SENİN HAYALLERİN ,
SENİN ÜNİVERSİTEN

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, milli ve manevi
değerlerini özümsemiş ve topluma öncülük edecek bireyler olarak yetiştirmektedir.
Üniversitemizin öğrencisi olmaya aday sevgili gençlerimiz ve onların değerli aileleri...
Zorlu bir yolun sonunda girmiş olduğunuz sınavlar sizlere geleceğinizin önemli kararlarından
birini almak için bir fırsat sunuyor. Geleceğine sahip çıkan, çalışan, üreten bireyler olmak için
çıktığınız bu uzun ve zorlu yolda sizleri büyük Anadolu Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak
görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sizleri, bu tercihi yapma noktasına getiren başarılarınızdan
dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Prof. Dr. Fuat ERDAL
Anadolu Üniversitesi Rektörü

Neden Anadolu Üniversitesini
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.
“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.
“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 dahil 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.
“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.

“Sağlıklı, Leziz ve Güvenilir Yemekhane” Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerine
kahvaltı, 4 çeşit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunmaktadır.
“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
İkili İşbirliği Anlaşmasına imza atılmıştır.
“Aynı Anda Çok Diplomalı Olmak: Sınavsız 2. Üniversite, Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal Fırsatları”
Gelişen ve değişen dünyada bir diploma sahibi olmak hayallerinizi gerçekleştirmek için yeterli
olmayabilir. Anadolu Üniversitesinde okurken aynı zamanda Sınavsız 2. Üniversite kapsamında
Açıköğretim Fakültesinden bir bölüm daha okuyabilir ya da ÇAP ve Yandal imkânlarına
başvurabilirsiniz.
“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.

“Öğrenmenin E-Hali“ Anadolum eKampüs (ekampus.anadolu.edu.tr), Anadolu Üniversitesinin
açık ve uzaktan öğrenme hizmetlerini öğrencilerin kullanımına sunduğu öğrenme yönetim
sistemidir. Açıköğretim Sisteminde 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.
“Eskişehir’de Okumak Gerek” Eskişehir, merkezi konumuyla Ankara, İstanbul, Bursa, Konya
gibi başlıca büyük şehirlere yakındır. YHT seferleri sayesinde Ankara, İstanbul ve Konya’ya hızlı
ve konforlu ulaşıma sahiptir. 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.

FAKÜLTELER

YÜKSEKOKULLAR

Eczacılık Fakültesi

Devlet Konservatuvarı

Edebiyat Fakültesi

Engelliler Entegre Yüksekokulu

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

İletişim Bilimleri Fakültesi

Adalet MYO*

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eskişehir MYO

Turizm Fakültesi

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ

ENSTİTÜLER

Açıköğretim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İktisat Fakültesi

Engelliler Araştırma Enstitüsü**

İşletme Fakültesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Hukuk Fakültesi

İletişim Bilimleri Enstitüsü**
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

*Bu sene öğrenci alacaktır.
**Öğrencisi bulunmamaktadır.

ECZACILIK
FAKÜLTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan disiplinler arası
bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler
sadece Eczacılık Fakültesindeki eğitim için değil, aynı zamanda biyomedikal bilimlerin
ayrılmaz bir parçası olan eczacılık araştırmaları için de gereklidir.
Fakültemiz, Ülkemizde Modüler Eğitim Sistemini 2017-2018 Eğitim yılından itibaren
uygulayan ilk Eczacılık Fakültesi olma özelliğine sahiptir. ECZAKDER tarafından akredite
edilen sayılı Eczacılık Fakültesinde biri olan Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz Eczane
Eczacılığı, Endüstri Eczacılığı, Hastane Eczacılığı ve Klinik Eczacılık başta olmak üzere pek çok
alana yönelmektedir.
Bölüm Kazanımları
• Farmasötik alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilme.
• Bilgilerini bilimsel bakış açısıyla ifade edebilme.
• Proje tabanlı çalışma kültürünü benimseme.
• Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırabilme.
• Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlayabilme.
• Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum
için önemini bilme.
• Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olma.
• Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma.
• Eczacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirme.
• Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum
için önemini bilme.
• Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme değerlendirme ve
kanıta dayalı olarak uygulayabilme.
• Farmasötik bakım uygulama bilgisine sahip olma.

EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arkeoloji Bölümü**: Eskinin bilimi olarak geçmiş insan topluluklarını kültürel ve toplumsal
düzenlerini, günümüze kadar gelen maddi kalıntılara dayanarak araştıran ve belgeleyen
bir bilim dalıdır. Arkeoloji bilimi kazı ve yüzey araştırmaları yöntemlerine dayanan saha
araştırmaları sonucunda bulunan maddi kalıntılar yardımı ile geçmişi yorumlamaya
çalışır. İnsanın Taş Çağı’nda alet yapmaya başlaması, akabinde üretime geçme sürecinden
başlayarak, ağırlıklı olarak Helen ve Roma Dönemi Kültürü ile Geç Antik Çağ’ın sonuna dek
tüm sosyal, kültürel, ekonomik, politik süreçlerin izini sürer.
Felsefe Bölümü**: Öğrencilere felsefi mirası tanıtarak felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını
kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve böylece felsefe yapmalarının zeminini
hazırlamaktır.
Psikoloji Bölümü**: Psikoloji Bölümü, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji,
endüstri ve örgüt psikolojisi, istatistik ve araştırma yöntemleri gibi alanlarda öğrencilerine
kuramsal ve uygulamalı dersler sunmaktadır. Psikoloji Bölümünün amacı, davranışı anlama
çabasında sürekli gelişen ve değişen kuram, yöntem, teknik ve uygulamaları tarihsel ve
güncel perspektiften öğrencileriyle paylaşmaktır. Bölümümüz davranışın bireysel, toplumsal,
kültürel düzeyde anlaşılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü*: Yabancı dil olarak Rusça öğretimi alanıyla ilgili bilgi, beceri
ve anlayışlarını geliştirmek, bu öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili kuramları, modelleri ve
araştırma yöntemlerini kavramalarını, yorumlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sanat Tarihi Bölümü**: Tarih koşullarından doğan maddi kültür varlıklarını inceleyen bir
bilim dalıdır. Görsel sanatların değişik mekânlarda, tarihsel bir süreç içindeki oluşumunu,
işlevini ve mantığını inceler, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına
katkıda bulunmayı amaçlar.
Sosyoloji Bölümü**: Yerel ve küresel düzeyde toplumsal ilişkilerin karşılıklı etkileşimini,
toplumsal kurumları işleyişini ve toplumsal olgu ve olayların yapısını ve değişimini çok yönlü
olarak ele alan bir bilim dalıdır.
Tarih Bölümü**: Tarih bilimi, İlk Çağ’dan başlayarak toplumların siyasal, sosyal, ekonomik
ve kültürel alanlarda ne gibi gelişmeler gösterdiğini, dünya uygarlığına ne gibi katkılarda
bulunduklarını araştırmayı ve öğretmeyi amaçlamaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü**: Dil, edebiyat, dilbilim, halkbilim olmak üzere tarih,
arşivcilik, sosyoloji, eğitim gibi bilimlerle disiplinler arası çalışmaya uygun bir bilim alanıdır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini
inceleyen bir alandır. Türk dilinin tarihsel gelişimini, akıl ve dil arasındaki, dil ile kültür
arasındaki ilişkiyi inceler.

*Hazırlık eğitimi zorunlu olup öğretim dili Rusçadır.
**Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup öğretim dili Türkçedir.

