
3'ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak 
üzere 3 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 6 Enstitüye sahip Üniversitemiz 
iki milyondan fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

Örgün sistemde 56 Lisans ve 13 Ön lisans, Açıköğretim Sistemi’nde 19 Lisans 
ve 41 Ön lisans programıyla birlikte kaliteli ve köklü eğitimin önde gelen 
üniversitelerinden biri olmanın gururunu öğrencilerimizle paylaşmaktayız.

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla kendine güvenen, sorumluluk 
bilinci yüksek, temsil yeteneği olan, evrensel yetkinliklere ve etik değerlere 
sahip ve iş dünyasının tercih ettiği öğrencilerin yetiştirilmesine yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz sunduğu nitelikli yüksek öğretimi, öğrenci kulüpleri 
aracılığıyla aktif bir sosyal yaşamla birlikte deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

Üniversitemizin Erasmus+ kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri ile program 
bazında 387, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler (ortak ülkeler) ile program 
bazında 305 ikili anlaşması bulunmaktadır.

Kampüste öğrencilerimize vegan ve glütensiz seçenekleri de dahil üç öğün 
sağlıklı, leziz ve güvenilir yemekhane hizmeti sunmaktayız.  

Öğrencilerimiz, kampüsümüzde bulunan sinema, tiyatro, konser, sergi 
salonları ve spor tesislerinde yılda 2500’ü aşan kültür, sanat ve spor etkinliğine 
kolayca katılabilmektedir.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Kongre Merkezi
Öğrenci Merkezi
Salon 2009

Salon 2016
Koral Çalgan Salonu
Sinema Anadolu
Şener Şen Kültür Salonu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi
Cumhuriyet Tarihi Müzesi
Çağdaş Sanatlar Müzesi
Eğitim Karikatürleri Müzesi

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

Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı kapsamında program bazında 
121 ikili anlaşması bulunmaktadır.

Bütün örgün eğitim programlarımıza kayıtlı öğrenciler Erasmus Staj 
hareketliliğine başvurabilir. 

Avrupa Dayanışma Programımız, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir 
projede 2 hafta - 12 ay arası süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. 

İngilizce Öğretmenliği, İktisat, İşletme programlarımızdan birine kayıt olan 
öğrencilerimiz lisans eğitimleri süresince hem Türkiye’de hem de ABD’de 
YÖK onaylı programlarda öğrenim görme avantajını elde etmektedirler.

Farabi Değişim Programımız, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki 
yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yüksek öğretim kurumunda 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

PROGRAMLARIMIZ

ULUSLARARASI EĞİTİM

KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz, 7/24 hizmet vermektedir. Basılı 
kitap sayısının 320 bini geçtiği, her yıl en az 10 bin yeni kitabın kazandırıldığı 
merkezde, toplamda 1 milyonu aşkın kitap, e-kitap, dergi, e-dergi akademik 
çalışmalar, arşiv-yazma eser, ses ve görüntü arşivi vb. kaynak bulunmaktadır.

Merkezlerimiz arasında Arkeoloji Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türk Dünyası Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi başta olmak üzere, üniversitemiz eğitim, 
araştırma ve topluma hizmet misyonuna katkı sağlayan birçok araştırma 
ve uygulama merkezi bulunmaktadır. 

 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA OLANAKLARI ÖĞRENME OLANAKLARI

BURS İMKANLARI

Merkezler

Erasmus+ Programı

Beslenme ve Sağlık

Kültür - Sanat

Kültür Sanat Merkezleri ve Salonlar

Müze ve Sanat Merkezleri

Spor Tesisleri
Mevlana Değişim Programı

Erasmus Staj Hareketliliği Programı

Avrupa Dayanışma Programı

Çift Diploma Fırsatları

Farabi Değişim Programı

Sınavsız 2. Üniversite kapsamında Anadolu 
Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile 
kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde 
okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde! 

Üniversitemiz tarafından Örgün Eğitim ve Akadema 
derslerinin çevrim içi ortamda desteklenmesi ve 
yürütülmesi amacıyla kurulan, açık kaynak kodlu 
bileşenlerden oluşan Mergen Öğrenme Yönetim 
Sistemi ile öğrencilerimiz zaman ve mekandan 
bağımsız olarak öğrenme kaynaklarına erişip 
öğretim elemanları ile bir araya gelebilmektedirler.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 
DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

Üniversitemiz öğrencilerine karşılıksız, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla 
dört yıllık lisans eğitimi süresini kapsayan zengin burs olanakları sunuyor. 
Üniversitemizin sunduğu Başarı Bursları’ndan hem Sözel, Sayısal, Eşit 
Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen 2021 YKS yerleştirme puanı  
sıralamasına göre hem de Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı 
tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarındaki başarı sıralamalarına 
göre yararlanılabiliyor.

Programlarımız:
Nitelikli akademik kadrosu ve zengin öğrenme olanakları ile bilimin merkezi.

  kıtaya eğitim hizmetleri sunan Türkiye’nin global kampüsü.

Uluslararası Eğitim ve Değişim Programları
Uluslararası değişim programlarından en çok öğrencinin yararlandığı 
öncü üniversite.

Kampüste Yaşam
Düzenlediği ayda 100’den fazla kültür, sanat, spor ve bilimsel organizasyon 
ile Türkiye’nin en dinamik üniversitesi.

Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri ile zamanın en aktif ve nitelikli değerlendirildiği üniversite.

Öğrenme Olanakları
Üstün teknolojik altyapısı ve sunduğu zengin öğrenme hizmetleri ile dijital 
eğitimin kalbi.

Burs İmkanları
Başarıyı ödüllendiren öğrenci dostu üniversite.

Lisansüstü Eğitim Olanakları
Geniş lisansüstü eğitim programı seçenekleri ile yaşam boyu öğrenme fırsatı 
sunan üniversite.

Mezunlar
Dört kıtada yer alan 28 farklı ülkeden öğrencisi ve mezunu ile Dünya’nın 
en geniş ailesi.

NEDEN 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ?

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 

Üniversitemiz 28 ülkede, sayısı 3 milyonu bulan mezun ve öğrencisiyle 
dünyanın en büyük eğitim ailesidir. Üniversitemiz mezunlarıyla arasındaki 
bağı “Mezunlar Birliği” ve “Kariyerim ve İş Hayatım” platformu üzerinden
sürekli canlı tutmaktadır.

MEZUNLAR

Araştırma ve Uygulama Olanakları

Zengin kütüphanesi, çağdaş laboratuvarları, atölye çalışmaları ve staj 
olanakları ile araştırmacıyı destekleyen üniversite.
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Hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa

İKİNCİ ÜNİVERSİTE
http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr



Senin Hayallerin,

      Senin Üniversiten


