırma desteği kapsamında Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu aracılığı ile yüksek lisans ve doktora tez projelerini
desteklenmektedir.
Araştırma
Son 5 yıla ait Fakülte öğretim elemanlarınca uluslararası endeksler tarafından taranan
dergilerde (SCI, SCI-E) yayımlanan makale sayısı 684, yayımlanan makalelere uluslararası
endeksler tarafından taranan dergilerde (SCI, SCI-E) yapılan atıf sayısı 11099, Anadolu
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen bilimsel amaçlı
proje sayısı 126, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilimsel amaçlı proje sayısı 9’dur.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Eğitim programının bir parçası olan mezuniyet projeleri öğrenciler tarafından poster ya da
sözlü olarak sunulmakta, en iyi posterler ve sözlü sunumlar ödüllendirilmektedir. Bu etkinlik
Fakülte Dekanlığı tarafından 2015 yılında tüm eczacılık fakültelerinin katılımını hedefleyen
“Yarışmalı Eczacılık Mezuniyet Projeleri Sempozyumu (YEMPS)” hâline getirilmiştir.
Sempozyumda eczacılık fakültelerinin temsilci öğrencilerinin poster ya da sözlü olarak
sunduğu mezuniyet projeleri fakültelerin temsilci öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından
değerlendirilmekte ve en iyi posterler ve sözlü sunumlar ödüllendirilmektedir.

Faculty of Pharmacy
General information
Faculty of Pharmacy started education as Private College of Pharmacy in 1968, became
a State Vocational School of Pharmacy in 1971 and then a School of Pharmacy affiliated
to Eskişehir Faculty of Economics and Administrative Sciences in 1979. It was renamed
as “Anadolu University Faculty of Pharmacy” in 1982. The training program aimed to raise
pharmacists who are highly equipped in the field of pharmacy, who are people-oriented,
who apply their knowledge and skills in a professional way, and who adopt the rules of
professional attitude, ethics and deontology.
Recognition
Faculty of Pharmacy is among the first 7 faculties accredited by the Accreditation Council
for Pharmacy Education (ECZAKDER) for 6 years from January 6, 2015. The faculty was
re-accredited from 2022 and the accreditation period was extended until 2028. Also, the
Educationwas structured to be fully compatible with the National Pharmacy Core Curriculum)
and Faculty of Pharmacy became the first to implement it under the name of “Modular
Education Program”. The pharmacy internship program aimed to reinforce the theoretical
and practical knowledge, skills, attitudes and behaviors gained by the students during the
education, as well as their vocational training and skills through on-the-job training. Also,
the students can also complete their internships at equivalent institutions determined
through various international programs or private initiatives.

Undergraduate education
The faculty vocational training program has the content to enable students to graduate at
the level and competency enough to undertake the duties expected from a pharmacist at the
national level. In addition to the compulsory courses in the education program, there are
vocational elective courses and special field courses that students can choose according
to their interests, aiming to gain basic knowledge and skills related to the pharmacy
profession. Internship practices, an essential part of pharmacy education, are carried out
in an integrated manner with theoretical education, allowing students to reinforce their
vocational education and skills with on-the-job training.

Postgraduate education opportunities
In recent years, it is noteworthy that the demands of pharmacy graduates for postgraduate education
have increased. Graduate students can enroll in master’s and doctoral programs in different
departments of basic pharmaceutical sciences, pharmaceutical technology, and pharmaceutical
professions departments within Anadolu University Graduate School of Health Sciences. Anadolu
University supports master’s and doctorate theses’ projects through the Scientific Research
Projects Commission within the scope of research support.
Research
In the last 5 years, the number of articles published in journals scanned by international
indexes (SCI, SCI-E) is 684, the number of citations of the articles published in journals scanned
by international indexes (SCI, SCI-E) is 11099, the number of scientific projects supported by
Anadolu University Scientific Research Projects Commission is 126, and the number of scientific
projects supported by TUBITAK is 9.

Activities
Graduation projects, which are a part of the education program, are presented by the students
as posters or orally, and the best posters and oral presentations are rewarded. This event
was transformed into the “Competitive Pharmacy Graduation Projects Symposium (YEMPS)”
by the Deanery in 2015, targeting the participation of all pharmacy faculties. At the
symposium, the graduation projects presented by the representative students of the
pharmacy faculties, either as posters or orally, are evaluated by the jury consisting of
the representative academics from the pharmacy faculties, and the best posters and
oral presentations are awarded.
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Edebiyat Fakültesi
Fakültemiz 26 Aralık 1993 tarihinde kurulmuştur. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji,
Tarih, Felsefe, Rus Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji (%30 Yabancı Dil Hazırlılk) olmak üzere dokuz bölümden
oluşmaktadır. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan Fakültemiz, yenilenmiş ve
teknolojik altyapıyla desteklenmiş donanımlı derslikleri ve laboratuvarlarıyla hizmet vermektedir.
2014 yılında altı bölümümüz FEDEK tarafından Kasım 2023 yılına kadar akredite edilmiştir.
Öğrencilerimiz Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarından yararlanabilmekte, kamu ve özel
sektörde isteğe bağlı staj yapabilme ve buralarda çalışma olanakları bulmaktadırlar.
Fakültemizin tüm bölümleri YKS sonucunda kontenjanlarını tam olarak
doldurmaktadır.Fakültemizin altı bölümü 2014 yılında FEDEK tarafından 2023
Kasımayına kadar akredite edilmiştir. Yeni başvuru 2021 yılı içinde tamamlanmıştır.
Fakültemiz öğrencileri not ve disiplin durumu elverdiği sürece çift ana dal ve yan dal
programlarına öğrencileri kabul etmektedir. Fakültemiz öğrencileri Erasmus, Mevlana
ve Farabi değişim programları ile yurt dışı, yurt içi birçok anlaşmalı üniversiteye giderek
öğrenimlerinin bir kısmını burada tamamlamaktadırlar.Fakültemizde Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümlerinde kazı laboratuvarları, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne ait dil laboratuvarları
ve öğrencilerimizin her türlü çalışmalarında kullandıkları bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.
Fakültemiz öğrencileri kamu sektörü ve özel sektörde isteğe bağlı staj yapabilmektedir.

Lisans eğitimi
Öğrencilerimiz kendi bölümlerinde okutulan zorunlu dersler dışında aldıkları seçmeli
ve mesleki seçmeli dersler ile beraber toplam 240 krediyi tamamlayarak mezun
olabilmektedirler. Fakültemizde zorunlu, mesleki seçmeli ve seçmeli yeterli bir ders
havuzu bulunmaktadır. Öğrenciler diğer fakültelerden de seçmeli ve mesleki seçmeli
ders alarak kredilerini tamamlayabilirler.

Edebiyat Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemiz bölümlerinden mezun olan öğrenciler başta Üniversitemiz Sosyal Bilimler
Enstitüsünde kendi bölüm ana bilim dallarında veya diğer ana bilim dallarında lisansüstü
eğitime (yüksek lisans ve doktora programlarına) devam edebilirler. Diğer üniversite ve
enstitülerin özel koşullarını sağladıkları takdirde, kendi alanlarında ya da başka alanlarda
da lisansüstü eğitime devam edebilirler.

Araştırma
Fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde makale ve kitap sayımıza baktığımızda yıllık 150
yayın toplamına ulaşmaktayız.Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) proje sayısı 40, Avrupa
Birliği (Horizon 2020) proje sayısı 1, Tübitak proje sayısı 1.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Sanat Tarihi Bölümü Mezunlar Buluşması, Sosyoloji Bölümü Mezun ve Kariyer Buluşması,
ASTAM ve Edebiyat Fakültesi Kazı Araştırma Sempozyumu.

Faculty of Humanities
General information
Our faculty was established on December 26, 1993. It consists of nine departments:
Archeology, History of Art, Turkish Language and Literature, Sociology, History,
Philosophy, Russian Language and Literature, Psychology (%30 Foreign Language
Preperation). Our Faculty, located at Anadolu University Yunus Emre Campus, provides
service with its renovated and equipped classrooms and laboratories supported by
technological infrastructure. In 2014, six of our departments were accredited by FEDEK
until December 2023. Our students can benefit from Farabi, Erasmus and Mevlana
programs, and they have the opportunity to do optional internships and work in the
public and private sectors.
Recognition
All departments of our faculty fill their quotas as a result of University Entrance Exam,
YKS.Six departments of our faculty were accredited by FEDEK in 2014 until December
2023. The new application was completed in 2021.Our faculty accepts students to double
major and minor programs as long as their grades and discipline conditions allow.With
Erasmus, Mevlana and Farabi exchange programs, the students of our faculty can go to
many contracted universities abroad and can spend some of their education here. There
are excavation laboratories in the Archeology and History of Art Departments, language
laboratories of the Department of Russian Language and Literature, and computer
laboratories that our students use in all their studies. Students of our faculty can do
optional internships in the public and private sectors.

Undergraduate education
Apart from the compulsory courses taught in their departments, our students can
graduate by completing a total of 240 credits, including elective and vocational elective
courses. There is a sufficient pool of compulsory, vocational and elective courses in our
faculty. Students can complete their credits by taking elective and vocational elective
courses from other faculties.

Postgraduate education opportunities
Students graduated from our faculty, especially from our University’s Social departments at the
Institute of Sciences majors or other majors postgraduate education (master and doctorate) can
continue their programmes, on the condition that the special requirements are met in their
own fields.

Research
1 Our faculty has around 150 articles and books on an annual basis at the national and
international evvel, 40 Scientific Research Projects (BAP), 1 Projects by European Union
(Horizon 2020), 1 Projects by TÜBİTAK.

Activities
Alumni Meeting in History of Art Alumni and Career Meeting of Sociology ASTAM and
Faculty of Letters Excavation Research Symposium.

61

Profesör
Professors

26

Doçent

Associate Professor

54
Total
Toplam

255

Eğitim
Fakültesi

Akademik
Personel
The number of
academic staff

Assist. Prof. Dr.

5

Öğretim Görevlisi Dr.
Lecturer Dr.

14 Araştırma Görevlisi Dr.
Research Assistant Dr.

13
1982

Faculty of Education

Doktor Öğretim Üyesi

Kuruluş Yılı
Establishment Year

Öğretim Görevlisi
Lecturer

82

Araştırma Görevlisi
Research Assistant

https://egitim.anadolu.edu.tr
egtfak@anadolu.edu.tr
+90 222 330 54 00

www.anadolu.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1982 yılında 1 bölüm ve bu bölüme bağlı Almanca
ve İngilizce öğretmenliği olmak üzere 2 programla açılmıştır. Hâlen 8 bölüm 12 programda
öğretmen eğitimi verilmektedir. Mezunlarımızın çoğu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet
okullarında görev yapmaktadır.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı 28.06.2018 - 28.06.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Öğretmenlik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmiştir.
Diğer programların ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmesi için çalışmalar
planlanmaktadır. Fakültemiz TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik
Analizi Raporu’na göre 2021 yılında hem alan hem de yetkinlik bazında Türkiye’deki eğitim fakülteleri
arasında ilk 5’te yer almıştır.

Lisans eğitimi
Eğitim Fakültesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği Programı), Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Programı), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim-İş Öğretmenliği Programı), Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı), Özel Eğitim Bölümü
(Özel Eğitim Öğretmenliği Programı), Temel Eğitim Bölümü (Okulöncesi Öğretmenliği Programı
ve Sınıf Öğretmenliği Programı), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Programı) ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (Almanca Öğretmenliği Programı,
Fransızca Öğretmenliği Programı, İngilizce Öğretmenliği Programı ve İngilizce Öğretmenliği
UOLP-SUNY Cortland Programı) olmak üzere toplam 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı
12 program bulunmaktadır. Fakültedeki tüm programların süresi 4 yıldır. İngilizce
Öğretmenliği UOLP-SUNNY Cortland Programı’nın 2 yılı Türkiye’de 2 yılı Amerika
Birleşik Devletleri’nde tamamlanmaktadır ve bu program ücretlidir. Fakültede temel
öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür dersleri yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemiz bölümlerinin mezunları gerekli yeterlilikleri sağladıkları takdirde yüksek lisans
ve doktora programlarına başvurabilmektedirler. Fakültemizdeki tüm programların yüksek
lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Ayrıca, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu,
Karakter ve Değer Eğitimi, Eğitim Yönetimi, Matematik Eğitimi, İlkokulda Yenilikçi Eğitim ve
Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Programları
da yer almaktadır.