EĞİTİM
FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı*: Bilgisayar ve diğer bilgi
teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek çağın gereklerine uygun güncel bilgilerle
donanmış ilk ve orta öğretimde çalışacak bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir.
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı: Bireylerin kişisel, eğitsel, mesleki, ailevi,
sosyal vs. alanlarda yaşadıkları sorunların üstesinden gelmelerine, kendilerini gerçekçi olarak
tanımalarına ve böylece gerçekçi seçimler yapıp doğru kararlar almalarına ve psikolojik iyilik
hallerinin korunmasına yardımcı olan psikolojik danışmanların yetiştirilmesi için gerekli olan
bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.”
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Resim-İş Öğretmenliği Programı: Sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi
hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek, bilim ve teknolojiden sanata kadar
her alanda referans alınan, uluslararası sanat ve eğitim alanlarında çalışabilen sanatçılar,
öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek, kurum kültürüne sahip, topluma yön veren,
güncel teknolojiyi kullanabilen, politika üretmede söz sahibi olabilen, multi-disipliner yapıyı
koordine edebilen, dünya insanı yetiştirmektir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı: Bilgi toplumunun yeniliklerine hazır
günümüzün teknolojik gelişimlerini takip ederek ilerlemeyi amaç edinen, matematiksel
düşünme becerisini geliştirecek, matematiğin doğasına ve yapısına uygun olan bir matematik
öğretimi sunacak öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektir.
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı: Ülke gereksinimlerini dikkate alan, evrensel bilime
katkı getiren uygulama ve araştırmalarla beslenen, çağdaş değerlerle donatılmış, özel eğitim
öğretmenleri, uzmanlar, personel ve araştırmacılar yetiştirmek.
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı: Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyerek ülkemize
kazandırmak yoluyla çağdaş eğitimden çocuklarımızın yararlanmasını sağlamak, geliştirdiği
programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları
geliştirmek konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, okul öncesi dönem
çocuklarını başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlamak ve erken çocukluk eğitimi
konusunda ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamaktır.
Sınıf Öğretmenliği Programı: Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilgili,
yaratıcı, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, millî ve evrensel kültür değerlerine
bağlı, çağdaş bilim insanları ve sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı: Farklı sosyal bilim disiplin alanlarındaki bilgileri
bütünleştirip, bu bilgileri kullanabilen, sorunlara araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm
önerileri getirebilen, araştırma, düşünme, iletişim, empati, hoşgörü, saygı, beceri ve
değerlere sahip, hak ve sorumluluklarını bilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı sosyal
bilgiler öğretmeni yetiştirmektir.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Almanca Öğretmenliği Programı**: Alman dilini öğretecek nitelikli elemanların
yetiştirilmesi, bu elemanların bu misyon için temel bilgiler olan edebiyat, eğitim bilimi,
çeviri bilimi, kültür eğitimi, materyal geliştirme, dil bilimi ve bunların öğretimi konularında
eğitilmesidir.
Fransızca Öğretmenliği Programı***: Yabancı dil olarak Fransızca öğretimi alanıyla ilgili
bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmek, bu öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili kuramları,
modelleri ve araştırma yöntemlerini kavramalarını, yorumlamalarını ve uygulamalarını
sağlamaktır.
İngilizce Öğretmenliği Programı***: İngilizceyi çok iyi bilen, bilimsel ve eleştirel düşünme
becerileri gelişmiş, değişik diller ve kültürler konusunda bilimsel araştırmaya ilgi ve merak
duyan kaliteli öğretmen eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

*Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup, öğretim dili Türkçedir.
**Hazırlık eğitimi zorunlu olup, öğretim dili ise Almancadır.
***Hazırlık eğitimi zorunlu olup, öğretim dili ise Fransızcadır.
****Hazırlık eğitimi zorunlu olup, öğretim dili ise İngilizcedir.

Çift Diploma Fırsatı
İngilizce Öğretmenliği* (İngilizce ve UOLP-SUNY Cortland Ücretli)
Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler lisans eğitimleri süresince hem Türkiye’de hem de ABD’de
YÖK onaylı programlarda öğrenim görme, farklı iki kültürü tanıma İngilizceyi kendi doğal
ortamında geliştirme ve aynı anda bir Amerikan ve Türk üniversitesinin lisans diplomasına sahip
olma avantajlarını elde etmektedirler.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki State University of New York, College at Cortland (SUNY-Cortland)
ile ortaklaşa yürütülen bu programda öğrenciler;
1. ve 4. sınıflarda Anadolu Üniversitesi’nde, 2. ve 3. sınıflarda ise SUNYCortland’da eğitim görmekte
ve dört yılın sonunda tüm derslerini başarıyla tamamlamaları durumunda her iki üniversiteden
birer İngilizce Öğretmenliği diploması almaya hak kazanmaktadırlar.
Programın öğretim dili İngilizcedir. Kayıt yaptıran öğrencilerin SUNY Cortland’daki eğitimine
başlayabilmeleri için Anadolu Üniversitesi’nde 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına
sahip olmaları ve TOEFL IBT sınavından en az 72 puan ya da IELTS sınavından en az 5,5 puan
aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, yabancı dil yeterliğine sahip olmayan
öğrenciler 1. sınıfa başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yürütülen İngilizce Hazırlık programına devam edeceklerdir.

Daha fazla bilgi için
http://uib.anadolu.edu.tr/cift-diploma-programlari
http://www.suny.edu.tr/
http://www2.cortland.edu/home/
http://www.cortland.edu/artsandsciences/
*Öğretim dili İngilizcedir.

GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Baskı Sanatları Bölümü: Baskı Sanatları Bölümü, eksen aldığı ve üzerinde yapılandığı
baskıresim alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu sanatçı ve uzmanları yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Çağdaş sanata paralel bir anlayışla, bireyin yaratıcı potansiyelini kendi
farklılığı ekseninde ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.
Cam Bölümü: Cam Bölümü eğitim öğretim programı, alt yapısı ve donanımıyla Türkiye’de
lisans düzeyinde cam eğitimi veren ilk ve tek bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm; cam
alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu teknik, teknolojik, estetik ve yaratıcı bilgilere sahip sanatçı,
tasarımcı, eğitmen ve cam alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü: Sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya
teknikleri öğretilerek reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli
dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal
hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Grafik Sanatlar: Tipografi, fotografi, illüstrasyon, baskıresim, kurumsal kimlik tasarımı gibi
temel grafik tasarım alanlarında yetkin hale gelirken, bir yandan da ambalaj tasarımı, kaligrafi,
kitap tasarımı, afiş tasarımı, video kurgu, reklamcılık gibi alanlarda da deneyim sahibi olurlar,
bilgilerini tasarım kuramı ve tarihi dersleriyle de pekiştirme ortamına sahip olurlar.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Heykel Bölümü: Heykel bölümü, teknik ve kuramsal dersler ile üç boyutlu tasarımı ön planda
tutarak çağdaş sanat kuramlarını ve tekniklerini öğrencilere katmayı hedefler. Eğitimin
amacı, öğrencinin kişiliğini koruyarak onun belirginleşmesini ve sağlam bir temel üzerinde
kendi söylemek istediklerini sanatının diliyle anlatabilmesini sağlamaktır.
Resim Bölümü: Çağdaş sanat problemini ortaya koyabilecek ve çözebilecek, çağın
gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilecek, disiplinler arası çalışmalar
yapabilecek, yaratıcı sanatçıların gelişimini sağlamaktır.
Seramik Bölümü: Seramik malzemenin çok yönlülüğünü, araştırma ve yaratıcılığın önemini
vurgulayan eğitim anlayışına sahip Seramik Bölümü öğrencileri, becerileri ve edinimleri
doğrultusunda özgün sanatsal tasarımlar ve üretimler yapabilecekleri atölye çalışmalarının
yanı sıra, sektörel ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda seramik endüstrisinde tasarımcı
olabilmektedirler. Ayrıca modern seramik teknolojisine paralel, seramik hammaddeleri
alanında araştırma ve geliştirme projelerinde ve merkezlerinde görev alabilirler.

HUKUK
FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde her yıl, hukukun çeşitli dallarını ilgilendiren ve
öğrencilerin bilgilenmesine büyük katkı sağlayan ulusal ve uluslararası paneller, konferanslar
düzenlenmektedir.
Fakülte kendisine ait Anadolu Hukuk Fakültesi Dergisi (ANDHD) adlı bir hukuk dergisi de
yayınlamaktadır. Fakültenin Erasmus, Mevlana, Farabi değişim programları çerçevesinde
yurtdışı ve yurtiçinden çok sayıda üniversite ile değişim anlaşması bulunmaktadır. Bu
anlaşmalardan fakülte öğrencileri ve öğretim elemanları yararlanmaktadır.
Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve
avukat olarak görev yapacak nitelikli inan gücü yetiştirme amacını gütmekte olup özel hukuk
ve kamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir.
Hukuk Fakültesi mezunları hâkim, savcı, avukat, noter, kaymakam, müsteşar, müfettişlik
(banka-bakanlık vb. kurum ve kuruluşlarda), öğretim elemanı (hukuk uzmanlık alanlarına
göre) veya uzman yardımcılığı görevlerinde bulunabilirler.
Adli Yargı ve Hâkimlik Sınavlarında son yıllarda Anadolu Hukuk Fakültesi mezunları dereceye
girerek büyük başarı göstermekte ve işe alımlarda öncelikli olarak tercih edilmektedir.

