


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / AKDENİZ UNIVERSITY

İLETİŞİM FAKÜLTESİ  / FACULTY OF COMMUNICATION

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ / PRESS AND PUBLIC RELATIONS DIRECTORATE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ / INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

2019 ANTALYA





İÇİNDEKİLER
CONTENTS

• Genel Bilgi  / 10      
• Üniversitenin Misyonu-Vizyonu / 12
• Akademik Bilgiler / 13 
• Kampüste Yaşam / 16
• Fakülteler / 18
• Tıp Fakültesi / 19
• Ziraat Fakültesi / 20
• Fen Fakültesi / 21
• Edebiyat Fakültesi / 22
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 24
• Mühendislik Fakültesi / 26
• Eğitim Fakültesi / 28
• Güzel Sanatlar Fakültesi / 30
• Hukuk Fakültesi / 32
• İletişim Fakültesi / 33
• Su Ürünleri Fakültesi / 34
• Diş Hekimliği Fakültesi / 35
• İlahiyat Fakültesi / 36
• Turizm Fakültesi / 37
• Hemşirelik Fakültesi / 38
• Manavgat Turizm Fakültesi / 39
• Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi / 40
• Mimarlık Fakültesi / 41
• Uygulamalı Bilimler Fakültesi / 42
• Spor Bilimleri Fakültesi / 43
• Serik İşletme Fakültesi / 44
• Kemer Denizcilik Fakültesi / 45
• Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / 46

General Information
Mission and Vision of the University
Academic Information
Campus Life
Faculties
Faculty of Medicine
Faculty of Agriculture
Faculty of Science
Faculty of Letters 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 
Faculty of Engineering
Faculty of Education
Faculty of Fine Arts
Faculty of Law
Faculty of Communication
Faculty of Fisheries
Faculty of Dentistry
Faculty of Theology
Faculty of Tourism
Faculty of Nursing 
Manavgat Faculty of Tourism
Kumluca Faculty of Health Sciences
Faculty of Architecture
Faculty of Applied Sciences 
Faculty of Sport Sciences   
Serik Faculty of Business Administration
Kemer Faculty of Maritime
Manavgat Faculty of Social Sciences and Humanities 



İÇİNDEKİLER
CONTENTS

• Sağlık Bilimleri Fakültesi / 47 
• Enstitüler / 48 
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 50
• Fen Bilimleri Enstitüsü  / 50
• Sosyal Bilimler Enstitüsü  / 50
• Güzel Sanatlar Enstitüsü  / 51
• Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nak. Enst. / 51
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü  / 52
• Akdeniz Uygarlıkları Araş. Enstitüsü  / 52
• Yüksekokullar / 53
• Yabancı Diller Yüksekokulu / 54
• Antalya Devlet Konservatuvarı / 56
• Meslek Yüksekokulları / 58
• Teknik Bilimler MYO / 59
• Sosyal Bilimler MYO / 61
• Sağlık Hizmetleri MYO / 62
• Elmalı MYO / 63
• Kumluca MYO / 64
• Korkuteli MYO / 65
• Serik Gülsün Süleyman Süral MYO / 66
• Manavgat MYO / 67
• Finike MYO / 68
• Adalet MYO / 69
• Göynük Mutfak Sanatları MYO / 70
• Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu / 71
• Bölüm Başkanlıkları / 72
• Uzaktan Eğitim / 73
• Akdeniz Üniversitesi Hastanesi / 74

Faculty of Health Sciences
Institutes           
Institute of Health Sciences
Institute of Science
Institute of Social Sciences
Institute of Fine Arts 
Prof.Dr.Tuncer Karpuzoğlu Organ Transplantation Institute*
Institute of Educational Sciences
Mediterranean Civilisations Research Institute
Schools
School of Foreign Languages
Antalya State Conservatory
Vocational Schools
Vocational School of Technical Sciences
Vocational School of Social Sciences
Vocational School of Health Services
Elmalı Vocational School
Kumluca Vocational School
Korkuteli Vocational School
Serik Gülsün-Süleyman Süral Vocational School*
Manavgat Vocational School
Finike Vocational School
Vocational School of Justice
Göynük Culinary Arts Vocational School
Demre Dr. Hasan Ünal Vocational School
Departmental Directorates
Distance Education
Akdeniz University Hospital