Araştırma
Fakültemizde 2020 yılında gerçekleştirilen akademik yayın sayısı 100, 2021 yılının ilk 6 ayında
gerçekleştirilen akademik yayın sayısı ise 39’dur. Ayrıca 2020 yılı içerisinde 19 adet Bilimsel
Araştırma Projesi (BAP), 1 adet Avrupa Birliği destekli proje, 1 adet TÜBİTAK – Sanayi
destekli proje, 8 adet de TÜBİTAK projesi yürütülmüştür. Fakültemiz araştırma, yayın ve
proje bakımından ileri düzeydedir.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Fakültemizde yıl içerisinde farklı alanlarda çeşitli sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum,
kongre, seminer gibi organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Faculty of Education
General information
The Faculty of Education was opened in 1982 within Anadolu University with 1 department and
2 programs as German and English teaching affiliated to this department. Currently, teacher
training is provided in 8 departments and 12 programs. Most of our graduates work in private and
public schools affiliated to the Ministry of National Education.

Recognition
Faculty of Education, Department of Turkish and Social Sciences Education, Social Studies
Teaching Program was accredited by the Association for Evaluation and Accreditation of Teacher
Education Programs (EPDAD) to be valid between 28.06.2018 - 28.06.2023. Studies are planned for
the accreditation of other programs by national and international organizations. According to the
Competency Analysis Report of Universities by Field which was prepared by TUBITAK, our faculty
was among the top 5 education faculties in Turkey in 2021, in terms of both field and competence.

Undergraduate education
Faculty of Education consists of eight departments: Department of Computer Education and Instructional
Technologies Education (Program in Computer Education and Instructional Technologies Teaching), Department
of Educational Sciences (Program in Guidance and Psychological Counseling), Department of Fine Arts Education
(Program in Art and Crafts Education), Department of Mathematics and Science Education (Program in Primary
School Mathematics Teaching), Department of Special Education (Program in Special Education Teaching),
Department of Primary Education (Program in Preschool Teaching and Program in Primary School Teaching),
Department of Turkish and Social Sciences (Program in Social Studies Teaching), and Department of Foreign
Languages Education (Program in German Language Teaching, Program in French Language Teaching, Program
in English Language Teaching and Program in English Language Teaching UOLP-SUNY Cortland Program) and
there are 12 programs affiliated to these departments. The period of study for all the programs in the faculty is
4 years. 2 years of English Language Teaching UOLP-SUNNY Cortland Program is completed in Turkey and 2
years in the United States and this program is paid. The courses given at the faculty are in the realms of basic
professional teaching knowledge, field knowledge and general culture.

Postgraduate education opportunities
Graduate of programs of the Faculty of Education can apply to master’s and doctoral programs should they
meet the necessary qualifications. All programs in our faculty have master’s and doctoral programs.
In addition, there are Non-Thesis Distance Education Programs such as Technology Integration in
Education, Character and Value Education, Educational Administration, Mathematics Education,
Innovative Education in Primary School, Autism Spectrum Disorders in Early Childhood.

Research
The number of academic publications in our faculty in 2020 is 100, and the number of academic
publications in the first 6 months of 2021 is 39. In addition, 19 Scientific Research Projects (BAP), 1
European Union supported project, 1 TÜBİTAK - Industry supported project and 8 TÜBİTAK projects were
carried out in 2020. Our faculty is in a very good position in terms of research, publication and project.

Activities
Many national and international symposiums, congresses and seminars are held in our faculty
throughout the year.

2

Profesör Dr.

Associate Professor Dr.

17

Güzel
Sanatlar
Fakültesi
Faculty of Fine Arts

Profesör
Professors

2
Total
Toplam

71

Akademik
Personel
The number of
academic staff

Doçent Dr.

Associate Professor Dr.

4

Doçent

Associate Professors

9

Dr. Öğretim Üyesi
Assistant Prof Dr.

1983

Kuruluş Yılı
Establishment Year

15

Öğretim Görevlisi
Lecturers

22

Araştırma Görevlisi
Research Assistants

gzsfak@anadolu.edu.tr
/anadolugrafik
/augsfgrafik
/anadolubaharbulusmalari
/anadolubaharb
+90 222 335 05 80

www.anadolu.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi; 1983’te Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1985-1986
Öğretim Yılı’nda Grafik ve Seramik Bölümleriyle eğitime başlamış, 1992’de Güzel Sanatlar Fakültesine
dönüştürülmüştür. Fakülte bugün, Seramik, Grafik Sanatlar, Çizgi Film ve Animasyon, Heykel, Resim,
Baskı Sanatları ve Cam Bölümleriyle, sanat ve tasarım alanında eğitim vermektedir. Güzel Sanatlar
Fakültesi üniversitenin, kentin ve ülkenin gereksinimleri ve koşullarıyla uyumlu, ulusal-uluslararası
düzeyde tanımlanabilen bir sanat eğitimi hedefleyerek, öğrencilerin özgün ve yaratıcı anlatım
olanaklarıyla kendilerini tanımlayıp ifade edebilecekleri bir anlayışla eğitim vermektedir. Sanat,
tasarım ve uygulama bütünlüğünde nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesini benimseyen
fakültenin tüm bölümlerine, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
Ülke genelinde, en çok tercih edilen Güzel Sanatlar Fakültelerinden biri olup,
bölümlerde hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. 13.199,498 m2 alana kurulmuş olan fakülte,
yenilenmiş ve teknolojik olarak altyapıyla desteklenmiş donanımlı derslik ve bilgisayar
laboratuvarlarıyla, ülke genelinde tek olan Motion Capture ( Hareket yakalama) stüdyosu ve
yine ülke genelinde tek olan, 7/24 çalışan sıcak cam fırını ve çağa uygun atölyeleriyle hizmet
vermektedir. Tüm bölümlerde öğrencilerin kullanacağı boya, çamur, ham madde, taş, metal, ahşap
gibi malzemelerin % 90’ı öğrencilere ücretsiz temin edilmektedir. Yan dal ve ana dal uygulamaları
yanında, Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarından yararlanabilen öğrencilerimiz, özel sektörde
isteğe bağlı staj ya da proje tabanlı staj yapabilirler.

Lisans eğitimi
4 yıllık eğitim sürecinde öğrencilerimiz, temel geleneksel derslerin yanında çağın koşullarına
uygun uygulamalı ve kuramsal anlamda sanat ve tasarım alanındaki yetkinliklerini ve
donanımlarını artırmalarını hedefleyen dersler görmektedirler. Bu sayede akademik
kariyer hedeflerine yönelik özelleşerek lisansüstü eğitimlerini sürdürebilme yetkinliğini
edinirler. Bölümlerde; ödev, proje, uygulama ara sınavlar ve dönem sonu sınavı gibi
ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Her bölümde öğrencilerin
seçebileceği dersler bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992’de kurularak 2008’de faaliyete
geçmiştir. 2008-2009 Öğretim Yılında; Grafik Ana Sanat Dalı, Seramik Ana Sanat Dalı,
Heykel Ana Sanat Dalı, Çizgi Film (Animasyon) Ana Sanat Dalı, Resim Ana Sanat Dalı, Baskı
Sanatları Ana Sanat Dalı programları ile eğitime başlayarak 2009-2010 Güz Yarıyılı’nda Cam
Ana Sanat Dalını bünyesine eklemiştir. Eğitim ve öğretimde Güzel Sanatlar Fakültesinin
fiziki koşullarından faydalanılmaktadır.

Araştırma
Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen akademik yayın sayısı ve akademik birim bünyesinde BAP,
TÜBİTAK, AB vb. kurumlar ile özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası proje
sayısı:2021 yılına ait ulusal ve uluslararası düzeyde makale ve kitap sayımıza baktığımızda
32 yayın toplamına ulaşmaktayız. 2021 yılına ait Bilimsel Araştırmalar Projeleri kapsamında
devam eden 8 projemiz ve devam eden 1 TÜBİTAK projemiz bulunmaktadır.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Yunus Emre Uluslararası Lületaşı Heykel
Sempozyumu, Grafik Bölümümüz tarafından organize edilen Yunus Emre Temalı Uluslararası
Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği ile birlikte her yıl nisan aylarında düzenlediğimiz grafik
bölümü öğrencileriyle alanın profesyonellerinin bir araya gelmesinin hedeflendiği “Anadolu Bahar
Buluşmaları”, Fakültemiz Seramik Bölümü öğretim üyesi merhum Muammer Çakı’nın anısını
yaşatmak adına 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması
Seramik Bölümü tarafından yapılmaktadır. Bu etkinliklerimizin yanı sıra Fakültemiz bünyesinde 3
adet galerimiz bulunmaktadır. Faruk Atalayer Sanat Galerisinde yıl içerisinde birçok kez kişisel ya
da tüm öğretim elemanlarımızın katılım sağladığı karma sergiler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda
dileyen öğrencilerimiz de Galeri G ve Galeri S‘de kişisel ya da karma sergi talebinde bulunduklarında,
sergi organizasyonları konusunda kendilerine yardımcı olmaktayız.

Faculty of Fine Arts
General information
Faculty of Fine Arts was established in 1983 as College of Applied Fine Arts started
accepting full time students in 1985-1986 academic year to the Departments of Graphics
and Ceramics. The College assumed a new name in 1992 as Faculty of Fine Arts. Today,
the faculty provides education in the field of art and design with departments of Ceramic,
Graphic Arts, Cartoon and Animation, Sculpture, Painting, Printing and Glass. The
Faculty of Fine Arts supports a multidisciplinary working environment while providing
education on the basis of which students can define and express themselves with free,
original and creative expression opportunities, aiming at an art education that will be
qualified nationally and internationally to be in line with the demands and requirements
of the university, city and country. All departments of the faculty, adopt the principle of
qualified graduates with the integration of art, design and practice and accepts students
with pre-registration and special talent examination.
Recognition
It is one of the most preferred Fine Arts Faculties across the country, and the foreign
language preparatory programs are optional in the departments. Based on an area of
13.199.498 m2, the Faculty provides education with its renovated contemporary studios,
classrooms and computer laboratories equipped with technological infrastructure, the
only Motion Capture Studio in the country, hot glass furnace that is also the only one in
the country. 90% of materials such as paint, clay, raw materials such as stone, metal and
wood that students will use in all departments are provided free of charge to students.
Our students, who can benefit from Farabi, Erasmus and Mevlana exchange programs
in addition to Minor and Double Major programs, can optionally do internship or projectbased internship in the private sector.

Undergraduate education
During the 4-year education period, besides the basic traditional courses, our students
also take courses that aim to increase their competence and knowledge in the field of art
and design in a practical and theoretical sense in accordance with the conditions of the
age. In this way, they acquire the competence to continue their postgraduate education
by specializing in their academic career goals.Evaluation methods in departments are;
projects and homeworks, midterm and final exams. Students can also choose elective
courses from departments.

Postgraduate education opportunities
Anadolu University Graduate School of Fine Arts was established in 1992 and became operational in
2008. In the 2008-2009 academic year, the Institute started education with the Graphics Department,
Ceramics Department, Sculpture Department, Cartoon (Animation) Department, Painting
Department, Printing Arts Department, and Glass Department was added to its body in the 20092010 Fall Semester.

Research
We have a total of 32 publications when we check National and international journals and books
in 2021. We have 8 ongoing projects and 1 ongoing TÜBİTAK projects within the scope of scientific
research projects for 2021.

Activities
AART International Anadolu Art Symposium, Yunus Emre International Meerschaum Sculpture
Symposium, and “Anatolian Spring Meetings”, which aims to bring together the students of the
graphics department and professionals of the field, which is organized every year in April, together
with the Yunus Emre themed International Anatolian Calligraphy and Typography Event, organized
by our Graphics Department. The International Muammer Çakı Student Ceramics Competition,
which is held every 2 years in order to keep alive the memory of the late Muammer Çakı,
a faculty member of the Ceramics Department of our faculty, is held by the Ceramics
Department. In addition to these activities, we have 3 galleries in our faculty. At Faruk
Atalayer Art Gallery, we organize personal or group exhibitions with the participation
of all our faculty members many times throughout the year. At the same time, when
our students request a solo or group exhibition at Gallery G and Gallery S, we assist
them in organizing exhibitions.
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Hukuk Fakültesi

1993 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, özel hukuk ve kamu hukuku konularında
uzmanlaşmış nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Hâkim ve savcılık sınavlarına katılan
mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hâkim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar.
Avukatlık stajlarını tamamlayan mezunlar ise serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına
başlamaktadırlar.

Nitelikli personeli, kaliteli altyapısı, Anadolu Üniversitesinin köklü geçmişi ve sunduğu
imkanlar, hukuk fakültesini öğrenciler için ideal bir fakülte haline getirmektedir. Bu
özellikleri öğrencilerin tercihlerine de yansımakta ve fakültemiz en üst başarı diliminden öğrenci
kaydetmektedir.

Lisans eğitimi
Fakültemizde yürütülen derslerin önemli bir kısmı zorunludur ancak seçimlik dersler
de mevcuttur. Eğitim dili Türkçedir. Bununla birlikte değişim programlarıyla gelen
öğrenciler ve hazırlık eğitimi almış öğrenciler için İngilizce dersler de açılmaktadır.