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü**: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, çalışma ekonomisi ve iş ve sosyal güvenlik
hukuku gibi sosyal bilimlerin birçok dalını içine alan disiplinlerarası bir alandır. Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi,
sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemekte ve
bu doğrultuda eğitim ve öğretim sunmaktadır
İktisat Bölümü** ve İngilizce İktisat Programı*: İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli
aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte,
iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de
yararlanarak kamu sektöründe ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon
vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi, üniversite
sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen
küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan
kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek
olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda
bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra
işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça
geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü** ve İngilizce İşletme Programı*: İşletme bölümü, hızla değişen küresel
bir çevrede faaliyet gösteren işletmelerin etkin bir biçimde yönetilmelerini sağlayan bilgi
ve becerileri kazandırır. Bu bağlamda işletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli
kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman,
muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman,
Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik anabilim
dallarından oluşmuştur. İşletme bölümü programları, anabilim dalları konularını kapsayan
zorunlu derslerle, öğrencilerimizin tercih yapabilecekleri çok sayıda seçmeli ders içerir.
Derslerin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine,
işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak
şekilde oluşturulmuştur.
Maliye Bölümü**: Ekonomi temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör, özel ve bireysel
faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü, sosyal ihtiyaçlar
ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretim yapmaktadır. Kamu maliyesi, bir
anlamda özel sektörle, kamu sektörünün insan ihtiyaçlarını gidermede görev paylaşımıyla
ilgilenir. Kamu maliyesi, bu anlamda, devletin kamusal görevlerinin neler olması gerektiği,
bu görevlerini nasıl yerine getireceği dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken ortaya
çıkacak maliyetlerin hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
Maliye Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar "Maliye Teorisi", "Bütçe ve Mali
Planlama", "Mali İktisat" ve "Mali Hukuk" tur. Öğrenciler fakültemiz finans laboratuvarında
bulunan Thomsan Reutersbilgi sistemini tanıma imkanı bulmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü**: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün
amacı, öğrenciyi alanın temel becerilerine sahip bireyler haline dönüştürerek, milli bilinci
ve akademik altyapısı yüksek bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümün çalışma alanlarını
Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, İletişim, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk alanındaki
konular oluşturmaktadır. Bu kapsamda bölümün en temel amacı; öğrencilerin daha sonra
karşılaşacakları mesleki ve teknik sınavlarda başarılı olmalarını sağlayarak, kamu ve özel
sektör kuruluşlarında hedefledikleri pozisyonu (yönetici, uzman, idari yargıç, müfettiş, vs)
temin ederek çalışmaları için -çevresel duyarlılığı yüksek- sosyal, siyasal, hukuki, kültürel ve
ekonomik bir bakış açısı kazandırmaktır.

*Hazırlık eğitimi zorunlu olup öğretim dili %100 İngilizcedir.
**Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup öğretim dili Türkçedir.

Çift Diploma Fırsatı
İktisat (UOLP-SUNY Cortland)*
Bu programa kaydolan öğrenciler lisans eğitimi süresince hem Türkiye’de hem de ABD’de YÖK
onaylı programlarda öğrenim görme, farklı iki kültürü tanıma fırsatı elde etme, İngilizce’yi kendi
doğal ortamında geliştirme ve aynı anda bir Amerikan ve Türk üniversitesinin lisans diplomasına
sahip olma avantajlarını elde ederler. Bu program ücretli bir programdır.”
State University of New York, College at Cortland (SUNYCortland) ile birlikte yürütülen uluslararası
ortak lisans programının birinci ve ikinci sınıfını Anadolu Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü
sınıfını ise SUNY Cortland’da başarıyla tamamlayan öğrenciler her iki üniversiteden birer lisans
diploması almaya hak kazanmaktadır.
Bu programın öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için dil
seviyesini tespit eden IELTS sınavından 6 veya yazılı TOEFL sınavından (PBT) en az 550 puan ya da
bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından (CBT) en az 213 puan, internet ortamında yapılan
TOEFL sınavından (iBT) en az 74 puan almaları zorunludur. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programında yoğun İngilizce eğitimi
alacaklardır.

Daha fazla bilgi için
http://uib.anadolu.edu.tr/cift-diploma-programlari
http://www.suny.edu.tr/
http://www2.cortland.edu/home/
http://www.cortland.edu/artsandsciences/
*Hazırlık eğitimi zorunlu olup öğretim dili İngilizcedir.

Çift Diploma Fırsatı
İşletme (UOLP-SUNY Empire State College)*
Bu programa kaydolan öğrenciler lisans eğitimi süresince hem Türkiye’de hem de ABD’de YÖK onaylı
programlarda öğrenim görme, farklı iki kültürü tanıma fırsatı elde etme, İngilizce’yi kendi doğal
ortamında geliştirme ve aynı anda bir Amerikan ve Türk üniversitesinin lisans diplomasına sahip
olma avantajlarını elde ederler. Bu program ücretli bir programdır.
State University of New York, Empire State College ile birlikte yürütülen uluslararası ortak lisans
programında, kısa süreli eğitim için isteğe bağlı ABD’ye gitme seçeneği dışında (uygun vizenin
alınması ve gerekli derslerin bulunması durumunda) öğrenciler genel olarak Anadolu Üniversitesinde
eğitim alırlar. Anadolu Üniversitesindeki eğitim süreci örgün devam eder, ESC’den alınan dersler ise
online (uzaktan) veya online ve yüz yüze eğitimin harmanlanmış (blended) şekli ile sunulabilir. ESC
derslerinin alınması genellikle ilk yıldan sonra ESC kabul koşullarının başarıyla tamamlanmasından
sonra başlar. Her iki kurumun dersleri de başarıyla tamamlandığında her iki kurum kendi diplomasını
ve her iki kurumdan alınan dersleri içeren transkripti verir.
Bu programın öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için dil
seviyesini tespit eden IELTS sınavından 6 veya yazılı TOEFL sınavından (PBT) en az 550 puan ya da
bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından (CBT) en az 213 puan, internet ortamında yapılan
TOEFL sınavından (iBT) en az 74 puan almaları zorunludur. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler Anadolu
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programında yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır.

Daha fazla bilgi için
http://uib.anadolu.edu.tr/cift-diploma-programlari
http://www.suny.edu.tr/
http://www.esc.edu

İLETİŞİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Basın ve Yayın Bölümü*: Multimedya yayıncılığı ana ekseninde, kitlesel iletişime olanak
sağlayan gazete, dergi, fotoğraf, televizyon, radyo, İnternet ve sosyal medya gibi farklı
alanlarda her türlü habercilik faaliyetine yönelik kuramsal ve uygulamalı eğitim vermektedir.
Mezunlarımız iletişim ve medya alanında faaliyet gösteren tüm birimlerde görev
alabilmektedir.

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü**: Bugünün dünyasında iletişim, insanın temel bir
gereksinimi olarak görülmektedir. İletişim kurmadığımız tek bir an bile olmadığı için iletişim
nefes almak kadar önemlidir. Bireyler, gruplar, örgütler, kitleler ve toplumlar varlıklarını
sürdürebilmek için birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Bununla birlikte, başkalarını
anlamak ve uygun tepkiyi verebilmek kolay değildir. Bu durum, iletişimi karmaşık bir süreç
ya da olgu hâline getirmektedir. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, bu karmaşıklığın
farkında olup, iletişim çalışmalarına disiplinler arası bir perspektiften bakmaktadır. Bu bakış
açısıyla, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünün programı kuramsal ve uygulamalı dersleri
içermektedir. Bölümü yönlendiren eğitim felsefesi, öğrencileri küresel bilgi toplumuna
yönelik nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmektir.

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon Bölümü*: Görsel ve işitsel sanatlar ve medya alanında özgün bir yere
sahip olan Sinema ve Televizyon Bölümü, alanı ile ilgili ülkenin en önde gelen bölümlerinden
birisidir. Hem bir bilim dalı hem de bir sanat dalı olarak görülebilen sinema ve televizyon, bu
nedenle hem akademik hem de yaratıcı bilgi ve beceriler gerektirmektedir. Öğretim üyelerinin
ulusal ve uluslararası alanda yer alan akademik çalışma ve deneyimlerinin ötesinde mesleki
birikimleri ve çok sayıda ödülleri bulunmaktadır. Bölümün mezunları ise ülkemizdeki film/
televizyon yapım kuruluşlarının en önemlilerinin birçoğunun kurucularıdır. Buna ek olarak
bölümün mezunları A.B.D. de dahil olmak üzere hem dünyada hem de Türkiye’deki önemli
üniversitelerde öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda mezunun
uluslararası kuruluşlarda çalışması bölümün sağladığı kazanımları ortaya koymaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü*: Markaların ve kurumların da tıpki insanlar gibi
iletişime gereksinimi bulunur. Diğerleri arasında fark yaratacak marka ve kurumsal iletişim
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyacın yaratıcı bir biçimde çözümlenmesi değişen tüketici
istek ve profillerinin farkında olmayı gerektirir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde,
sektörün desteğini de alarak, tüketici araştırmaları yapmak, strateji oluşturmak, marka ve
kurum nezdinde fark yaratacak yaratıcı fikirler üretmek, bu yaratıcı fikirleri konvansiyonel ve
dijital mecralarda planlamak üzere kuramsal ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bölümün
eğitimi çağın ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda dijital yeterliliğe ve yabancı dile
hâkim genç yetenekler yetiştirme felsefesine dayanır. Akademi ve sektörde tanınırlığı yüksek
bölüm hocaları ve mezunları ile, alalında ülkelerin önde gelen bölümlerinden birinde
okumak bir ayrıcalıktır.