İÇİNDEKİLER
CONTENTS

• Antalya Teknokent / 76
• Öğrenci Hizmetleri / 78 
• Psiko-Sosyal Hizmetler / 80
• Sağlık Hizmetleri / 80
• Kültür Hizmetleri / 81
• Öğrenci Toplulukları / 82 
• Spor Hizmetleri / 84
• Akdeniz Üniversitesi Stadyumu / 85
• Sosyal Hizmetler / 86
• Beslenme Hizmetleri / 87
• Barınma Hizmetleri-Ulaşım Hizmetleri / 88
• Burs Hizmetleri / 89
• Kısmi Zamanlı Çalışma / 90
• Engelli Öğrenci Destek Birimi / 91
• Kütüphane / 92
• Sesli Kütüphane / 93
• Öğrenci Konseyi / 94
• Uluslararası İlişkiler / 95
• Değişim Programları / 96 
• Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü / 98
• Antalya Üniversitesi Destekleme Vakfı / 99
• Akdeniz Üniversitesi Mezunlar Derneği / 100
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu / 101
• Avrupa-Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi / 102
• Sosyal Tesisler / 103
• Basın ve Halkla İlişkiler / 104
• Antalya Genel Tanıtım / 106
• Antalya Şehir Haritası / 109
• Kampüs Haritası / 110
• Akdeniz Üniversitesi İletişim Bilgileri / 112

Antalya Technopolis
Student Services
Psychosocial Services 
Health Services
Cultural Services 
Student Clubs
Sport Services
Akdeniz University Stadium
Social Services 
Catering Services
Accommodation and Transport Services
Scholarship Services
Part-time Work
Support Unit for Disabled Students 
Library
Audio Library
International Relations
Exchange Programmes
Student Council
Institutional Development and Quality Coordinatorship
Antalya University Support Foundation
Alumni Association of Akdeniz University
Scientific Research Projects Coordination
Euromed Youth Education and Recreation Facility
Akdeniz University Guest House
Press and Public Relations
About Antalya
Antalya City Map
Campus Map
Akdeniz University Contact Information



EĞİTİMDE VE BİLİMDE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE
A PIONEERING UNIVERSITY IN EDUCATION AND SCIENCE



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / RECTOR OF AKDENİZ UNIVERSITY
	 	 	 	 	Prof.	Dr.	Mustafa	ÜNAL	

Değerli Dostlar, Sevgili Öğrenciler

Her alanda elde ettiği başarılarla yurt içinde ve yurt dışında 
tanınan ve tercih edilen bir üniversitenin rektörü olarak 
hepinizi selamlıyorum.

Akdeniz Üniversitesi olarak, bilimsel göstergeleri referans 
edinen, değişime açık, son teknolojiyle donatılmış birimleri 
ve araştırma merkezleriyle, bilimden sanata, spordan sağlığa 
tüm alanlarımızla sürekli gelişen ve geliştiren bir dünya 
üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. 

Üniversite, kent ve sanayi işbirliğini gözeterek özveri ile 
çalıştığımız bu eğitim ve bilim yolunda,  bölgemize ve ülkemize 
değer katmaya ve yeni ufuklar sunmaya kararlılıkla devam 
edeceğiz.

Bilgi, bilim ve hizmet üreterek, ülkemizi her platformda 
başarı ile temsil eden akademisyenlerimiz, iletişimi güçlü, 
alanında uzmanlaşmış, nitelikli, evrensel standartlarda 
yetişmiş öğrencilerimiz ve deneyimli idari personellerimizle 
Akdenizli olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sizleri de 
bu gururu paylaşmak için Akdeniz Üniversitesi’ne bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

Dear Friends and Dear Students,

 I offer you my greetings as Rector of a university that 
enjoys recognition and appreciation at both the national and 
international levels for its many achievements in every field of 
education and research.                                                                                     

Akdeniz University is progressing rapidly and confidently on 
its way to becoming a world-class university. It is in a state of 
constant development in every academic discipline from science 
to the arts, from sports to health, with a range of units and 
research centres equipped with the latest technology, that is 
open to change, and takes its point of reference from scientific 
parameters.                                                                               

Through the pursuit of further cooperation between the 
university, the city and the world of industry, we will continue to 
add value to our region and country with increased determination, 
and present new perspectives along the educational and scientific 
path which we follow with dedication and devotion.

With our academics who successfully represent our country 
on every platform through the production of knowledge, science 
and service, with our students who excell in their communication 
skills, their expertise in their fields of specialization, educated and 
qualified to international standards, and with our experienced 
administrative staff, we are all proud of our place in the Akdeniz 
University family. We look forward to welcoming you to Akdeniz 
University so you can share in our achievements and our pride.