Hukuk Fakültesi

Lisansüstü eğitim olanakları
Hukuk Fakültesi mezunları, aranan koşulları sağlamak kaydıyla hukukun yanı sıra sosyal
bilimlerin pek çok alanında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Araştırma
Fakülte öğretim üyelerimiz kendi alanlarında bilimsel kitap, ulusal ve uluslararası hakemli
dergilerde makaleler yayımlamakta ve bildiriler sunmaktadırlar.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
2021 yılında Fakülte bünyesinde hukukun çeşitli disiplinlerini konu alan bir çevrim içi
seminer serisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda 11.03.2021 ve 20.05.2021 tarihleri arasında 10
farklı seminer gerçekleştirilmiştir.

Faculty of Law
General information
Anadolu University Faculty of Law, founded in 1993, aims to train qualified manpower specialised
in private law and public law. Our graduates who enter the judge and prosecutor’s exams are
entitled to become judges or prosecutors by passing these exams. Graduates who complete
their legal internships start their professional lives as self-employed lawyers.

Recognition
Its qualified personnel, high-quality infrastructure, the rooted background and facilities of
Anadolu University make the faculty of law an ideal faculty for the students. These features
are also reflected in the choices of the students and our faculty enrolls students at the highest
success segment.

Undergraduate education
An important part of the courses offered in our faculty is compulsory, however there are also
elective courses. The language of instruction is Turkish. English courses are also available for
exchange students and students who have completed the preparatory class.

Postgraduate education opportunities
Graduates of Faculty of Law can apply to master’s and doctoral programs in law as well as in many
areas of social sciences, provided that they meet the required conditions.

Research
The faculty members publish articles in academic books, national and international refereed journals
and present papers in their fields.

Activities
An online seminar series on various disciplines of law was held at the Faculty of Law in 2021.
In this context, 10 different seminars were held between 11.03.2021 and 20.05.2021.
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İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yarım asrı geçen eğitim tecrübesini değişen ekonomik, sosyal ve
teknolojik çevre koşulları bağlamında yapılan güncellemelerle günümüz iş dünyasının gerekleri ile
bütünleştirmektedir. Öğretim üyesi kadrosunun niteliği ve niceliği, müfredatı, öğrenciye sunulan
sosyal olanaklar, fiziksel ve teknolojik altyapısı ile Anadolu Üniversitesi İİBF insan odaklı, analitik
düşünebilen, girişimci, sorun çözebilme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim veren bölümler şunlardır: Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli),
İşletme, İşletme (İngilizce), İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli),
Maliye, Maliye (KKTC Uyruklu),Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.
Eğitim – öğretim hayatına 1958 yılında başlayan Fakültemiz, yarım yüzyılı aşan köklü bir
eğitim geleneğinin temsilcisi olarak yerleşik ve kurucu fakülte olmaktan kaynaklanan örgüt
kültürü ve kurumsallaşmış bir yapıya sahiptir. Bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde Fakültemiz
“en iyiler” arasındadır ve saygın bir yere sahiptir. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere,
Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim ve staj olanakları ile öğrencilerine küresel bir vizyon
sunmaktadır.

Lisans eğitimi
Fakültemiz bünyesinde 187 zorunlu ders, öğrencilerin kariyer planlamalarını olanaklı kılan
200 mesleki seçmeli ders sunulmaktadır. Ders programları değişen dünyanın gereklerine
göre sıklıkla güncellenmekte ve mesleki seçmeli dersler genişletilmektedir. Fakültemiz
öğrencileri ayrıca serbest seçmeli dersler kapsamında fakülte dışından veya değişim
programları kapsamında yurt içi ve dışındaki diğer üniversitelerden dersler alıp çok
yönlü olarak kendilerini geliştirme fırsatını yakalamaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemiz bünyesindeki birimlerin her biri lisansüstü eğitim olanakları sunmaktadır.

Araştırma
Fakültemizde son beş yıl içinde (2016-2020), 321 akademik yayın gerçekleştirilmiş ve
56 araştırma projesi yürütülmüştür.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Fakültemiz 2009 yılından itibaren, her iki yılda bir, EconAnadolu konferansını
düzenlemektedir.

Faculty of Economics and
Administrative Sciences
General information
The departments that provide education in the Faculty of Economics and Administrative Sciences
are as follows: Department of Labour Economics and Industrial Relations, Department of
Economics, Program in Economics (English), Program in Economics (DDP with SUNY Cortland),
Department of Business Administration, Program in Business Administration (English), Program
in Business Administration (DDP with SUNY Empire State College), Department of Public Finance
(TRNC Nationals), Department of Political Science and Public Administration.
Recognition
Founded in 1958, representing more than a half century old educational tradition, Faculty of
Economics and Administrative Sciences proudly bears the organizational cultural characteristics
with a highly professional institutionalized structure. Hosting international students all around
the world, the Faculty creates a global vision with the help of Erasmus+ and other international
exchange and internship opportunities. Accumulated knowledge and the experience make the
Faculty one of “the best” and highly respected among other institutions.

Undergraduate education
Education and research activities at the Faculty of Economics and Administrative Sciences
are organized and conducted by Faculty’s five departments. Labor Economics and Industrial
Relations, Business Administration, Economics, Public Finance and Political Sciences and Public
Administration which are highly renowned within their fields offer 187 compulsory courses and
200 field elective courses to support students on their career planning. The students can also
select elective courses from Anadolu University’s other faculties, or from other national and
international universities under the various exchange programs which give them the opportunity
to develop themselves multidimensionally.

Postgraduate education opportunities
Each department in our faculty offers postgraduate education opportunities.

Research
During the last five years (2016-2020), our faculty members made significant efforts to contribute
to scientific knowledge. The numbers of academic publications of our faculty for this period are ; 321
academic publications, 56 scientific research projects.

Activities
Faculty of Economics and Administrative Sciences has been organizing the EconAnadolu
conference every two years since 2009.
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İletişim Bilimleri Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı
Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini 1977-78 eğitim yılında kabul etmiştir.
Önceleri sadece sinema ve televizyon alanlarında eğitim verdiği için adı Sinema ve Televizyon Yüksekokulu
olarak değiştirilen okul, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde
Televizyonla Eğitim ve Öğretim Fakültesi olmuştur. Bir yıl sonra da ilk kez iletişim sözcüğü bir
bilim kuruluşunun adına girmiş ve okul İletişim Bilimleri Fakültesi olarak sinema ve televizyon
konusunda eğitim vermeye başlamıştır. İletişim alanında nitelikli kuram ve uygulamacılar
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İletişim Bilimleri Fakültesi alanlarında uzman öğretim elemanları ve yeterli altyapısıyla
iletişim sektöründe ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Fakültede, kalite ve akreditasyon süreçleri
aralıksız devam etmektedir. Bunun yanında fakülte öğrencileri çeşitli başvuru mekanizmaları ve
öğretim elemanlarının yönlendirmeleriyle yurt içi ve yurt dışı staj imkânlarından faydalanmaktadırlar.

Lisans eğitimi
Fakültedeki Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Sinema ve
Televizyon programlarının her birinin kendine ait zorunlu ve seçmeli dersleri bulunmaktadır.
Farklı programlardaki öğrenciler diğer programlardaki dersleri seçme ve bu dersleri belirli
kriterler çerçevesinde kendi bölümlerinde seçmeli ders olarak saydırma hakkına sahiptirler.
Fakültede öğrencilere sunulan zorunlu ve seçmeli derslerin bir kısmı kuramsal temellere
dayanan bir içeriğe sahipken bir kısım dersler de yüksek teknolojiyle bütünleşen uygulama
alanlarına yönelik olmaktadır. Ayrıca her bölümün kendi eğitim programına yönelik
bitirme projeleri kapsamında değerlendirilebilecek dersleri de bulunmaktadır.

İletişim Bilimleri Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
İletişim Bilimleri Fakültesindeki lisans programlarından mezun olan kişiler iletişim
bilimleri ve medya çalışmalarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yüksek lisans ve doktora
programlarına başvurabilirler. Ayrıca lisans düzeyinde iletişim eğitimi almış kişilerin
sosyal bilimlerin birçok farklı alanında da yüksek lisans programlarına kayıt yapma olanağı
bulunmaktadır.

Araştırma
Fakülte bünyesinde çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmalar ve BAP, TÜBİTAK, AB vb.
kurumlar tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Düzenli olarak gerçekleştirilen kongre, sempozyum, festival vb. organizasyonlar ve
Türkiye’de iletişim çalışmalarıyla ilgili akademik etkinlikler arasında en uzun soluklu olma
özelliğine sahip olan “Communication in the Millennium (CIM)” isimli sempozyum 2003
yılından beri İletişim Bilimleri Fakültesinin ABD’deki partner üniversitelerle birlikte organize
ettiği bir etkinliktir. Ayrıca Fakültemizin organizatörlüğünde gerçekleşen diğer etkinlikler ise
şunlardır: “Sağlık İletişim Sempozyumu (SİS)”, “Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi”,
“CMYK Medya Günleri”, “Uluslararası Eskişehir Film Festivali”.

Faculty of Communication
Sciences
General information
Anadolu University Faculty of Communication Sciences was founded in the year 1972. The
year it was founded the school, which was given the name Academic Education with Closed
Circuit Television, accepted its first students in the 1977 and 1978 academic year. The
school whose name had been changed into Cinema and Television College since it was
giving education only in the Cinema and Television field in the beginning, then became the
Faculty of Education and Learning with Television within the scope of Eskisehir Faculty of
Economics and Trade Sciences Academy. One year later, the word communication was
used within the name of a scientific institution for the first time and education was started
to be given related with the topic of television.
Recognition
Faculty of Communication Sciences has a privileged place within the communication
field with its instructors who have expertise and with its adequate structure. Quality and
accreditation processes continue uninterruptedly in the Faculty. Along with this, students
of the faculty benefit from internship opportunities both within their country and abroad
thanks to the guidance of their instructors and the diverse application mechanisms.

Undergraduate education
Journalism, Public Relations and Advertising, Communication Design and Management,
and Cinema and Television undergraduate programs in the Faculty have core and elective
courses that are unique to them. The students who are in different departments have a
chance to choose courses in other departments within certain criteria and can substitute
them. While some core and elective courses have content, which are based on theoretical
foundations, the other courses are towards applied fields, which are combined with high
technology. Furthermore, each department has courses, which can be evaluated as
graduate projects that are specific to their own education fields.

Postgraduate education opportunities
The students who are graduated from the undergraduate degree of the Faculty of Communication
Sciences can apply to masters and Ph.D. programs related with communication and media sciences
both in Turkey and abroad. Also, students who have received an education in the communication
field can enroll into a master’s program in diverse areas of the social sciences.

Research
Various national and international research projects supported by different foundations and funds
such as BAP, TÜBİTAK, and the EU are carried out at the faculty.

Activities
The Faculty of Communication Sciences has been organizing the Symposium named
Communication in the Millennium (CIM) with other partner universities in the US since the
year 2003 and it has the feature of being the longest organized academic activity in the
communication field in Turkey. Also, the other activities that our faculty organizes are
Health Communication Symposium, International Cinema and Youth Congress, CMYK
Media Days, and Eskisehir International Film Festival.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2012 yılında 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermek amacıyla
kurulmuştur. Fakültemizde Dil ve Konuşma Terapisi, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyetetik Programları
bulunmaktadır. Fakültemizin vizyonu, sosyal refahın yükseltilmesine hizmet eden, sağlık politikalarına
yön veren, yaşam boyu öğrenme odaklı, ulusal alanda lider ve dünyada saygın bir Fakülte olmaktır.
Misyonumuz ise kent, bölge, ülke insanının refah düzeyini yükseltmek amacıyla sağlık alanında
eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, alandaki
toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.
Fakültemiz bünyesinde yer alan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, her zaman ilklere
imza atmış bir bölümdür. Türkiye’de bu alanda kurulmuş ilk bölüm olma özelliğinin
yanı sıra lisansüstü eğitimde yüksek lisans ve doktora programlarını ilk açan ve lisans
eğitiminde ilk akredite olan bölüm Dil ve Konuşma Terapisi’dir. Fakültemizde yer alan
bölümler uygulamalı alanlardır. Teorik eğitime ilave olarak Fakültemizde öğrenim gören
öğrenciler gözlem ve uygulamalı eğitimlerini DİLKOM, Tıp Fakültesi ilgili poliklinik ve servisleri,
sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar gibi üniversite içi ve dışında yer alan çeşitli kurum ve
kuruluşlarında öğretim üyelerinin gözetiminde yapma olanağına sahiptirler.Dil ve Konuşma Terapisi
öğrencileri 2020-21 Covid dönemi uygulamalarını hem güz hem bahar dönemi için «teleterapi» yöntemi
ile yürütmüşlerdir. Öğrencilerimiz yurt dışı ve yurt içi öğrenci değişim programlarından yararlanmaktadır.