*Hazırlık eğitimi zorunlu olup öğretim dili %30 İngilizcedir.
**Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup öğretim dili Türkçedir.

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü*: Toplumda ve bireylerde ses, yutma, konuşma ve dil
bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık ve önleme programları
geliştiren; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında kendi alanı ile ilgili
değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapan ve uygulayan sağlık meslek
mensubu olarak yasal zeminde tanım bulmuş elemanı yetiştiren programdır. Sayısal puan
gerektiren 4 yıllık bir bölümdür. Yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup, program dili
Türkçedir.

Sosyal Hizmet Bölümü*: Ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri
benimseyen bir yaklaşımla bilime katkı veren, sürdürebilir insani ve toplumsal gelişme için
sosyal adeletin ve insan refahının gelişmine katkıda bulunan; ulusal alanda öncü ve dünyada
saygın, mezunlarının gurur duyduğu bir programdır. Eşit Ağırlık (EA) puan gerektiren 4 yıllık
bir bölümdür. Yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup, program dili Türkçedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü açılmıştır. Ancak öğrenci alımı ileriki yıllarda alınacaktır.
*Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup öğretim dili Türkçedir.

TURİZM
FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü*: Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün temel amacı; öğrencilere mutfak, restoran,
kafe-bar yönetimi, gastronomi yazarlığı ve fotoğrafçılığı vb. konularda eğitim vermektir.
Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası
mutfak kültürü konusunda uzman çalışan ve yönetici şef adayları yetiştirmek bölümün bir
diğer amacıdır. Lisans eğitimi süresince öğrencilere temel düzeyden başlayarak ileri seviyeye
kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve
yönetim becerileri kazandırılmaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü*: Turizm İşletmeciliği Bölümü, akademik bilgi ile pratik
uygulamalar arasındaki dengeyi sağlayarak, turizm sektörünün konaklama işletmeciliği,
yeme-içme işletmeleri yönetimi, seyahat işletmeciliği alanları için nitelikli üst düzey yönetici
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümde öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmış
olan müfredat, çağın gerektirdiği koşullara uygun olarak gözden geçirilmekte, öğrenciler
Turizm Uygulamaları Laboratuvarları’nda dijital çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim
alabilmektedir. Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı staj yapma olanakları ile teorik bilgilerini
pratiğe dönüştürebilmektedir.

Turizm Rehberliği Bölümü*: Turizm Rehberliği Programı, öğrencilerin, hem yabancı dilde
pratik yapmasına imkân yaratmayı hem de mesleki ihtiyaçlarını karşı lamayı amaçlamaktadır.
Turizm Rehberliği Programı, içeriğindeki özel uzmanlık grubu dersleri ile sektörde fark
yaratan, nitelikli rehberler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü açılmıştır. Ancak öğrenci alımı ileriki yıllarda yapılacaktır.
*Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olup öğretim dili Türkçedir.

AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ
LİSANS

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
LİSANS

Felsefe: Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi
yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve
öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır. Felsefe temel doğruların akla
dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika
ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile
ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç
geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken
kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.

Görsel İletişim Tasarımı: Görsel İletişim Tasarım Lisans Programı ile, alanında mesleği
ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip, bilişim, tasarım ve iletişim araçlarını kullanabilen,
araştıran, kendini sürekli yenileyen, özgün fikir ve yaratıcı tasarımlar ortaya koyabilen,
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programının
amacı, Açıköğretim Sistemiyle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programını tercih eden
öğrencilerin yerel ve küresel düzeyde halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarını
anlayabilmeleri, sektöründeki gelişim ve değişimleri kavrayabilmeleri ve bu alandaki
sektörü tanıyabilmelerini sağlamaktır.

Sağlık Yönetimi: Sağlık Yönetimi Lisans Programının amaçları, sağlık sektörünün
ihtiyaçları doğrultusunda, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hâkim,
yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta/müşteri ilişkileri ve etkin iletişim
konularında yetişmiş insan kaynağı sağlamaktır. Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de
sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek
artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak
isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması
amaçlanmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
LİSANS

Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve
toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen,
sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel
nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Sosyoloji: Programda öğrencilerin sosyolojik düşünme yetisi kazanmaları ve bu yetiyi
kullanarak içine doğdukları toplumu, dahası kendi bireyselliklerini daha iyi tanımaları
amaçlanmaktadır. Öğrenciler, siyaset bilimi, antropoloji, felsefe, sosyal psikoloji, psikoloji,
sosyal politika, kamu yönetimi, vb. sosyolojinin pek çok ortak noktayı paylaştığı çağdaş
disiplinlerle ilgili temel düzeyde bir eğitim alma şansına sahiptir. Dahası, hem sosyolojinin
ilgi alanına giren temel konularla (kültür, eğitim, toplumsal cinsiyet, aile, ekonomi,
sanayileşme, iletişim, çevre, hukuk, vb.) hem de Türkiye’nin sosyolojik gerçekliğiyle daha
yakından temas etme şansına sahip olacaklardır.

Tarih: Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla
öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri,
insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk
tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde
bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir. Bugün
üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur.
Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına
devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan “Tarih
araştırmaları ve okumaları” dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip
edilmektedir. Bu program, Açıköğretim Sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi
gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara
gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da
Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da
tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
LİSANS

Türk Dili ve Edebiyatı: Programın amacı Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma
yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin
kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek; Türkçenin
doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek; okuma kültürü oluşturma ve
geliştirmeye katkılar sağlayacak; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek;
temel dil becerilerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme
becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte ve etkili iletişim becerilerine sahip bireyler
yetiştirmektir.
Yönetim Bilişim Sistemleri: Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları
öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi
üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan
yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi
süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü açılmıştır. Bu yıl öğrenci alınacaktır.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans
Programı çalışma yaşamını; sosyal politika, hukuk, ekonomi, yönetim, sosyoloji ve psikoloji
gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında inceleyerek çalışma ilişkilerini bu çerçeveden
tanımlamaya, anlamaya ve tartışmaya çalışan bir programdır. Bölümün amacı, öğrencilere,
temel mesleki bilgilerin yanı sıra çalışma yaşamı ile ilgili güncel konular üzerinde düşünebilme,
sorunları çözebilme, bilimsel ve etik değerlere uygun davranma yönünde bilgi, beceri ve
yetkinlikler kazandırmaya çalışmaktır.
İktisat: İktisat Lisans Programının temel amacı, öğrencilere iktisadî karar alma, piyasaların
yapısı ve işleyişi, iktisat politikaları gibi iktisadî sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini
kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere güncel ekonomik teoriyi ve farklı
ekonomik sistemlerdeki uygulamaları içeren bir öğretim süreci sunulur. Dersler, hem kamu
sektöründe hem de özel sektörde rekabetin yüksek olduğu iş alanlarına yönelik olarak
dizayn edilmiştir. İktisat lisans programında öğrenciler ekonomi biliminin temellerini
oluşturan mikro iktisat, makro iktisat, finansal ekonomi, Türkiye ekonomisi, iktisadi büyüme
ve kalkınma, matematiksel iktisat ve ekonometri gibi derslerin yanı sıra, hukuk, muhasebe ve
maliye gibi mezuniyet sonrasındaki iş yaşamında yararlı olabilecek destek dersleri de alırlar.
Maliye: Maliye Lisans Programında, maliye biliminin temellerini öğrenmek, genel ekonomi
içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların
etki ve sonuçlarını yorumlayabilmek ve Türk Vergi Sistemini değişik yönleri ile ele alıp
değerlendirebilmek temel kazanımlardır.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programında;
öğrencilerin siyasi, idari, sosyal ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiler
edinmesi temel kazanımdır. Siyaset ve kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek
analitik bakış açısıyla değerlendirme yapabilme ve kamusal sorunlara çözüm önerileri
getirebilme becerisi de bölümün temel amacıdır. Bölüm ayrıca kamu, özel ve sivil toplum
kuruluşlarında görev alacak nitelikli yönetici adayları yetiştirmeyi ve yaşam boyu öğrenme
vizyonuyla çalışma hayatındaki öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamayı da
amaçlamaktadır.
Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Lisans Programının temel amacı, küresel ve
bölgesel gelişmeleri bilimsel, analitik ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla irdeleyip yorumlayabilen
bireyler yetiştirmektir. Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerin küresel ve bölgesel
düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirebilmelerine;
devletler, uluslararası örgütler ve uluslararası politikayı etkileyen diğer aktörler arasındaki
etkileşimleri analiz edebilmelerine; uluslararası düzeyde işbirliği koşullarını, uluslararası
çatışma ve uyuşmazlıkların çözüm yollarını açıklayabilmelerine olanak sağlayan bir eğitim
programı sunmaktadır. Böylece Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının, Dışişleri Bakanlığı
başta olmak üzere diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası örgütlerde, sivil toplum
kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının dış ilişkiler birimlerinde görev
yapabilmeleri için gerekli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ingilizcesi açılmıştır.
İktisat ingilizcesi açılmıştır.
Uluslararası İlişkiler ingilizcesi açılmıştır. (Öğrenci alınacaktır.)

İŞLETME FAKÜLTESİ

Havacılık Yönetimi: Havacılık Yönetimi Lisans Programının amacı, tüm havacılık faaliyet
alanlarında (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık
işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi
gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca adı
geçen bölümlerde halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak
şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Hava taşımacılığının önemi, özellikle
İkinci Dünya Savaşından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hava taşımacılığı, son
derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin beklenen faydayı
sağlayabilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır.
Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji
kullanımını gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensibiyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence
altına alabilmek için, oldukça detaylı düzenlemelere sahip bu sektörde çalışan personelin
nitelikli bir eğitim alması son derece önemlidir. Program, yukarıda özetlenen nitelikleri
kazandırmayı amaçlayan dersleri açıköğretim yöntemiyle geniş kitlelere ulaştırarak, havacılık
konusuna her kesimden ilgi duyanlara eğitim olanağı sunmaktadır.
İşletme: İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı
işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve
analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin
girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Programının amacı,
envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu yönde genel
olarak; ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, muhasebe, pazarlama, dış ticaret
işlemleri gibi iktisat ve işletme derslerini kapsayan entegre bir programdır. Günümüz
rekabet koşullarında uluslararası ticaret ancak çağdaş lojistik yönetimi anlayışı çerçevesinde
yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası ticaret uygulamaları alanındaki uzmanların
kapsamlı bir lojistik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Lojistik, salt bir taşımacılık
faaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. Taşımacılığın yanında mal, hizmet, bilgi ve benzeri
hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar
taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesini içeren bir
alandır. Bu programın amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik
gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil
bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman
elemanlar yetiştirmektir.
Turizm İşletmeciliği: Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, konaklama endüstrisinde artan
kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını
ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün
eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün
bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli,
üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı
bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere
önemli bir fırsat sunmaktadır.

İşletme ingilizcesi açılmıştır. Öğrenci alınacaktır.

DEVLET
KONSERVATUVARI

DEVLET KONSERVATUVARI

Çalgı Yapım Bölümü: Yaylı Çalgılar Yapımı ve Onarımı ile ilgili teorik ve atölye derslerinin
verildiği bölümde, öğrencilerin müzikal duyuşlarının gelişimi ve yaptıkları yaylı çalgıyı temel
düzeyde de olsa icra edebilmeleri amacıyla enstrüman dersleri de verilmektedir. Bölümün
temel kazanımları Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas ve Barok yaylı çalgı yapımı öğrenme
ve çalgılara bakım, onarım ve restorasyon yapmaktır.
Müzik Bölümü: Klasik müzik alanında araştırma yapan, deneyimli, evrensel ve sanatsal
bilgilerle donanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli
ve Vurmalı Çalgılar olarak üç anasanat dalından oluşur. Piyano Anasanat Dalı; Piyano, Gitar
ve Arp Sanat Dalından oluşmaktadır. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı; Keman, Viyola, Viyolonsel
ve Kontrbas Sanat Dalı olmak üzere dört sanat dalından oluşur. Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Anasanat Dalı; Flüt, Obua, Klarnet, Fagot, Trompet, Trombon, Korno ve Vurmalı Çalgılar Sanat
Dallarından oluşmaktadır.
Müzikoloji Bölümü: İçerik olarak ses, estetik, müzik teorileri ve analizleri, müzik eğitimi,
müzik psikolojisi, müzik etnolojisi, müzik terminolojisi, müzik yazıları ve müzik bibliyografyası
gibi konuları kapsayan müzikoloji disiplini, dünya müzik kültürlerinin tarihsel gelişimini
araştırır, bunları birbirleri ile karşılaştırarak ürettiği bilgileri, yeni bilgilerin üretimi için
kullanıma sunar. Bu doğrultuda Müzikoloji disiplinini yalnızca müziğin tarihi ile uğraşan bir
bilim dalı olarak değil, aynı zamanda önemli bilim dalları (dil, din, tıp, fizik, matematik, filoloji,
arkeoloji, folklor vb.) ile olan yakın ilişkilerin incelenmesi diye de tanımlayabiliriz.

DEVLET KONSERVATUVARI

Sahne Sanatları Bölümü: Tiyatro Anasanat Dalı ve Opera Anasanat Dalı olmak üzere iki ana
sanat dalı bulunmaktadır. Tiyatro Anasanat Dalında; temel oyunculuk eğitimi, temel kuramsal
derslerle desteklenmektedir. Opera Anasanat Dalında; temel şan eğitimi solfej, yardımcı
enstrüman ve temel kuramsal derslerle desteklenmektedir. Sahne Sanatları Bölümünün
amacı ülkemizde tiyatro ve opera alanlarında ihtiyaç duyulan donanımlı, çağdaş gelişmeye
açık sanatçılar yetiştirmektir.
Türk Müziği Bölümü: Türk makam müziğimizi en otantik haliyle icrâ edebilen ve makam
kuramı, makam analizi ve Türk müziği tarihi alanlarında donanımlı nesiller yetiştirmek; yanı
sıra onları tonal müzik bilgileriyle de donanmış makam müziği uygulayıcıları olarak eğitmek
ve böylelikle güncel üretimlerde rahatlıkla yer alabilmelerine imkân vermek en önemli
hedefler arasındadır. Bölüm bünyesinde, kanun, kemençe, tanbur, ud, ney, fasıl şarkıcılığı,
halk müziği ses icracılığı ve bağlama dallarında eğitim verilmekte olup, öğrencilerin kendi
çalgılarında üstün bir icra düzeyine ulaşmaları ve geleneği geleceğe en az kayıpla aktarmaları
amacına yönelik bir eğitim müfredatı uygulanmaktadır.
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Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü
Grafik Sanatlar Anasanat Dalı (Lisans): Öğrencilere eğitimleri süresince teorik ve
uygulamalı olarak grafik tasarım yapabilme becerisi kazandırılmaktadır.
Seramik Anasanat Dalı (Lisans): Güncel teknolojiyi takip ederek bilgisayar ortamında,
3D programlarla seramik ürün çizebilme tasarlayabilme ve atölyelerde uygulamalı olarak
seramik ürün üretebilme becerisi kazandırılmaktadır.

Bilgisayar Kullanımı Bölümü
Bilgisayar Operatörlüğü Programı (Önlisans): Temel bilgisayar kullanımı ve mesleki
programlarını kullanabilme ve bilgisayar donanımı teorik bilgilerini pratik uygulamalarda
kullanabilme becerisi kazandırılmaktadır.
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Yapı Ressamlığı Programı (Önlisans): Öğrencilere bilgisayar ortamında yapı projelerini
çizebilme ve maket yapabilme becerileri kazandırılmaktadır.

Yüksekokula kabul edilen işitme engelli öğrencilere anadillerinde konuşma, anlama, okuma ve yazma
becerilerini geliştirici ve meslek eğitimine hazırlayıcı çalışmaların yürütüldüğü bir Temel Türkçe Hazırlık
Programı uygulanmaktadır. Öğrenciler derslerini kitaplık, bilgisayar, internet ve datashow donanımlı dil
dersliklerinde yapmaktadır.
Temel Türkçe Hazırlık Programı’nı tamamlayan öğrenciler, yüksekokulda okumaya hak kazanmış oldukları
Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Bilgisayar Operatörlüğü Programı ve Yapı Ressamlığı
Programlarında eğitimlerine birinci sınıftan başlayabilirler.
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Adalet Programı: Hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı’nın merkez
teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde, diğer yargı mercilerinde, noterlik ve
avukatlık bürolarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini amaç
edinmiştir.