Lisans eğitimi
Fakültemizde verilen dersler mesleki alanda bilgi, tecrübe ve uygulamayı arttırmaya yönelik teorik
ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Bölümlerin amaçları doğrultusunda; biyomedikal,
davranış, araştırma bilimleri, dil ve konuşma terapisi, sosyal hizmet, mevzuat, meslek ve bilim
etiği vb. alanlardaki bilgiye yönelik eğitim içeriği bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin
kişisel gelişimlerine destek olacak kültür, sanat, topluma hizmet, akademik yazım
kuralları ve gönüllülük çalışmalarına yönelik seçmeli dersler bulunmaktadır.
Fakültedeki tüm programların eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
eğitimi alınabilmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Fakültemizden mezun öğrenciler kendi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapma
imkânına sahiptirler. Örneğin, Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı kapsamında
yüksek lisans ve doktora programları 2000’li yıllardan itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü
çatısı altında öğrenci yetiştirmektedir.
Araştırma
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları çalıştıkları alanlarla ilgili çeşitli çalışmalar
yaparak bilim alanlarına değerli katkılar sağlamaktadır. Fakültemizde görev yapan öğretim
elemanları 2019-2021 yılları arasında çeşitli ulusal ve uluslararası indekslerde taranan
dergilerde 31 yayın yapmıştır. Bunun yanı sıra çalıştıkları alanlarda gerçekleştirilen
pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaktadırlar. Ayrıca öğretim
elemanları tarafından yazılmış çok sayıda kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır. 20152021 yılları arasında fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan ve sonlandırılmış birçok
projeden en önemlileri BAP tarafından desteklenen 13, TÜBİTAK tarafından desteklenen
1 proje olarak sayılabilir.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Fakültemizde çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir. Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü 2019 yılında Türkiye’deki diğer bölümler arasında ilk Dil ve Konuşma
Terapisi Öğrenci Kongresi’ni başlatmış ve gerçekleştirmiştir. Ayrıca bunun dışında
fakültemiz bölümleri tarafından her eğitim-öğretim yılında seminer ve çalıştaylar
düzenlenmektedir.

Faculty of Health Sciences
General information
Faculty of Health Sciences at Anadolu University was established in 2012 to provide a 4-year
undergraduate education. The Programs in the faculty are Speech and Language Therapy
(SLT), Social Work, and Nutrition and Dietetics. The vision of our faculty is to be a leading and
respected faculty in the world, serving to raise social welfare, directing health policies and
focusing on lifelong learning. Our mission is to contribute to the accumulation of universal
knowledge and culture in the field of health through education, research and projects in
order to increase the welfare of the people, city, region, country, and to produce creative and
innovative solutions to meet the social needs in the field.
Recognition
The Department of Speech and Language Therapy within our faculty is a department that has
always broken new ground. In addition to being the first department established in this field
in Turkey, it is the first to open in postgraduate education (MSc & PhD degree) and the first
accredited department in undergraduate education as well. The departments in our faculty
offer internship and fieldwork opportunities to their students, allowing students to transfer
the theoretical knowledge they have learned into practice. Starting the clinical practicum,
students have the opportunity to develop and strengthen their evaluation and intervention
skills under the supervision of academicians in various institutions inside and outside the
university, such as DİLKOM, the relevant polyclinics and services of the ESOGÜ Faculty of
Medicine, and in different settings providing social cognitive services. In the 2020-21 Covid-19
period, SLT students carried out the online training (teletherapy) with an intensive and a
full-time schedule. Students in our Faculty have the oppurtinity to apply to the international
student exchange programs.

Undergraduate education
The courses in our faculty consist of theoretical courses and supervised practical applications
which aimed at increasing knowledge, experience and practice in the professional field. In line
with the purposes of the departments in the faculty; biomedicine, behavior, research sciences,
speech and language therapy, social work, legislation, professional and scientific ethics constitute
the training content in the fields. In addition, the elective courses on culture, art, community
service, academic writing rules and volunteering activities support the personal development of
the students. The language of instruction in all programs is Turkish, and optional foreign language
preparatory training can be provided.

Postgraduate education opportunities
Graduates of our faculty have an opportunity to do master’s and doctorate in their fields. For
example, Institute of Health Sciences in our University has offered master’s and doctoral
programs within the scope of Speech and Language Therapy since the 2000s.

Research
Academicians in the Faculty of Health Sciences made valuable contributions to the fields of
SLT and Social Work; for example, 31 publications were conducted in journals with national and
international indexes between 2019-2021. In addition, academicians participate in many national
and international scientific meetings, published many boks and chapters, and carry out widely
acknowledged projects, either supported by TÜBİTAK or Scientific Research Projects (BAP).

Activities
Various national and international events are organized in our faculty. Speech and Language
Therapy Department initiated and held the first Speech and Language Therapy Student
Congress in Turkey in 2019. In addition, seminars and workshops are organized by the
departments of our faculty every academic year.
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Turizm Fakültesi
Turizm Fakültesi, 1993’te kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun 10 Ocak 2012 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2011/2605) ile kapatılmasının ardından kurulmuştur.
Turizm Fakültesi, turizm endüstrisine entelektüel ve kültürel bilgi birikimi ile birlikte meslek bilgisi
yüksek, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi ve turizm endüstrisinin gelişimine katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. Fakülte bünyesinde Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümleri yer almaktadır. Fakültenin bölümlere uygun ders programları ile
turizm işletmecilerinin, turist rehberlerinin ve gastronomi ve mutfak sanatları uzmanlarının
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Fakültemizin vizyonu; yaşam boyu öğrenme odaklı, güncel
gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve yaratıcı bir Turizm Fakültesi olmaktır.
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Türkiye’de turizm alanında lisans eğitimi veren en
köklü fakültelerden biridir. Fakültede verilen 4 yıllık lisans eğitimi, sektörün gereksinimleri
de dikkate alınarak hazırlanmıştır ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda güncellenmektedir.
Eğitim müfredatında son yapılan değişiklik, TURAK’ın Akreditasyon süreci kriterlerine uygun olarak
2021-2022 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yabancı dil derslerinin ağırlığı arttırılmıştır.
Teorik eğitime ek olarak Fakültemiz laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler de verilmektedir. Ayrıca,
Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen otel zincirleriyle staj iş birlikleri de kurulmuştur.

Lisans eğitimi
Turizm Fakültesinde toplam sekiz yarıyıldan oluşan bir program uygulanmaktadır. Sekiz
yarıyıl sonunda zorunlu dersleriyle birlikte 240 kredilik öğrenimini tamamlayan öğrenciler
mezuniyet hakkı elde etmektedir. Fakülte dersleri, bölümlerin amaçları doğrultusunda
Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları derslerinden
oluşmaktadır. Fakültede eğitim dili Türkçe olmakla birlikte sekiz dönem boyunca
zorunlu İngilizce dersleri mevcuttur. Buna ek olarak öğrenciler; Almanca, Rusça,
İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca derslerini mesleki seçmeli olarak alabilmektedir.

Turizm Fakültesi
Lisansüstü eğitim olanakları
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı kapsamında Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek
Lisans ve Doktora Programları bulunmaktadır. Ayrıca Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı
altında Turist Rehberliği Bilim Dalı (Tezli YL) ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana
Bilim Dalı altında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bilim Dalı yer almaktadır. Lisansüstü
programlarının amacı; araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı
kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan akademisyen adayları yetiştirmektir.
Araştırma
Turizm Fakültesi öğretim elemanları çalışma alanları doğrultusunda belirli aralıklarla
ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere bildirili ya da dinleyici olarak katılmaktadır.
Öğretim elemanlarının uluslararası endekslerde taranan çok sayıda uluslararası ve
ulusal makalesi bulunmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından yazılmış
çok sayıda kitap ve kitap bölümü de mevcuttur. Buna ek olarak fakülte bünyesinde
yürütülmekte olan ve sonlandırılmış araştırma projeleri vardır. Öğretim elemanlarının
yayınlarına yapılan çok sayıda atıf bulunmaktadır.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Turizm Fakültesi, 2018 yılında 11. Tourism Outlook Konferansı’na, 2019 yılında ise 20.
Ulusal Turizm Kongresi’ne ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapmıştır.
2019 yılında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında “Turizmde Güncel Konular” Paneli,
2021 yılında ise yine Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında “Kruvaziyer Turizminin Dünü,
Bugünü, Geleceği Paneli düzenlenmiştir. Turizm Fakültesi bünyesinde her yıl düzenli
olarak Kariyer Günleri ve Mezunlar Günü organizasyonları gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kapsamında çalıştaylar düzenlenmekte,
Turizm Rehberliği Bölümü kapsamında Kampüs Rehberliği projesi yürütülmektedir.

Faculty of Tourism
General information
The Faculty of Tourism was established after the School of Tourism and Hotel Management, which
was established in 1993, was closed with the decision of the Council of Ministers (2011/2605)
published in the Official Gazette dated 10 January 2012. The Faculty of Tourism aims to train
qualified manpower with high professional knowledge and intellectual and cultural knowledge
for the tourism industry and contribute to the development of the tourism industry. There are
Tourism Management, Tour Guiding and Gastronomy and Culinary Arts Departments within the
Faculty. It is aimed to train tourism operators, tourist guides and gastronomy and culinary arts
experts with the course programs of the faculty. The vision of our faculty is to be an innovative
and creative tourism faculty that focuses on lifelong learning, follows current developments.
Recognition
Anadolu University Faculty of Tourism is one of the most well-established faculties providing
undergraduate education in the field of tourism in Turkey. The 4-year undergraduate education
given at the faculty has been prepared considering the needs of the industry and is updated in
line with the needs of the industry. The last change in the education curriculum was made in the
2021-2022 academic year in accordance with TURAK’s Accreditation criteria. In this context, the
weight of foreign language courses has been increased. In addition to the theoretical education,
applied trainings are also given in the laboratories of our faculty. In addition, internship
collaborations have been established with leading hotel chains operating in Turkey.

Undergraduate education
A program consisting of eight semesters is implemented in the Faculty of Tourism. Students
who complete 240 credits of education together with their compulsory courses at the end of eight
semesters obtain the right to graduate. Our faculty courses consist of tourism management,
tour guiding, gastronomy and culinary arts courses in line with the purposes of the departments.
Although the language of instruction in the faculty is Turkish, there are compulsory English
courses for eight semesters. In addition, students can take German, Russian, Spanish, French
and Italian courses as vocational electives.

Postgraduate education opportunities
Within the scope of Tourism Management Department, there are Master’s and Doctorate Programs in
Tourism Management. In addition, the Tourist Guiding Program (MA with Thesis) is under the Department
of Tour Guiding, and Gastronomy and Culinary Arts (MA with Thesis) Program is under the Department of
Gastronomy and Culinary Arts. The aim of the graduate programs is to train academician candidates
who can think analytically, strengthen their researcher identity, and comply with scientific ethical
rules.
Research
Academic staff participate in national and international scientific events at regular intervals in line
with their fields of study, either as a presenter or as a listener. Lecturers have many international
and national scientific articles indexed in international indexes. There are also many books and book
chapters written by our staff. In addition, there are ongoing and finalized research projects within the
faculty. There are many references made to the publications of lecturers.

Activities
Faculty of Tourism hosted the 11th Tourism Outlook Conference in 2018, and the 20th National Tourism
Congress and 4th International Tourism Congress in 2019. In 2019, the “Current Issues in Tourism”
Panel was held within the scope of Tourism Week events, and the “Past, Present and Future of
Cruise Tourism” Panel was held in 2021, again under Tourism Week events. Within the Faculty of
Tourism, Career Days and Alumni Day organizations are held regularly every year. In addition,
workshops are organized within the scope of Gastronomy and Culinary Arts Department,
Campus Guidance project is carried out within the scope of Tour Guiding Department.
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Devlet Konservatuvarı
Devlet Konservatuvarı 1986 yılında Anadolu’da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çok sesli Klasik
Batı Müziği ve sahne sanatları eğitimi verecek donanımlı bir devlet konservatuvarı kurma düşüncesiyle
doğmuştur. Kısa sürede bünyesinden bir üniversite tiyatrosu (Tiyatro Anadolu), bir senfoni orkestrası
(Anadolu Senfoni Orkestrası) yaratmıştır. Arp, Gitar, Piyano, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Yaylı
Çalgılar, Opera, Tiyatro, Çalgı Yapımı ve Onarımı, Çalgı Yapımı ve Onarımı (KKTC UYRUKLU),
Müzikoloji ve Türk Müziği bölümlerinin de kurulmasıyla eğitim alanını genişletmiş, profesyonel
düzeyde sanatçılar ve akademisyenler yetiştirme yolunda ilerleme amacından kopmamıştır.
Devlet Konservatuvarı, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal faaliyetleriyle kariyerlerine
devam eden, donanımlı eğitim kadrosuyla ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlamakta;
bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda güncellikten taviz vermeden eğitim-öğretime
devam etmektedir.
Nitelikli eğitim kadrosu sayesinde Türkiye’nin en çok tercih edilen konservatuvarlarından
birisi olma özelliği taşımaktadır. Öğretim elemanlarının birçoğu dünyanın prestijli sanat
okullarında lisansüstü eğitimi almış; alanlarında ödülleri, ortak sanatsal projeleri olan, ulusal ve
uluslararası konser ve festivallere katılımlarını sürdüren, güncel bilgilerle donanmış sanatçılardır.