Öğrenci alımı yapılacaktır.
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Aşçılık Programı: Aşçılık programını bitirenlere “Aşçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir.
Lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmî kurumların
mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı: Kamu ve özel kuruluşlarda yönetici
asistanı ya da büro elemanı olarak istihdam edilirler.
Dış Ticaret Programı: Dış ticaret yapan firmaların dış ticaret ile ilgili departmanlarında,
gümrük müşavirliklerinde, dış ticaretle ilgili kamu kurumlarında çalışma olanaklarına
sahiptirler.
Emlak Yönetimi Programı: Belediyeler, tapu müdürlükleri, değerleme şirketlerinde
çalışabilir ve emlak danışmanı olabilirler.
Pazarlama Programı: Özel ve kamu sektöründe, işletmelerin satış ve pazarlama birimlerinde
satış elemanı, satış şefi olarak çalışabilirler.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı: Konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecekiçecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir.
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Çocuk Gelişimi Programı: 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini bilen, ihtiyaçları
konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitim konusunda tecrübe edinen ve bu çocukların ihtiyaç
duyduğu nitelikte eğitim ortamları düzenleyebilen, çağdaş, nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun
farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk
gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, toplumu bu
konularda bilinçlendirme çalışma şekli ile donatılmış olarak mezun olur.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı: Öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte
kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik salonları
ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, termal
otellerde, SPA, thallosso terapi ve bakım merkezlerinde, spor merkezleri ve salonlarında, TV
kanallarında, tiyatro salonlarında, sinema stüdyolarında, cilt doktorları ve fizyoterapistler,
plastik cerrahi klinikleri, fizik tedavi klinikleri, kozmetik satış noktaları, kozmetik imalatçılarında,
kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.
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Eczane Hizmetleri Programı: Eczane Hizmetleri Programı’ndan mezun olan öğrencilerimiz
doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması
gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında
ara eleman olarak çalışan kişidir
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı: Laboratuvar ekipman, cihaz, araç ve gereçlerini
kullanabilir. Tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik
analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olur.
Yaşlı Bakımı Programı: Yaşlı Bakımı Programı ile yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan
fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve
sosyal bakım hizmeti veren kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Acil Durum ve Afet Yönetimi: Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda
hizmet eden kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum
örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla,
acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve
Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi
hedeflenmiştir.
Adalet: Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine
ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik,
sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin
gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine
öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Aşçılık: Aşçılık Önlisans Programı, turizm endüstrisinde özellikle gastronomi alanında
mutfak, servis, yönetim ve insan ilişkileri konuları başta olmak üzere gerekli bilgi ve becerilere
sahip nitelikli çalışan kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bankacılık ve Sigortacılık: Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, bankacılık ve
sigortacılık sektörlerinde çalışanların bilgi düzeyini artırmayı, güncelleştirmeyi; bu sektörlerde
çalışmayı düşünenleri mesleğe hazırlamayı ve bu sektörlerde çalışmayı düşünmemekle
birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan, bankalarla ve sigorta şirketleriyle yoğun ilişkileri
olanların bu konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
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Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayar teknolojileri 21. yüzyıl toplumlarının her düzeyinde
aktif kullanılan teknolojilerdir. Hemen her sektöründe bilgisayarlı sistemlerden,
otomasyonlardan, bilgisayar ağlarından ve Web servislerinden yararlanılmaktadır. Bu da
Bilgisayar Programcılığını günümüzün en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerden biri haline
getirmektedir.
Bu önlisans programın amacı, Bilgisayar Programcılığı alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli
insan kaynağı yetiştirmektir. Bununla birlikte Bilgisayar Programcısı olarak çalışmakta
olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak
amaçlanmaktadır.
Bilgisayar Programcılığı önlisans programının eğitim konuları ve içerikleri dikkate
alındığında temelde yine bilgisayarlı uzaktan eğitim teknolojilerine dayanan Açıköğretim
Sistemi kapsamında verilmesi uygulama açısından da avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.
Özellikle sosyal izoloasyonun zorunlu hale geldiği süreçler de dahil ancak uzaktan eğitim
ile yükseköğretime erişim fırsatı olan dezavantajlı bireylerin bu programdan yararlanmaları
sağlanmış olacaktır.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans
Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış
nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri: Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programının amacı, kamu ve özel
kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi sistemleri ve veri yönetiminin
temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar
verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.
Çağrı Merkezi Hizmetleri: Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, çağrı merkezi
sektörünün temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran ve müşteri
bağlılığı yaratan insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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Çocuk Gelişimi: Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik
gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların
zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen,
tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma
hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir.
Dış Ticaret: Dış Ticaret Önlisans Programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık,
gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı
hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi dersler
yer almaktadır.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Önlisans Programı, elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda
ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Emlak Yönetimi: Emlak Yönetimi Önlisans Programı, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu etik
ilkelere saygılı, emlak değerlemesi, emlak pazarlanması, emlak yönetimi konularında mesleki
bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programının
amacı, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzman olan sağlık profesyonellerine destek
sunabilen, yetersizliği olan özel bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki gereksinimlerini
karşılayıcı ve kolaylaştırıcı bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.
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Ev İdaresi: Ev İdaresi Önlisans Programı, bireyin kişisel yaşamında ve ev ortamında gerek
kendisiyle gerek aile bireyleriyle gerekse sahip olduğu tüm kaynaklarla en etkili biçimde
sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun bir biçimde etkileşmesini sağlamak için gerekli olan
güncel bilgi, yetenek ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Ev İdaresi
Önlisans Programı, hem evin hem de evin işlerini üstlenen kurumların yönetimi alanında
çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
		
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı,
fotoğrafçı ve kameraman mesleğine yönelik olarak bilgileri ve mesleği yapmaya yönelik
hazırlıkları içermektedir. Programda uzaktan eğitime göre hazırlanmış, ders kitaplarıyla
birlikte öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için web ortamında hazırlanmış ve
yine web ortamında öğrencilere sunulan eğitim malzemeleri yer almaktadır. Fotoğrafçılık
ve Kameramanlık Önlisans Programı, fotoğraf ve kameramanlık alanlarında çalışanların
niteliğini geliştirmeyi ve bu alanlarda kariyer sağlamayı amaçlamaktadır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, halkla ilişkiler
sektörüne nitelikli çalışan kazandırmayı, bu alanda yenilikleri takip edebilecek çağdaş
düşünce sistemine sahip kişiler yetiştirmeyi ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İlahiyat (Türkçe veya Arapça): İlahiyat Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği
ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı
amaçlayan bir programdır. Programda Türkçe veya Arapça öğretim dili seçeneği mevcuttur.
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İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programının amacı, nitelikli
insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne
geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli İK
çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans
Programı insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentileri bilen donanımlı
kişiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
İş Sağlığı ve Güvenliği: İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programının amacı, ülkemizde
iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını karşılamak
konusunda büyük bir boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Teknikeri yetiştirme eğitimini gerçekleştirmektir.
İşletme Yönetimi: İşletme Yönetimi Önlisans Programı bir taraftan yeni bir işletmenin doğuş
süreçlerini (girişimcilik) kapsarken diğer taraftan da hâlen piyasada faaliyetini sürdüren
işletmelerde çalışanların daha girişimci (iç girişimcilik) olmalarını sağlamak amacıyla
tasarlanan bir programıdır.
Kültürel Miras ve Turizm: Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programının amacı, Türkiye’nin
arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların
ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve
bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına
yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar
yetiştirmektir.
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Laborant ve Veteriner Sağlık: Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı,
Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal
kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner
hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir. Laborant
ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, Açıköğretim Sistemiyle ev hayvanlarına veya genel
olarak hayvanlara ilgi duyan kişilere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini karşılayacaktır.
Diğer taraftan program, ülkemizde bulunan gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlamanın
yanı sıra daha kaliteli daha bilimsel ve ne yaptığını bilen ara elemanlarla ekonomimize ve
insan sağlığına hizmeti amaçlamıştır.
Lojistik: Lojistik, global boyutu ile incelendiğinde nitelikli ara eleman ihtiyacı günden güne
artan sektör durumundadır. Bu bağlamda program, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi
ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı, elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Marka İletişimi: Marka İletişimi Önlisans Programı, marka iletişimi ve pazarlama iletişiminin
temel kavramlarını bilen ve bu kavramlar çerçevesinde oluşan teorik bilgiyi pratiğe
dönüştürebilecek; kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinin yönetilmesine yardımcı
olabilecek; kendini gelişime ve geliştirmeye adamış; görev ve sorumluluklarının bilincinde,
her türlü görevde kurumsal, kültürel, toplumsal ve etik değerlere, sosyal adalete saygılı
personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Medya ve İletişim: Medya ve İletişim Önlisans Programının amacı, yerel, bölgesel ya da
ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışanların
niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmektir.
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Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans
Programının amacı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında
çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler
bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Programda öğrencilerin; sermaye piyasaları ve
menkul kıymetlerin matematiksel, yönetimsel, hukuki ve ekonomik yönlerine, finansal
kurumların işlevlerine ve günümüz küresel piyasalarıyla ilgili güncel konulara ilişkin bilgi
düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve
özel sektörde yardımcı eleman olarak çalışabilir. Bu programda çağdaş yaşama uyum
sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programda muhasebe ve vergiye yönelik güncel derslerin yanı sıra hukuk, iş ve sosyal
güvenlik, ticaret hukuku gibi iş ve iş yaşantısını düzenleyen dersler de bulunmaktadır.
Özel Güvenlik ve Koruma: Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programının amacı özel
güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenlerin akademik eğitim almak suretiyle bir özel
güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda
olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirmektir.
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi: Programın amacı, perakendecilik sektöründe
mevcut çalışanların niteliğini geliştirmek ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmektir.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS

Radyo ve Televizyon Programcılığı: Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans
Programının amacı radyo televizyon programları konusunda gerekli kurumsal bilginin
yanında, radyo ve televizyon programcılığı süreçlerini yönetme, çeşitli programlar üretme ve
yayınlayabilme bilgisini edindirerek mezun olunmasını sağlamaktır. Böylelikle, bu programda
başta radyo ve televizyon olmak üzere farklı kitle iletişim ortam ve araçlarının kulanım
yerlerini ve biçimlerini bilen, radyo ve televizyon alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözmeye
yönelik doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilen, radyo ve televizyon programları üreten ekiplerin
içinde sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, sağlık
işletmelerinde çalışmayı amaçlayan öğrencileri yetiştiren mesleki bir programdır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön lisans Programının
amacı, havalimanlarında uçak, yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunun
sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren işletmelerde hem operasyonel hem de idari
departmanlarda çalışacak ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmektir.
Sosyal Hizmetler: Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, hem sosyal hizmetlerin örgütlenmesi
ve uygulanmasında gereksinim duyulan yeni ara elemanlar yetiştirmeyi, hem de halen sosyal
hizmet alanında çalışan ancak konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin
niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Sosyal Medya Yöneticiliği: Sosyal Medya Yöneticiliği Önlisans Programının amacı, sosyal
medya içerik üretimi ve profil/sayfa yönetimi alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan
kaynağını yetiştirmektir. Ayrıca sosyal medya/yeni medya alanlarında halen çalışmakta
olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak
amaçlanmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS

Spor Yönetimi: Spor Yönetimi Önlisans Programının amacı spor yönetimi ile ilgili farklı
düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme
bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır.
Tarım Teknolojisi: Tarım Teknolojisi Önlisans Programının amacı tarımsal üretimin tarla
bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve örtü altı üretim sistemlerini bilen, bitki
hastalıkları, bitki zararlıları, hayvan yetiştirme ve hayvan besleme ve su ürünleri yetiştiriciliği
konularında temel prensipleri bilen, tohum sınıflandırma ve muhafazası, fide ve fidan üretim
teknikleri, tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçlerinden haberdar teknik elemanlar
yetiştirmektir; ürünlerin pazara hazırlanması ve kıymetlendirilmesi konularında teknik bilgi
ve deneyime sahip, tarımın ekonomik bir uğraş olduğunu bilen, doğal kaynaklar ve iklim
verilerinin tarımda değerlendirilebileceğini bilen, toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj
konularında güncel bilgi ve uygulamalara hakim, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması
bilincine sahip mezunlar vermektir; tarımsal yapıların özellikleri ve sulama konularında
teknik donanıma sahip, tarımda alet ve makinanın en iyi kullanımı konusunda donanımlı,
makinaları tanıyan, ayarlarını bilen ve doğru bir biçimde uygulayan, bilimsel doğruları ilke
edinmiş analitik bir düşünce yapısına sahip, dinamik, girişimci, ulusal önceliklerimizi daima
en üstte tutan Cumhuriyetimizin temel kazanımlarına sahip teknikerler yetiştirmektir.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans
Programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin
iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün
gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi
duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim
yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Yetiştirilen insan
gücünün mezuniyet sonrası hastane yönetiminde görev alması düşünülmektedir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği: Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının
karşılanmasıi için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri,
mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri: Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programının amacı
turizm endüstrisinde, özellikle seyahat sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman açığını
gidermek için açılan programın amaçları öğrencilere temel işletmecilik ve turizm bilgisinin
yanı sıra turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat
acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde ulaştırma ve profesyonel
biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanıma elemanlar yetiştirmektir. Turizm ve
Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı; turizm ve seyahat işletmelerinin çeşitli bölümlerinde
sorumluluk üstlenebilecek, bunun yanında gerekli koşulları sağladığında kendi adına
işyeri açıp çalıştırabilecek, uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta
ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS

Yaşlı Bakımı: Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, ülkemizde de her geçen gün artış
gösteren yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek meslek elemanının
yetiştirilmesidir. Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel ilkelerine,
süreçlerine ve yönetimine vakıf, yaşlılarla etkin ve verimli iletişim kuran, yaşlıların hayat
kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri
özümsemiş insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de yaşlılar kendi evlerinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmekte,
ancak evde bakım hizmeti sunacak, aynı zamanda güvenecekleri çalışan bulmakta
güçlük çekmektedirler. Bu bağlamda, nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek,
farkındalıkları yüksek personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın amacı,
hâlihazırda yaşlı bakımı alanında çalışan ancak uzmanlığını belgelemek isteyenler veya
bu alanda eğitim alarak uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim yoluyla öğrenim olanağı
sunmaktır.
Yerel Yönetimler: Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın
yönetim birimleridir. Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel
yönetimlere aktarılması bu alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Yerel Yönetimler
Önlisans Programı da artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi
kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Web Tasarımı ve Kodlama: Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programının amacı, web
tasarımı ve kodlama alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.
Ayrıca, web tasarımı ve kodlama alanlarında halen çalışmakta olan personelin etkinlik
ve verimliliklerini artıracak şekilde bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak da
amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava İşletmeciliği Programı yeni açılmıştır. Öğrenci alımı yapılacaktır.

ÇAĞIN GEREKLİLİĞİNE UYGUN
DİL EĞİTİMİ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULUNDA
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Temel Yabancı Diller ve Modern Diller
bölümleri bulunmaktadır. Temel Yabancı Diller Bölümünde, fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin
İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça hazırlık sınıfı eğitimi yürütülürken, Modern Diller
Bölümünde seçmeli olarak tüm öğrencilere İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Çince ve Rusça dersleri verilmektedir.

İKİNCİ YABANCI DİL
OLANAKLARI
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü Anadolu Üniversitesi fakültelerinde açılan
zorunlu yabancı diller (İngilizce,Almanca,Fransızca) eğitiminde hizmet vermektedir. Zorunlu
derslerin yanı sıra, bölüm Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Çince ve Rusça
gibi farklı dil programlarını seçimlik olarak açmakta, değişik dil düzeylerinde (Başlangıç/Orta
Düzey/İleri Düzey) eğitim vermektedir.

ERASMUS+ PROGRAMI
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.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
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.
Daha fazla bilgi için: http://uib.anadolu.edu.tr

ERASMUS STAJ PROGRAMI
Bütün örgün eğitim programlarımıza kayıtlı öğrenciler Erasmus Staj hareketliliğine başvurabilir.
Erasmus Staj Programı yurtdışında bulunan bir işletmede staj yapmayı kapsamaktadır.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI
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 Programının 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.

Daha fazla bilgi için: http://uib.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları, üniversiteye giriş sınavında, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil
puanı sınav türlerinden alınan 2021 YKS yerleştirme puanı sıralaması ile Güzel Sanatlar Fakültesi,
Devlet Konservatuarı tarafından yapılan özel yetenek sınavları sıralamasına dayalı burslardır(*).
Ayrıca uluslararası öğrenciler ve milli 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.

ANADOLU ÜSTÜN BAŞARI BURSU
Burs Koşulları:
· Sayısal Puan Türünde ilk 20.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle yerleşmek,
· Eşit Ağırlık Puan Türünde ilk 5.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle yerleşmek,
· Sözel Puan Türünde ilk 1.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle yerleşmek,
· Dil Puan Türünde ilk 3.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına birincilikle yerleşmek,

Burs İçeriği:
· Dizüstü Bilgisayar,
· Anadolu Rezidansta 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) ücretsiz konaklama,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

ANADOLU BAŞARI BURSU
Burs Koşulları:
· Sayısal Puan Türünde ilk 20.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına ikincilikle ve üçüncülükle
yerleşmek,
· Eşit Ağırlık Puan Türünde ilk 5.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına ikincilikle ve
üçüncülükle yerleşmek,
· Sözel Puan Türünde ilk 1.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına ikincilikle ve üçüncülükle
yerleşmek,
· Dil Puan Türünde ilk 3.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına ikincilikle ve üçüncülükle
yerleşmek.

Burs İçeriği:
· Anadolu Rezidansta 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) ücretsiz konaklama,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

ANADOLU DESTEK BURSU
Burs Koşulları:
· Sayısal Puan Türünde ilk 20.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına yerleşmek,
· Eşit Ağırlık Puan Türünde ilk 5.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına yerleşmek,
· Sözel Puan Türünde ilk 1.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına yerleşmek,
· Dil Puan Türünde ilk 3.000’e girerek Üniversitemizdeki bir lisans programına yerleşmek.