Lisans eğitimi
Öğrencilerimiz, bireysel olarak aldıkları mesleki eğitimlerinin yanında, çağın koşullarına
uygun ve sanatın gerekliliklerini destekleyen uygulamalı ve kuramsal eğitimle, yetkinliklerini
ve donanımlarını arttırmalarını hedefleyen dersler almaktadırlar. Tüm bölümlerde sahne
üzeri grup dersleri, sanatsal iletişim ve etkileşim alanlarında katkılar sağlamaktadır.
Bu sayede akademik kariyer hedeflerine yönelik özelleşerek, lisansüstü eğitimlerini
sürdürebilme yetkinliğini edinirler. Her bölümün alanına özgü, güncelliğini koruyan
mesleki seçmeli dersleri bulunmaktadır.

Devlet Konservatuvarı
Lisansüstü eğitim olanakları
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz, 1992’de kurularak
2008’de faaliyete geçen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat
Dalında Piyano Sanat Dalı, Yaylı Çalgılar Sanat Dalı ve Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat
Dalı; Sahne Sanatları Anasanat Dalında Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Sanat Dalı, Tiyatro
Sanat Dalı tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimleri alabilirler. Öğrencilerimiz,
eğitimlerinde Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinin eğitim müfredatlarından ve fiziki
koşullarından faydalanmaktadırlar.
Araştırma
Anadolu Üniversitesi Yayınları : 1 Ulusal Sempozyum Kitabı, 40. Vefat Yılında Hasan Ferid
Alnar (2021). Editörler: Serla Balkarlı, Burak Basmacıoğlu, Esra Berkman, Duygu Taşdelen.
Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen akademik yayın sayısı ve akademik birim bünyesinde
BAP, TÜBİTAK, AB vb. kurumlar ile özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası
proje sayısı: 2020 yılına ait uluslararası düzeyde makale ve kitap sayısı 27, Bilimsel
Araştırmalar Projeleri (BAP) kapsamında devam eden 2 proje ve devam eden 3 TÜBİTAK
projesi bulunmaktadır.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Anadolu Senfoni Orkestrası Düzenli Konser Etkinlikleri, A.Ü. Gençlik Senfoni Orkestrası
Konserleri, Tiyatro Anadolu Düzenli Gösteri/Oyun Etkinlikleri, Uluslararası Piyano Günleri,
Müzik Bölümü Düzenli Ustalık Sınıfları, Anadolu Makam Topluluğu Konserleri,Anadolu
Makam Öğrenci Toplulukları Konserleri, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu Konserleri, tüm
bölümlerde seminerler,Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Sergisi,Uluslararası ve Ulusal
Workshoplar, Atölye, Cila Yöntemleri, Restorasyon ve Akustik Fizik Seminerleri.

State Conservatory
General information
The State Conservatory was born in Anatolia in 1986 with the idea of establishing a wellequipped state conservatory to provide polyphonic western classical music and performing
arts education in the light of Atatürk’s principles in a contemporary sense. In a short time, a
university theater (Theater Anadolu) and a symphony orchestra (Anadolu Symphony Orchestra)
were created. With the establishment of Harp, Guitar, Piano, Wind and Percussion Instruments,
String Instruments, Opera, Drama, Musical Instrument Construction, Musical Instrument
Construction (TRNC Nationals), Musicology and Turkish Music Departments the field of
education in the Conservatory was expanded and the aim of raising professional artists and
academics is continued. The State Conservatory contributes to the bright future of our country
with its well-equipped teaching staff, who continue their careers with national and international
scientific and artistic activities and also continues the education without compromising the
actuality in scientific, artistic and cultural fields.

Recognition
Thanks to its qualified teaching staff, it is one of the most preferred conservatories in Turkey.
Many of the lecturers have received postgraduate education at prestigious art schools all
around the world. The academic staff have awards, joined artistic projects, participated
in national and international concerts and festivals, and are equipped with up-to-date
information.

Postgraduate education opportunities
Our students who graduated from the Music and Performing Arts Departments have opportunity to receive
Master’s degree with thesis and Proficiency in art in Graduate School of Fine Arts. The school was established
in 1992 and started its education in 2008. The departments in Graduate School of Fine Arts are Department
of Music and Department of Performing Arts. Department of Piano, Department of String Instruments,
Department of Wind and Percussion Instruments are in Department of Music; Program in Opera
and Program in Drama are in Department of Performing Arts. Our students can benefit from the
curriculum and physical conditions of the Music and Performing Arts Departments during their
education.
Undergraduate education
In addition to the vocational education, our students take courses that aim to increase their
competencies with applied and theoretical education that is suitable for the conditions of the
age. On-stage group lessons in all departments provide contributions in the fields of artistic
communication and interaction. In this way, they acquire the competence to continue their
postgraduate education by specializing in their academic career goals. Each department has
vocational elective courses that are specific to their field and that are up to date.

Research
Anadolu University Press; 1 National Symposium Book, Hasan Ferid Alnar on his 40th Death Anniversary
(2021). Editors: Serla Balkarlı, Burak Basmacıoğlu, Esra Berkman, Duygu Taşdelen The number of
academic publications carried out within the faculty and BAP, TÜBİTAK, EU etc. within the academic
unit. Number of national and international projects supported by institutions and private sector.
Activities
There are 27 international articles and books in 2020, 2 ongoing projects within the scope of
Scientific Research Projects (BAP) and 3 ongoing TÜBİTAK projects.
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Engelliler Entegre Yüksekokulu
Engelliler Entegre Yüksekokulu 1992 yılında Birleşmiş Milletler Projesi ile kurulmuştur. 1993-1994
eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim düzeyinde işitme engelli bireylere yönelik
eğitim sağlayan Türkiye’deki ilk ve tek özel eğitim yüksekokuldur. Engelliler Entegre Yüksekokulunda
4 program bulunmaktadır. Programların kontenjanları 11 öğrenci ile sınırlıdır. Yüksekokulda
dersler işitme engelli öğrencilerimizin dil düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda dil dersleri ile
desteklenmektedir. Vizyonumuz; işitme engelli bireylerin nitelikli özel eğitim ortamlarında,
mesleki eğitimlerinin sağlanmasıyla dünya standardında bir eğitim kurumu olmaktır.
Misyonumuz; işitme engelli bireylerin özel eğitim ortamlarında, nitelikli eğitimleriyle
mesleki ve sosyal yaşamlarında, engellilik ayrımını aşarak toplumda saygın ve üretken
bireyler olmalarını sağlamaktır.
Türkiye’de işitme engelli bireylere eğitim veren tek özel eğitim yükseköğretim kurumu
olan Yüksekokulda yer alan programlar, işitme engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini
karşılayabilecek teknoloji ile donatılmıştır. Yüksekokuldan mezun olan işitme engelli bireylerin
kendi alanlarında, kendisine, topluma ve ülkesine faydalı ve üretken bireyler olarak katkı sağlamaları
hedeflenmektedir.

Yüksekokulumuzun tüm programlarında staj zorunludur. Yüksekokulumuzda staj öncesi, sırası
ve sonrasındaki süreçleri tanıtmak ve izlemek amacıyla Staj Koordinatörü bulunmaktadır.
Staj Koordinatörü tüm staj sürecini takip eder ve gerekli eğitimleri verir. Yüksekokulun
son sınıflarında mezuniyete ve kariyer planlamaya yönelik farkındalık artırmak amacıyla
hazırlanmış dersler bulunmaktadır. Bu süreci yürüten öğretim elemanları tarafından son
sınıf öğrencilerimiz sürekli desteklenmektedir.

Engelliler Entegre Yüksekokulu
Önlisans ve Lisans eğitimi
Yüksekokulda 2 önlisans, 2 lisans programı bulunmaktadır. Bilgisayar Operatörlüğü
önlisans, Yapı Ressamlığı önlisans, Grafik Lisans ve Seramik Lisans programlarında mesleki
derslerin yanı sıra işitme engelli öğrencilerimizin dil destek çalışmalarını yapabilmek için
Yazılı ve Sözlü Anlatım, Meslek Dili gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca seçmeli dersler
statüsünde 1. sınıflar ile yapılan Kariyer Planlama dersi ve son sınıflarla yapılan meslek
dili dersleri, kariyer, kariyer planlama, iş başvurusu, iş başvuru dosyası hazırlama ve iş
görüşmesi gibi kariyer farkındalığı konularını içermektedir. Yüksekokulda her bölümün
bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda
atölyeler ve derslikler bulunmaktadır. Yüksekokulun işitme engelli öğrencilere yönelik
olması nedeniyle laboratuvar ve dil dersliklerinde ses yalıtım sistemleri bulunmaktadır.

Lisansüstü eğitim olanakları
Yüksekokulda lisansüstü eğitim bulunmamaktadır.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Yüksekokulumuzda Güzel Sanatlar Bölümünün uluslararası düzeyde düzenlediği iki etkinlik
bulunmaktadır: Seramik Pişirim Çalıştayı (ANAGAMA) ve Uluslararası Sanat Sempozyumu.
Ayrıca öğretim elemanlarımız yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen kongre, konferans ve
seminerlere düzenli olarak katılmaktadırlar.Yüksekokulumuzun her yıl dönem sonunda
düzenlediği yıl sonu sergisine tüm Yüksekokul öğrencileri katılmaktadır.

Integrated School for the Disabled
General information
The School for the Handicapped was established in 1992 with the United Nations
Project. It started to serve in the 1993-1994 academic year. It is the first and only special
education college in Turkey that provides education for hearing impaired individuals at
higher education level. There are four programs in The School for the Handicapped. The
quotas of the programs are limited to 11 students. At The School for the Handicapped,
lessons are supported by language lessons in line with the language levels and needs
of our hearing impaired students. Our vision; To become a world-class educational
institution by providing vocational training for hearing impaired individuals in qualified
special education environments. Our Mission; To ensure that hearing-impaired
individuals become respected and productive individuals in the society by overcoming
the disability discrimination in special education environments, in their professional and
social lives with their qualified education.
Recognition
The programs in The School for the Handicappe, the only private higher education
institution in Turkey that provides education to hearing-impaired individuals, are
equipped with technology that can meet the educational needs of hearing-impaired

individuals. It is aimed that hearing-impaired individuals who graduate from the college
will contribute to themselves, the society and their country as useful and productive
individuals. Internship is compulsory in all programs of our college. There is an Internship
Coordinator in our school to introduce and monitor the processes before, during and
after the internship. The Internship Coordinator monitors the entire internship process
and provides the necessary training.There are courses designed to raise awareness
about graduation and career planning in the last years of the school. Our senior students
are constantly supported by the instructors who carry out this process.

Associate degree and Undergraduate education
There are 2 associate degree and 2 undergraduate programs in the college. In addition to vocational
courses, there are courses such as Written and Oral Expression and Vocational Language in order
to provide language support to our hearing-impaired students in the Associate Degree Program
in Computer Operator Training, Associate Degree Program in Architectural Drafting, Graphics
Undergraduate and Ceramics Undergraduate programs. Career Planning course with first
graders and Vocational language courses with senior grades include career awareness topics
such as career, career planning, job application, job application file preparation and job
interview. These courses are in the status of elective courses.The departments of the
college have computer labs. In addition, there are workshops and classrooms in line with
the needs of the departments. Since the school is aimed at hearing impaired students,
there are sound insulation systems in the laboratory and language classrooms.
Postgraduate education opportunities
There is no postgraduate education in the School.

Activities
There are two events organized by the Fine Arts Department of our School at an international
level. Ceramic Firing Workshop (ANAGAMA) and International Art Symposium. In addition,
our faculty members regularly participate in congresses, conferences and seminars
held at home and abroad.All School students participate in the Year-end Exhibition
organized by our School at the end of each semester.
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Yabancı Diller Yüksekokulu
4 Aralık 1999 yılında kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 3’ü yabancı 210
kişilik akademik kadrosu ile demokratik ve çağdaş eğitim anlayışıyla yabancı dil eğitimi sunmayı
amaçlayan bir kurumdur. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yabancı Diller Bölümü
uluslararası standartta yabancı dil eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Anadolu Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunun (YDYO) misyonu; öğrencilerin bölümlerinde İngilizce, Almanca, Rusça ve
Fransızca dillerinde yürütülen çalışmalara yönelik gerekli beceri ve stratejileri sağlamaktır. YDYO
aynı zamanda üniversite yaşamı boyunca öğrencilere farklı seviyelerde Akademik İngilizce
dersleri, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi diğer seçmeli dersleri de vermeyi
amaçlamaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulunun vizyonu, Anadolu Üniversitesi öğrencilerini hayatları
boyunca gereksinim duyacağı ve kullanacağı yetenekler ile donatarak dil öğrenme sürecini
kolaylaştırmaktır.
Yabancı Diller Yüksekokulu Pearson Assured tarafından akredite edilmiş bir kurumdur.

Lisans eğitimi
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca dersleri düzey bazında
haftada üçer saat olarak verilmektedir. İspanyolca dersleri 6 düzey, İtalyanca, Rusça,
Almanca ve İngilizce dersleri 4 düzey, Fransızca dersleri 2 düzeyden oluşmaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu
Araştırma
Yabancı Diller Yüksekokulunda 2020 yılında gerçekleştirilen akademik yayın sayısı 57’ dir.
Yabancı Diller Yüksekokulunda 2021 yılına kadar 10 BAP projesi gerçekleştirilmiştir.

Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
Uluslararası İlişkiler Birimi ile ortak Cultural Exchange Day, masa tenisi turnuvaları,
konserler, tiyatrolar, resitaller düzenlenmiştir.

The School of Foreign
Languages
General information
Anadolu University School of Foreign Languages, which was established on December 4,
1999, is an institution that aims to provide foreign language education with a democratic and
contemporary education approach with its academic staff of 208, 3 of which are foreigners.
The Department of Foreign Languages within the School of Foreign Languages aims to provide
foreign language education at international standards.The mission of Anadolu University School
of Foreign Languages (SFL) is to provide students with the necessary skills and strategies to
cope with the studies conducted in English, German, Russian, or French in their departments.
SFL also aims to provide students with Academic English courses at different levels and other
elective courses such as French, Spanish, Italian and Russian throughout their university life.
The vision of the School of Foreign Languages is to facilitate the language learning process by
equipping Anadolu University students with the skills they will need and use throughout their
lives.

Recognition
Anadolu University The School of Foreign Languages is an institution accredited by Pearson
Assured.

Undergraduate education
English, German, French, Italian, Russian and Spanish courses are given 3 hours a week on a level
basis. Spanish lessons are 6 levels, Italian, Russian, German and English lessons are 4 levels,
French lessons are 2 levels.

Research
The number of Academic Publications in the School of Foreign Languages in 2020 is 57.
Until 2021, 10 BAP projects were carried out in the School of Foreign Languages.

Activities
Cultural Exchange Days with the International Relations Unit, Table Tennis Tournaments,
Concerts, Theatres and Recitals were organized.
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Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu, 10/10/2019 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Adalet Meslek
Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesinin Yunus Emre Yerleşkesi’nde yer almaktadır. 04/03/2020 tarihli YÖK
Yürütme Kurulu Kararıyla meslek yüksekokulu bünyesinde ve Hukuk Bölümü altında Adalet Programı
açılmıştır. Önümüzdeki dönemde başka programların da açılması hedeflenmektedir. Örgün olarak
2 yıllık ön lisans eğitimi veren Adalet Meslek Yüksekokulu, hukuk hizmetleri sektöründe özellikle
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde, diğer yargı
mercilerinde, noterlik ve avukatlık bürolarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün
yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Mezunlarımız ayrıca mezun oldukları programa uygun lisans
programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlama olanağına sahiptirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, ilk defa öğrenci alımının söz konusu olduğu,
ÖSYM’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği sınavdaki TYT puan türünde devlet üniversiteleri arasında
ilk 10’da yer almıştır. İlk yerleştirmede kontenjanın tamamı dolmuştur.

Ön Lisans eğitimi
Program kapsamında okutulacak dersler özellikle adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler
göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamalı olarak belirlenmiştir. Genel olarak Hukuk
Başlangıcı, Anayasa Hukuku Bilgisi, Medeni Hukuk Bilgisi, İdare Hukuku Bilgisi, Borçlar
Hukuku Bilgisi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Bilgisi, Hukuk Muhakemesi Bilgisi Gibi Temel
Hukuk derslerinin yanı sıra Klavye Kullanımı, Büro Yönetimi, Adalet Meslek Etiği, Yargı
Örgütü, Tebligat Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı gibi mesleki derslerin de
verilmesi planlanmıştır.

Adalet Meslek Yüksekokulu
Lisansüstü eğitim olanakları
Adalet Önlisans Programı öğrencileri için doğrudan lisansüstü eğitim olanağı bulunmamakla
birlikte, bu programdan mezun olan öğrenciler için hukuk fakültelerine dikey geçiş sonrası
lisans mezunu olma ve sonrasında lisansüstü eğitim imkânları bulunmaktadır.

Vocational School of Justice
General information
The Vocational School of Justice was established with the resolution of the General
Assembly of YÖK (Council of Higher Education) on 10/10/2019. The Vocational School of
Justice is located in the Yunus Emre Campus of Anadolu University. With the resolution
of the Executive Council of YÖK taken on 04/03/2020, the Justice Program was opened
within the school under “Department of Law”. The school aims to open other programs
in the forthcoming academic terms. Vocational School of Justice, which offers
2-year associate degree education through formal education, aims to raise qualified
intermediate staff needed in the legal services sector, particularly in various units that
constitute the central organization of the Ministry of Justice, the courthouses, notaries
and other juridical institutions. Our graduates also have the opportunity to complete
their undergraduate education by making vertical transfer to the undergraduate
programs suitable for the program they graduated from.

Recognition
The Vocational School of Justice, Justice Program, admitted students for the first time
in 2021. It was among the top 10 state universities in the TYT score type in the exam
held by ÖSYM (Center for evaluation, selection and placement) in 2021. In the first
placement, the quota was completely filled.

Undergraduate education
The courses to be taught at this program has been designed as theoretical and practical courses
by taking into consideration the qualifications required for the legal services. In the program, in
addition to basic law courses such as the introduction to basic law constitutional law, civil law,
administrative law, obligations law, criminal law and penal procedure, civil procedure, it’s also
planned to lecture vocational courses such as notice law, advocacy and notary legislation, use
of keyboard, office management, justice professional ethics, judicial council.

Postgraduate education opportunities
While there is no direct graduate education opportunity for the students of the associate degree
program of justice, there are postgraduate education opportunities for the students who graduate
from this program to graduate from the law faculties after vertical transfer.
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Eskişehir Meslek Yüksekokulu

Eskişehir Meslek Yüksekokulu 1990 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesinin en eski ve
köklü meslek yüksekokuludur. Bünyesinde; Aşçılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Dış Ticaret, Emlak Yönetimi, Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği olmak üzere altı
program bulunmaktadır. Farklı akademik unvana sahip zengin eğitim kadrosuyla kaliteli
eğitim vermekte, sektörlerde istihdam edilmek üzere nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Eskişehir Meslek Yüksekokulu; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ekonomiye katkı
sağlamak amacıyla yeterli mesleki bilgi ve becerilere sahip, iş yerinde farklılık yaratabilen,
yaratıcı meslek elemanları yetiştiren ve bu niteliklere sahip olmak isteyen meslek adayları
tarafından öncelikle tercih edilen bir meslek yüksekokulu konumundadır.

Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Lisans eğitimi
Eskişehir Meslek Yüksekokulunda tüm programlara kayıtlı öğrenciler yönetmelikte
belirtildiği üzere iki yıl süren dört dönemlik eğitimleri süresince 120 AKTS (ECTS) kredilik
ders almak ve bu derslerden başarılı olmak zorundadır. 120 kredilik dersin en fazla 90
kredisi zorunlu dersler ve 30 kredilik dersler de seçimlik derslerdir. Yüzde vermek gerekirse
derslerin % 75’i zorunlu % 25’i seçimlik derslerdir. Derslerin % 35’i mesleki ve uygulamalı
derslerden oluşmaktadır.

Lisansüstü eğitim olanakları
İlgili programlardan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’yla (DGS) lisans
tamamladıklarında lisansüstü eğitim imkânları bulunmaktadır.

Araştırma
2017’de 12, 2018’de 15, 2019’da 17.Toplam 44 makale.
Birim tarafından düzenlenen etkinlikler
2017’de 24, 2018’de 28, 2019’da 33. Toplam 65 etkinlik.

Eskisehir Vocational School

General information
Eskisehir Vocational School was established in 1990. It is the oldest and well-established
vocational school of Anadolu University. Within its structure, there are six programs:
Cookery, Bureau Administration and Administrative Assistant Program, Foreign Trade,
Real Estate Management, Marketing and Tourism and Hotel Management. It provides
quality education with its rich academic staff with different academic titles and trains.

Eskisehir Vocational School aims to train creative professionals who have sufficient
professional knowledge and skills and who can make a difference in the workplace
to contribute to the local, regional, national, and global economy, and the school is
primarily preferred by vocational candidates who want to have these qualifications.

Undergraduate education
Students enrolled in all programs at Eskisehir Vocational School are required to take 120 ECTS courses
and be successful in these courses during their two-year, four-term education as stated in the
regulation. A maximum of 90 credits of 120 credit courses are compulsory courses and 30 credit
courses are elective courses. To give a percentage, 75% of the courses are compulsory and 25%
are elective courses. 35% of the courses consist of vocational and practical courses.

Postgraduate education opportunities
Students who graduate from related programs have postgraduate education opportunities
when they complete their undergraduate degree with the Vertical Transfer Exam (DGS).

Research
2017-12, 2018-15, 2019-17 Total 44 Article.
Activities
24 activities in 2017, 28 in 2018, 3 in 2019. 65 activities in total
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Yunus Emre Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2008 yılında Eczane Hizmetleri ve Çocuk
Gelişimi Programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetine başlamış olup sağlık ve eğitim alanında
nitelikli ara eleman yetiştirmek için ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 2009 yılında
mevcut programlara ek olarak Yüksekokulda, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı Programı açılmıştır.
Yüksekokul bünyesinde açılan Eczane Hizmetleri Programı, ülkemizde sağlık
sektörünün eczacılık alanında eğitim veren ilk programı olması açısından örnek
teşkil etmektedir.

Mezuniyet koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması
gerekir. Aynı zamanda, öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Tüm programlarda 30 gün
staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Yunus Emre Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Olanaklar, etkinlikler
Programda yer alan teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler uygulama salonunda
gerçekleştirilmektedir.

Çift anadal imkânları
Programa kayıtlı olan başarılı öğrencilerimiz, gerekli şartları sağladıkları takdirde ikinci bir
programda eğitim alarak iki ayrı diploma alabilirler.

Yurt dışı değişim programları
Öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programlarından yararlanabilirler.

Yunus Emre Vocational
School of Health Services

General information
Yunus Emre Vocational School of Health Services was established in 2008 in order to
train qualified personnel in the field of health and education. The programs in the School
provide associate degree. The first programs opened were Pharmacy Services and
Child Development. Then new programs in Senior Care, Haircare and Beauty Services
and Medical Laboratory Techniques were opened in 2009. The Program in Pharmacy
Services is the first associate-degree program in Turkey, training personnel for the
pharmaceutical sector. The graduates are employed as intermediate personnel both in
the public and in the private sector.

Graduation Requirements
A student is required to successfully complete the designated program of courses meet
a minimum of 120 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and
no FF, DZ or YZ grades. All programs require 30 days of practical training.

Laboratory facilities
In addition to theoretical courses, applied courses are carried out in the laboratories.

Double Major Opportunities
Our students can have a Double Major opportunity. Double Major is a program that enables
students who successfully carry out associate programs to attend a second associate degree
program that they are interested in, and take an associate degree at the same time in a second
associate program that they are terested in.

International student exchange programs
Our students can have opportunity to study abroad by applying the Erasmus student
exchange &intern programs.

DEĞIŞIM PROGRAMLARI

Erasmus+ Programı
Üniversitemizin Erasmus+ kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri ile program bazında 392,
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler (ortak ülkeler) ile program bazında 307 ikili anlaşması
bulunmaktadır.
Katılım koşulları: Örgün (ikinci öğretim dahil) programlarından birine kayıtlı olmak.
Mezun durumunda olmamak. Hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak. Geçerli
bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almak. Not ortalamasının, ön lisans ve lisans için
en az 2.20, yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 olması.
Erasmus+ Program
Within the scope of Erasmus+, our university holds 392 bilateral agreements with European Union
countries, and 307 bilateral agreements with countries outside the European Union (Partner
Countries).
Participation requirements: Enrollment in one of the formal education programs (including evening
education). Not to be in the graduation process. To have completed the first semester, except for
the preparatory program. To hold 55 points minimum from a valid foreign language exam. The
minimum GPA requirement is 2.20 for associate and undergraduate degrees, and 2.50 for Master’s
and Ph.D. degrees.
Mevlana Değişim Programı
Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı kapsamında program bazında 126 ikili
anlaşması bulunmaktadır.
Katılım koşulları: Örgün (ikinci öğretim dahil) programlarından birine kayıtlı olmak.
Mezun durumunda olmamak. Hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak. Geçerli
bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almak. Not ortalamasının, ön lisans ve lisans için
en az 2.50, lisansüstü için en az 3.00 olması.
Mevlana Exchange Program
Within the scope of Mevlana Exchange Program, our university holds 126 bilateral agreements.
Participation requirements: Enrollment in one of the formal education programs (including evening
education). Not to be in the graduation process. To have completed the first semester, except for the
preparatory program. To hold 55 points minimum from a valid foreign language exam. The minimum
GPA requirement is 2.50 for associate and undergraduate degrees, and 3.00 for graduate degrees.