Burs İçeriği:
· Bir Defaya Mahsus 2200 TL,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

ANADOLU SANATA DESTEK BURSU
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen
öğrencilere:
· Venedik Bienaline 6000 TL Katılım Desteği,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında ikinci ve üçüncü yüksek puanı alarak bir bölüme
yerleşen öğrencilere:
· Bir Defaya Mahsus 2200 TL,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek

Devlet Konservatuarı
Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen
öğrencilere:
· Sahne Sanatları Bölümü: Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivaline 6000 TL Katılım Desteği ve Yemekhanede
9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek,
· Müzik Bölümü: Berlin Filarmoni Orkestrasının Bir Konserine 6000 TL Katılım Desteği ve Yemekhanede 9 ay
boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek,
· Türk Müziği Bölümü: World Music Konferansına 6000 TL Katılım Desteği ve Yemekhanede 9 ay boyunca
(Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek,
· Müzikoloji Bölümü: World Music Konferansına 6000 TL Katılım Desteği ve Yemekhanede 9 ay boyunca
(Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek,
· Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü: Cremona, İtalya’da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumuna 6000 TL
Katılım Desteği ve Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında ikinci ve üçüncü yüksek puanı alarak bir bölüme yerleşen
öğrencilere:
· Bir Defaya Mahsus 2200 TL,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

ANADOLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DESTEK BURSU
Burs Koşulları:
· 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.
* Değerlendirme sonucunda hak kazanan üç öğrenciye verilecektir.

Burs İçeriği:
· Bir Defaya Mahsus 2200 TL,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

ANADOLU SPORA DESTEK BURSU
Burs Koşulları:
· Örgün öğretim programlarından birine yerleşmiş olmak,
· Son 3 yıl içerisinde milli sporcu olarak müsabakalara katılmış olmak,
· Lisanslı ve vizesi uygun olmak,
· Eğitim hayatı boyunca spor müsabakalarında üniversitemizi temsil etmek,
* Her spor branşından iki öğrenci yararlanabilecektir.

Burs İçeriği:
· Bir Defaya Mahsus 2200 TL,
· Yemekhanede 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Üç Öğün Ücretsiz Yemek.

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

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

ZENGİN KÜTÜPHANE OLANAKLARI
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. (TemmuzAğustos hariç)
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.
Gece 00.00 ile 01.00 arası sıcak içecek (çay, kahve ve çorba) ikramı ücretsiz sunulmaktadır.
1150 kişilik oturma kapasitesi, 25 adet çalışma odası, 10 adet okuma ve çalışma salonu
bulunmaktadır.
e-kitap ve e yayınlara kampüs içi ve dışından erişim sağlanabilmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK MERKEZİ
ÖĞRENCİLERİMİZİN HER
ZAMAN YANINDAYIZ

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.

ÜNİVERSİTEMİZ

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Mediko Sosyal
Merkezimiz 1. Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu olarak aşağıda sıralanan faaliyetleri yürütmektedir.
- Genel Tıp Polikliniği
- Psikiyatri Polikliniği
- Beslenme ve Diyet Polikliniği
- Hemşirelik Hizmetleri:
o Vital Bulgu takibi ve hasta müşahadesi
o Enjeksiyon uygulamaları
o Sütür (dikiş) alımı
o EKG çekimi
o Oksijen – buhar uygulamaları
Sağlık hizmetlerimizden yararlanmak isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencilerimiz, öğrenci kimliği
ile hafta içi saat 08:00-17:00 saatleri arasında müracaat edebilir.

KÜL 199 Kültürel Etkinlikler
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 katılımına teşvik etmek amacıyla açılmıştır.
Öğrencilerden sinema, tiyatro, konser, sergi, kongre, konferans, kültürel gezi vb. etkinliklere
katılması beklenir.

KÜL 195 Gönüllülük Çalışmaları (Seçmeli)

KÜL 193 Kariyer Planlama (Zorunlu)

MÜZE VE SANAT
MERKEZLERİ
Anadolu Üniversitesi
Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi
Cumhuriyet Tarihi Müzesi
Çağdaş Sanatlar Müzesi
Eğitim Karikatürleri Müzesi
Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı

KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİ VE SALONLAR
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Kongre Merkezi
Öğrenci Merkezi
Salon 2009
Salon 2016
Koral Çalgan Salonu
Sinema Anadolu
Şener Şen Kültür Salonu

SPOR TESİSLERİ
Çarşı A Spor Tesisleri
Futbol Sahası
Kapalı Yüzme Havuzu
Tenis Kortları
Yunus Emre Kampüsü Spor Salonu

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ
1. Akut Kulübü
2. Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü
3. Atatürkçü Düşünce Kulübü
4. Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü
5. Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü
6. Bilim ve Eğitim Kulübü
7. Dans Kulübü
8. Denetim Kulübü
9. Dijital Dönüşüm Kulübü
10. Doğa Sporları Kulübü
11. Eczacılık ve Sağlık Kulübü
12. Edebiyat Kulübü
13. Engelsiz Anadolu Kulübü
14. Erasmus Kulübü
15. Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü
16. Fotoğrafçılık Kulübü
17. Gastronomi Kulübü
18. Geleneksel Türk Sporları Kulübü
19. Genç Kadem Kulübü
20. Genç Tema Kulübü
21. Genç Yeşilay Kulübü
22. Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü
23. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü
24. Hukuk Akademisi Kulübü
25.İletişim Kulübü
26. İşletme ve Ekonomi Kulübü
27. Karikatür ve Çizgi Film Kulübü

28. Kariyer Kulübü
29. Kızılay Kulübü
30. Kuşaklararası Dayanışma Kulübü
31. Lösev Fayda Kulübü
32. Maliye Kulübü
33. Marketing Anadolu Kulübü
34. Milli Fikir ve Düşünce Kulübü
35. Motor Sporları Kulübü
36. Müzik Kulübü
37. Ombudsmanlık Kulübü
38. Psikoloji ve Yaşam Kulübü
39. Sinema Kulübü
40. Sirk Sanatları Kulübü
41. Sosyal Medya Kulübü
42. Spor Kulübü
43. Sualtı Kulübü
44. Sui Generis Tiyatro Kulübü
45. Tarih Kulübü
46. Tiyatro Kulübü
47. Turizm ve Gezi Kulübü
48.Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü
49.Uluslararası Öğrenci Kulübü
50. Video Oyunları Kulübü
51. Yabancı Diller Kulübü
52.Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Kulübü
53.Yönetim ve Gelişim Kulübü

Öğrenci Kulüpleri Ofis Adresi: Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Kat:3

TOPLULUKLARIMIZ
Anadolu Senfoni Orkestrası (ASO)
AÜDK Senfoni Orkestrası
Çok Sesli Gençlik Korosu
Halk Dansları Topluluğu
Mezunlar Birliği
Tiyatro Anadolu
Türk Halk Müziği Korosu
Türk Sanat Müziği Korosu

2. Üniversite
2. için
Üniversite için

ikinciüniversite.anadolu.edu.tr
ikinciüniversite.anadolu.edu.tr

ÜNIVERSITE

lerin bir diplomaya sığmıyorsa

Hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa

2.
ÜNIVERSITE
2. ÜNIVERSITE

Hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa

GİRİŞ SINAVSIZ
GİRİŞ SINAVSIZ
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ

İkinci Üniversite
Kapsamında,
Herhangi Bir
Yükseköğretim
Kurumundan
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ
LİSANS PROGRAMLAR!
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLAR!

Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı (Yeni)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İŞLETME FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLAR!

Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik

İKTİSAT FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLAR!

Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri ilişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce) (Yeni)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bil_imi ve Kamu
Yönetimi (lngilizce)
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (Yeni)

[

Önlisans Eğitimi
alanlar ve
mezun olanlar
Lisans eğitimi

alanlar ve
mezun olanlar

-

SINAVSIZ KAYIT

SINAVSIZ KAYIT

-

Önlisans
Programları

Önlisans ve Lisans
Programları

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLAR!
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Adalet
Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği (Yeni)
Aşçılık
Sosyal Hizmetler
Bankacılık ve Sigortacılık
Sosyal Medya Yöneticiliği
Bilgisayar Programcılığı (Yeni)
Spor Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici
Tarım Teknolojisi
Asistanlığı
Tıbbi Dokümantasyon ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Sekreterlik
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Dış Ticaret
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Emlak Yönetimi
Web Tasarımı ve Kodlama
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Yaşlı Bakımı
Ev İdaresi
Yerel Yönetimler
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı

http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr

rJ /AOFAnadolum

a/

AOFAnadolum

@ /anadoluuniv_acikogretimsistemi

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 ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
http://sem.anadolu.edu.tr