EXCHANGE PROGRAMS

Erasmus Staj Programı
Bütün örgün eğitim programlarımıza kayıtlı
öğrenciler Erasmus Staj hareketliliğine
başvurabilir. Erasmus Staj Programı yurt dışında
bulunan bir işletmede staj yapmayı kapsamaktadır.
Erasmus Internship Program
All students who are enrolled in our formal education
programs can apply for Erasmus Internship mobility.
Erasmus Internship Program covers internship at a company
located abroad.
Avrupa Dayanışma Programı
Avrupa Dayanışma Programı (ADP), istediğiniz bir AB
ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2 hafta -12 ay arası
süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir.
Avrupa Dayanışma Programı 18-30 yaş arasındaki tüm
gençlerimize açıktır. Avrupa Dayanışma Programı’nın amacı,
Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü
faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Anadolu
Üniversitesi bu kapsamda Avrupa’da faaliyet gösteren 15 kurumla
ikili anlaşma yapmıştır.
European Solidarity Corps Program
European Solidarity Corps (ESC) is a program that allows you to attend a
social project in an EU country of your choice within a period of 2 weeks to 12
months. European Solidarity Program is open to all young people between 1830 years of age. The aim of the Solidarity Program is to support the participation
of young people in various volunteering activities both within and outside
the EU. Within this scope, Anadolu University has bilateral agreements with 15
organizations in Europe.

BURS OLANAKLARI

Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları, üniversiteye giriş
sınavında, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı sınav
türlerinden alınan YKS yerleştirme puanı sıralaması
ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı
tarafından yapılan özel yetenek sınavları sıralamasına
dayalı burslardır(*). Ayrıca uluslararası öğrenciler
ve millî sporcular da Anadolu Üniversitesi Başarı
Bursları kapsamında desteklenmektedir. Eğitimi
Destekleme Vakfımız tarafından verilecek burslar
karşılıksız olup, bir yıllık İngilizce hazırlık programı
ile dört yıllık lisans eğitimi süresini kapsar.
Sanata Destek Bursu, eğitimin herhangi bir
yılında kullanılabilir(**). Bursların ön koşulu,
öğrencilerin derecelerini belirleyen puan türü
ile örgün eğitimde yerleştikleri bölümün puan
türünün aynı olmasıdır. Birden fazla bursa
hak kazanan bir öğrenci, yalnızca en yüksek
tutardaki bursu kullanabilir.
* Anadolu Üniversitesi burslarla ilgili
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
** En erken 2. sınıfta olmak kaydıyla
kullanılabilir.

SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES

Anadolu University Success Scholarships are
scholarships based on the ranking of the YKS
placement score obtained from the Verbal,
Numerical, Equal-Weight and Language score types
in the university entrance exam, and the special talent
exams conducted by the Faculty of Fine Arts and the
School of Music and Drama (State Conservatory) (*). In
addition, international students and national athletes
are also supported within the scope of Anadolu University
Success Scholarships. The scholarships to be given by our
Education Support Foundation are non-refundable, and they
cover a one-year English preparatory program and a four-year
undergraduate education period. Support for the Arts Scholarship
can be used in any year of education (**). The prerequisite for the
scholarships is that the score type that determines the rank of the
students and the score type of the department they are placed in
formal education are the same. A student who is eligible for more
than one scholarship can only use the highest amount of scholarship.
* Anadolu University reserves the right to make changes regarding
scholarships.
** The earliest it can be used is provided that the student is in the 2nd
grade.

BURS OLANAKLARI

ANADOLU ÜSTÜN BAŞARI BURSU / ANADOLU MERIT-BASED SCHOLARSHIP
Burs Koşulları / Admission Criteria
Anadolu Üstün Başarı Bursu şu koşulları sağlayan öğrencilere verilir:
Anadolu Merit-Based Scholarship is offered to the students who are:

· Sayısal Puan Türünde ilk 20.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle
yerleşmek,
Ranking in the top 20,000 in the score type SAY (Numerical Score Type) and placed first in an
undergraduate program at our university,

· Eşit Ağırlık Puan Türünde ilk 5.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle
yerleşmek,
Rranking in the top 5,000 in the score type EA (Equal Weight Score Type) and placed first in an
undergraduate program at our university,

· Sözel Puan Türünde ilk 1.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle
yerleşmek,
Ranking in the top 1,000 in the score type SÖZ (Verbal Score Type) and placed first in an undergraduate
program at our university,

· Dil Puan Türünde ilk 3.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle
yerleşmek,
Ranking in the top 3,000 in the score type DİL (Language Score Type) and placed first in an undergraduate
program at our university,
Burs Içeriği / What the Scholarship Covers:

· Dizüstü Bilgisayar / A Laptop
· Anadolu Rezidans’ta 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Ücretsiz Konaklama /
Free Accommodation for 9 months (October-June) in double rooms at Anadolu Residence

· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall

SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES
ANADOLU BAŞARI BURSU /
ANADOLU ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP
Burs Koşulları / Admission Criteria

Anadolu Başarı Bursu şu koşulları sağlayan öğrencilere verilir:
Anadolu Achievement Scholarship is offered to the students who are:
· Sayısal Puan Türünde ilk 20.000’e girerek
Üniversitemizdeki bir lisans programına ikincilikle ve
üçüncülükle yerleşmek,
Ranking in the top 20,000 in the score type SAY (Numerical Score
Type) and placed second and third in an undergraduate program
at our university,
· Eşit Ağırlık Puan Türünde ilk 5.000’e girerek
Üniversitemizdeki bir lisans programına ikincilikle ve
üçüncülükle yerleşmek,
Ranking in the top 5,000 in the score type EA (Equal Weight Score
Type) and placed second and third in an undergraduate program at our
university,
· Sözel Puan Türünde ilk 1.000’e girerek Üniversitemizdeki
bir lisans programına ikincilikle ve üçüncülükle yerleşmek,
Ranking in the top 1,000 in the score type SÖZ (Verbal Score Type) and placed
second and third in an undergraduate program at our university,
· Dil Puan Türünde ilk 3.000’e girerek Üniversitemizdeki
bir lisans programına ikincilikle ve üçüncülükle yerleşmek.
Ranking in the top 3,000 in the score type DİL (Language Score Type) and placed
second and third in an undergraduate program at our university.
Burs Içeriği / What the Scholarship Covers
· Anadolu Rezidansta 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca
(Ekim-Haziran) Ücretsiz Konaklama,
Free Accommodation for 9 months (October-June) in double rooms at Anadolu Residence
· Yemekhanede 9 ay boyunca
(Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall

BURS OLANAKLARI

ANADOLU DESTEK BURSU / ANADOLU SUPPORT SCHOLARSHIP
Burs Koşulları / Admission Criteria
· Sayısal Puan Türünde ilk 20.000’e girerek Üniversitemizdeki
bir lisans programına yerleşmek,
Ranking in the top 20,000 in the score type SAY (Numerical Score Type) Type and placed in an undergraduate
program at our university
· Eşit Ağırlık Puan Türünde ilk 5.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına
yerleşmek,
Ranking in the top 5,000 in the score type EA (Equal Weight Score Type) and placed in an undergraduate
program at our university
· Sözel Puan Türünde ilk 1.000’e girerek Üniversitemizdeki
bir lisans programına yerleşmek,
Ranking in the top 1,000 in the score type SÖZ (Verbal Score Type) and placed in an undergraduate program
at our university
· Dil Puan Türünde ilk 3.000’e girerek Üniversitemizdeki
bir lisans programına yerleşmek.
Ranking in the top 3,000 in the score type DİL (Language Score Type) and placed in an undergraduate
program at our university.
Burs Içeriği / What the Scholarship Covers
· Bir Defaya Mahsus 2500 TL,
A grant of 2500 TL for one time only
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall

SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES

ANADOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCI DESTEK BURSU
/ ANADOLU INTERNATIONAL STUDENT SUPPORT
SCHOLARSHIP
Burs Koşulları / Admission Criteria
Anadolu International Student Support Scholarship is offered
to the students who:
· Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (AnadoluYÖS)/
Uluslararası Geçerliliği Olan Sınav Sonuçları ve Diploma Notuna
göre kabul edilen öğrenciler arasından yapılacak değerlendirme
sonucunda hak kazanmış olmak.
Qualify eligible as a result of the evaluation made among the students
who are admitted based on their GPA and Higher Education Entrance and
Placement Exam (AnadoluYÖS) / Internationally Valid Exam Results.
* Değerlendirme sonucunda hak kazanan üç öğrenciye verilecektir.
*As a result of the evaluation, the scholarship will be given to three students
who are eligible.
Burs Içeriği / What the Scholarship Covers:
· Bir Defaya Mahsus 2500 TL,
A grant of 2500 TL for one time only
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall

BURS OLANAKLARI

ANADOLU SANATA DESTEK BURSU / ANADOLU ARTS SUPPORT SCHOLARSHIP
Güzel Sanatlar Fakültesi / Fine Arts Faculty
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme
birincilikle yerleşen öğrencilere: / For the students who are placed first to a department by getting
the highest score in the relevant department in Faculty of Fine Arts Special Talent Examination:
· Uluslarası sanat organizasyonlarına (Venedik Bienali vb.) 10.000 TL’ye kadar Katılım Desteği,
Up to 10000 TL Participation Support for international art organizations (Venice Biennial etc.),
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall,
Devlet Konservatuvarı / State Conservatory
Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme
birincilikle yerleşen öğrencilere: / For the students who are placed first to a department by getting
the highest score in the relevant department in State Conservatory Special Talent Examination:
· Uluslararası sanat organizasyonlarına (Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrası
Konseri, World Music Konferansı vb.) 10.000 TL’ye kadar Katılım Desteği,
Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek,
Up to 10.000 TL Participation Support for international art organizations (Edinburgh International Theater
Festival, Berlin Philharmonic Orchestra Concert, World Music Conference etc.)
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall,

SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES

ANADOLU SPORA DESTEK BURSU /
ANADOLU SPORTS SUPPORT SCHOLARSHIP
Burs Koşulları / Admission Criteria
Anadolu Spora Destek Bursu şu koşulları sağlayan
öğrencilere verilir:
Anadolu Sports Support Scholarship is offered to the students who:
· Örgün öğretim programlarından birine yerleşmiş olmak,
Are placed in one of the formal education programs,
· Son 3 yıl içerisinde millî sporcu olarak müsabakalara katılmış olmak,
Participated in competitions as a national athlete in the last 3 years,
· Lisanslı ve vizesi uygun olmak,
Are licensed and visa eligible,
· Eğitim hayatı boyunca spor müsabakalarında Üniversitemizi temsil etmek,
Will represent our university in sports competitions throughout their education life,
* Her spor branşından iki öğrenci yararlanabilecektir.
* Two students from each sport branch will be able to benefit from the scholarship.
Burs Içeriği / What the Scholarship Covers
· Bir Defaya Mahsus 2500 TL,
A grant of 2500 TL for one time only
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.
Free Meals a Day for 9 months (October-June) at the Dining Hall

YEMEK VE KONAKLAMA OLANAKLARI

Sağlıklı Yemekhane Hizmeti
Öğrenci dostu ücretler ile sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemeği olmak üzere günde üç öğün, sağlıklı, leziz ve çok
çeşitli menülerden öğrencilerimiz yararlanmaktadır.

Healthy Dining Hall Service
Our students benefit from healthy, delicious and diverse
menus for three meals a day, including breakfast,
lunch and dinner, at student-friendly prices.

MEALS AND ACCOMMODATION
FACILITIES

Konaklama Olanakları
Şehir dışından Anadolu Üniversitesini kazanan
öğrenciler için KYK yurtları ve özel yurtlar başta
olmak üzere her bütçeye uygun barınma imkânları
mevcuttur.

Accommodation Facilities
For students who have enrolled in Anadolu University and come
from other cities, there are accommodation opportunities suitable
for every budget, especially KYK dormitories and private dormitories.

PSIKOLOJIK DANIŞMA VE
REHBERLIK MERKEZI

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Merkezinde, üniversite öğrencilerinin sosyal, duygusal ve
akademik gelişim alanlarında karşılaşabilecekleri yaşam
güçlükleri ile baş etmelerine yönelik olarak bireyle
ve grupla psikolojik danışma hizmeti sunulmaktadır.
Psikolojik danışma, bireylerin kendilerini tanımaları,
kabullenmeleri, yaşam becerilerini geliştirmeleri,
gerekli gördükleri ve istekli oldukları konularda
değişimler gerçekleştirebilmeleri amacıyla, ilgili
uzmanlar tarafından sunulan profesyonel yardımdır.
Merkezde ayrıca etkili ders çalışma, motivasyon,
hayır diyebilme, gevşeme egzersizleri, öfke
kontrolü, sosyal kaygı, stresle baş etme,
sınav kaygısı, depresif duygu durum, iletişim
becerileri ve benzeri konularda yaşam
becerileri seminerleri düzenlenmektedir.
Merkezde
sunulan
hizmetlerden
Üniversitemiz
öğrencileri
ücretsiz
şekilde yararlanabilmektedir.

PSYCHOLOGICAL COUNSELING
AND GUIDANCE CENTER

At Anadolu University Psychological Counseling and
Guidance Center, individual and group psychological
counseling services are provided for university students
to cope with life difficulties they may encounter in the
areas of social, emotional and academic development.
Psychological counseling is the professional help offered
by relevant experts for individuals to know themselves, to
accept themselves, to develop their life skills, and to make
changes in the subjects they deem necessary and are willing
to work on.
The center also organizes life skills seminars on effective study,
motivation, “saying no”, relaxation exercises, anger management,
social anxiety, coping with stress, test anxiety, depressive mood,
communication skills and similar topics. Our university students can
benefit from the services offered at the center free of charge.

MEDIKO SOSYAL MERKEZI

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
bünyesinde yer alan Mediko Sosyal Merkezimiz
1. Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu olarak aşağıda
sıralanan faaliyetleri yürütmektedir.
Our Medico Social Center, which is within the body of
Anadolu University Health Culture and Sports Department,
carries out the activities listed below as the 1st Level
Official Health Institution.
- Genel Tıp Polikliniği
General Medicine Clinic
- Psikiyatri Polikliniği
Psychiatry Clinic
- Beslenme ve Diyet Polikliniği
Nutrition and Diet Clinic

MEDICO SOCIAL CENTER

- Hemşirelik Hizmetleri:
Nursing Services:
• Vital bulgu takibi ve hasta müşahedesi
Vital signs tracking and patient observation
• Enjeksiyon uygulamaları
Injection applications
• Sütür (dikiş) alımı
Suture removal
• EKG çekimi
ECG tests
• Oksijen – buhar uygulamaları
Oxygen – steam applications
Sağlık hizmetlerimizden yararlanmak isteyen Anadolu
Üniversitesi öğrencilerimiz, öğrenci kimliği ile hafta içi saat
08:00-17:00 saatleri arasında müracaat edebilir.
Anadolu University students who want to benefit from our health services
can apply with their student ID between 08:00 a.m. and 05:00 p.m. on
weekdays.

KÜTÜPHANE OLANAKLARI

Zengin Kütüphane Olanakları /
Rich Library Facilities
•

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz, 7 gün 24
saat hizmet vermektedir (Temmuz-Ağustos hariç).
The Library and Documentation Center is open 7 days for 24
hours (except for July and August).
•

Her yıl en az 10 bin yeni kitabın kazandırıldığı
merkezde, basılı kitap sayısı 320 bini geçmiştir,
toplamda 1 milyonu aşkın kitap, e-kitap, dergi,
e-dergi, akademik çalışmalar, arşiv-yazma eser,
ses ve görüntü arşivi vb. kaynak bulunmaktadır.
Every year almost 10 thousand new books are
added to the database of the center. The library
collection contains more than 320 thousand
of printed books and more than 1 million
sources in total, including e-books, journals,
e-journals, academic studies, archive manuscripts, audio and visual archives etc.

LIBRARY FACILITIES

• Gece 00.00 ile 01.00 arası sıcak içecek (çay,
kahve ve çorba) ikramı ücretsiz sunulmaktadır.
At night, from 12 to 1 am, hot drinks (tea, coffee and
soup) are offered free of charge.
• 1150 kişilik oturma kapasitesi, 25 adet çalışma odası,
10 adet okuma ve çalışma salonu bulunmaktadır.
1150 seat capacity, 25 study rooms, 10 reading and study
halls are available.
• E-kitap ve e-yayınlara kampüs içi ve dışından erişim
sağlanabilmektedir.
Access to e-books and e-publications is provided both inside and
outside the campus.

TOPLULUKLAR

Topluluklarımız / Communities
Anadolu Senfoni Orkestrası (ASO) / Anadolu Symphony
Orchestra
AÜDK Senfoni Orkestrası / AÜDK Symphony Orchestra
Çok Sesli Gençlik Korosu / Polyphonic Youth Choir
Halk Dansları Topluluğu / Folk Dance Community
Mezunlar Birliği / Alumni Association
Tiyatro Anadolu / Theatre Anadolu
Türk Halk Müziği Korosu / Turkish Folk Music Choir
Türk Sanat Müziği Korosu / Turkish Classical Music
Choir

149

COMMUNITIES

150

ÖĞRENCI KULÜPLERIMIZ
1. AKUT Kulübü / AKUT Club
2. Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü / Anadolu Law and Informatics Club
3. Atatürkçü Düşünce Kulübü / Kemalist Tought Club
4. Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü / European Students Forum Club
5. Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü / Science Fiction and Phantasy Club
6. Bilim ve Eğitim Kulübü / Science and Education Club
7. Dans Kulübü / Dance Club
8. Denetim Kulübü / Supervision Club
9. Dijital Dönüşüm Kulübü / Digital Transformation Club
10. Doğa Sporları Kulübü / Nature Sports Club
11. Eczacılık ve Sağlık Kulübü / Pharmacy and Health Club
12. Edebiyat Kulübü / Literature Club
13. Engelsiz Anadolu Kulübü / Unimpeded Anadolu Club
14. Erasmus Kulübü / Erasmus Club
15. Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü / Idea Workshop and Discussion Club
16. Fotoğrafçılık Kulübü / Photography Club
17. Gastronomi Kulübü / Gastronomy Club
18. Geleneksel Türk Sporları Kulübü / Traditional Turkish Sports Club
19. Genç Kadem Kulübü / Young Kadem Club
20. Genç TEMA Kulübü / Young TEMA Club
21. Genç Yeşilay Kulübü / Young Yeşilay Club
22. Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü / Entrepreneurship and Innovation Club
23. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü / Voluntary Social Services Club
24. Hukuk Akademisi Kulübü / Law Academy Club
25. İletişim Kulübü / Communication Club
26. İşletme ve Ekonomi Kulübü / Business and Economy Club
27. Karikatür ve Çizgi Film Kulübü / Caricature and Cartoons Club
28. Kariyer Kulübü / Career Club
29. Kuşaklararası Dayanışma Kulübü / Intergenerational Solidarity Club

STUDENT CLUBS

30. Kızılay Kulübü / Kızılay Club
31. Lösev Fayda Kulübü / Lösev Utility Club
32. Maliye Kulübü / Finance Club
33. Marketing Anadolu Kulübü / Marketing Anadolu Club
34. Motor Sporları Kulübü / Motor Sports Club
36. Müzik Kulübü / Music Club
36. Milli Fikir ve Düşünce Kulübü / National Idea and Thought Club
37. Ombudsmanlık Kulübü / Ombudsman Club
38. Psikoloji ve Yaşam Kulübü / Psychology and Life Club
39. Sinema Kulübü / Cinema Club
40. Sirk Sanatları Kulübü / Circus Arts Club
41. Sosyal Medya Kulübü /Social Media Club
42. Spor Kulübü / Sports Club
43. Sualtı Kulübü / Sub aqua Club
44. Sui Generis Tiyatro Kulübü / Sui Generis Theatre Club
45. Tarih Kulübü / History Club
46. Tiyatro Kulübü / Theatre Club
47. Turizm ve Gezi Kulübü / Tourism and Excursion Club
48. Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü / Turkish World Research Club
49. Uluslararası Öğrenci Kulübü / International Students Club
50. Video Oyunları Kulübü / Video Games Club
51. Yabancı Diller Kulübü / Foreign Languages Club
52. Yönetim ve Gelişim Kulübü / Management and Development Club
53. Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Kulübü / Artificial Intelligence and Cyber Security Club
Öğrenci Kulüpleri Ofis Adresi / Student Clubs Office Address:
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Kat:3 /
Anadolu University Stundent Center 3rd Floor

KÜLTÜREL ETKINLIKLER

KÜL 199 Kültürel Etkinlikler
KÜL 199 Cultural Activities
Yılda 2500’den fazla etkinliğin gerçekleştirildiği
Kampüsümüz, kültür ve sanat ışığını tüm şehre
yansıtıyor. KÜL 199 Kültürel Etkinlikler dersi,
öğrencileri ders dışında sosyal yaşamla buluşturmak
ve kültürel etkinliklere katılıma teşvik etmek
amacıyla açılmıştır. Öğrencilerden sinema, tiyatro,
konser, sergi, kongre, konferans, kültürel gezi vb.
etkinliklere katılması beklenir.
Our campus, where more than 2500 events are held
annually, reflects the light of culture and art to the
whole city. KÜL 199 Cultural Activities course has
been opened to make students meet social life
outside the classroom and to encourage them
to participate in cultural activities. Students
are expected to participate in activities such
as cinema, theatre, concerts, exhibitions,
congresses, conferences and cultural trips etc.

CULTURAL ACTIVITIES

KÜL 195 Gönüllülük Çalışmaları (Seçmeli)
KÜL 195 Volunteering Studies (Elective)
KÜL 193 Kariyer Planlama (Zorunlu)
KÜL 193 Career Planning (Compulsory)

KAMPÜS ETKINLIK ALANLARI

Müze ve Sanat Merkezleri /
Museums and Arts Centers
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi /
Anadolu University Turkish World Science Culture and Art Center

Cumhuriyet Tarihi Müzesi / Republic History Museum
Çağdaş Sanatlar Müzesi / Contemporary Art Museum
Eğitim Karikatürleri Müzesi / Educational Cartoons Museum
Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı /
Anadolu University Aviation Museum

Kültür Sanat Merkezleri ve Salonlar /
Culture and Art Centers and Halls
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi /
Ataturk Culture and Art Center

Kongre Merkezi / Congress Center
Öğrenci Merkezi / Student Center
Salon 2009 / Hall 2009
Salon 2016 / Hall 2016
Koral Çalgan Salonu / Koral Calgan Hall
Sinema Anadolu / Cinema Anadolu
Şener Şen Kültür Salonu /
Şener Şen Culture Hall

CAMPUS ACTIVITY AREAS

Spor Tesisleri / Sports Facilities
Çarşı A Spor Tesisleri / Çarşı A Sports Facilities
Futbol Sahası / Football Field
Kapalı Yüzme Havuzu / Indoor Swimming Pool
Tenis Kortları / Tennis Courts
Yunus Emre Kampüsü Spor Salonu /
Yunus Emre Campus Sports Hall

YUNUS EMRE KAMPÜSÜ YERLEŞIM PLANI
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IKINCI ÜNIVERSITE IMKANI

HAYALLERIN BIR DIPLOMAYA
SIĞMIYORSA IKINCI ÜNIVERSITE
IF YOUR DREAMS ARE EXCEEDING ONE DIPLOMA,
CONSIDER A SECOND UNIVERSITY.

SECOND UNIVERSITY
OPPORTUNITY

ÜSTELIK
GIRIŞ SINAVSIZ
http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr

WITH THE ADVANTAGE OF NO
ENTRANCE EXAM

SOSYAL MEDYA KANALLARIMIZ
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OUR SOCIAL MEDIA CHANNELS

Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) Türkiye
genelinde faaliyet gösteren diğer sürekli eğitim merkezleri gibi toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan
alanlarda eğitim vererek bilgiyi paylaşan ve ülkenin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda
bulunma amacı taşıyan bir merkezdir.
SEM bünyesinde sunulan e-Sertifika Programları, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak
isteyenler için Anadolu Üniversitesi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içerir.
Anadolu University Continuing Education Application and Research Center (ANADOLUSEM), like other continuing
education centers operating throughout Turkey, is a center that aims to contribute to raising the educational
and cultural level of the country by sharing information and providing training in the areas needed within all
segments of society.
The e-Certificate Programs offered within SEM include certificate programs prepared within Anadolu University
for those who want to contribute to their professional and personal development.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ANADOLU UNIVERSITY CONTINUOUS EDUCATION APPLICATION AND RESEARCH CENTER
http://sem.anadolu.edu.tr

4 kıtaya g l o b a l
eğitim kampüs