With my dearest and best regards.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
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20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana sürekli 
olarak gelişen Akdeniz Üniversitesi’nde 24 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 1 
konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 4 bölüm başkanlığı ve 54 araştırma ve 
uygulama merkezi bulunmaktadır.

Farklı alanlarda, nitelikli yükseköğretim hizmeti sunan Akdeniz Üniversitesi, 
ortaya koyduğu bilimsel araştırma ve uygulamalarla da uluslararası düzeyde 
yenilikçi ve dinamik bir üniversitedir.

Since Akdeniz University was founded on July 20th 1982, it has experienced a 
process of continuous evolution and growth to the point where, with its 24 faculties, 
7 institutes, 1 school, 1 conservatory, 12 vocational schools, 4 departmental 
directorates, and 54 research and application centres, it can provide quality higher 
educational services in a wide range of different fields, and enjoys a reputation for 
being an innovative and dynamic university in its approach to developing scientific 
research and applications at an international level.

KAMPÜS	GENEL	BİLGİ	
GENERAL INFORMATION 
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Üniversitemizin Misyonu / Mission of the University
Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-

öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne 
katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve 
diğer alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karşılama misyonu 
ile çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız. 

We are determined to continue our work with the mission of providing 
education and scientific production at a universal level through high 
quality academic programmes, contributing to transformation of 
information to technology, meeting the needs of society at the highest 
level in the fields of knowledge and technology as well as artistic, social, 
cultural and other areas.

Üniversitemizin  Vizyonu / Vision of the University
Araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli 

iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası 
alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır. 

The vision of Akdeniz University is to become a distinguished university 
which continuously enhances the quality of its work in the fields of research, 
education, art and technology; which is sensitive to the environment; 
which is entrepreneurial, and which is recognized internationally for its 
scientific work.

ÜNİVERSİTEMİZİN	MİSYONU	&	VİZYONU	
MISSION AND VISION OF AKDENİZ UNIVERSITY
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 Akademik Yıl / Academic Year 

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl uygulayan birimlerde akademik yıl Güz ve 
Bahar dönemi olarak iki döneme ayrılmıştır. Bir akademik yıl her bir kayıt yenileme süresi dışında en az 70 iş günüdür. Her yıl Akdeniz 
Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kayıt tarihleri, eğitim-öğretime başlama ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri ve yaz okulu 
tarihleri Üniversite Senatosunca kabul edilen üniversitenin akademik takviminde belirtilmektedir.

The educational calendar at Akdeniz University is regulated on the basis of semesters or academic years, and for units which work on the basis 
of semesters, the academic year is divided into the autumn and spring semesters. The academic year consists of a minimum of 70 working days, 
excluding the periods set aside for the renewal of registration. Each year the dates for registrations, the starting and finishing dates of courses, the 
dates of examinations, and the dates of summer school courses in the faculties, institutes and schools affiliated to Akdeniz University are specified 
in the academic calendar which is approved by the University Senate. 

 Kayıtlar / Enrolment 

Akdeniz Üniversitesi’nde yeni kayıt işlemleri (özel durumu bulunan diploma programları hariç) ve ders kayıt işlemleri internet üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, kayıt tarihlerini, üniversitenin internet sayfasında yer alan akademik takvimden öğrenebilirler. Belirtilen 
süreler dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Öğrenciler her dönem başında ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek 
zorundadırlar.

All enrolment and course registration procedures at Akdeniz University (except for diploma programmes with special status) are carried out 
over the internet. Students can find details of their registration dates from the academic calendar which is available on the university website. Any 
applications which are submitted outside the specified periods will not be processed. Students are required to renew their registration between the 
specified dates at the beginning of each semester.

AKADEMİK	BİLGİLER
ACADEMIC INFORMATION
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 Öğretim Dili / Language of Instruction 

Akdeniz Üniversitesi’nin öğretim dili Türkçe’dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan diploma programlarından bazıları en az %30 
yabancı dilde bazıları da % 100 yabancı dilde eğitim vermektedir.

 
The language of instruction at Akdeniz University is Turkish. Some of the diploma programmes with compulsory foreign language preparatory 

education provide courses with at least 30% of the content in a foreign language, while others may have 100% of the content in a foreign language.

 Devam Zorunluluğu / Compulsory Attendance 

Akdeniz Üniversitesi’nde derslere devam zorunludur. Uygulamalı derslerin yüzde 80’ine, kuramsal derslerin ise yüzde 70’ine katılmayan 
öğrenciler sınavlara giremezler ve aynı dersi bir sonraki yıl tekrarlamak zorunda kalırlar.

Attendance is compulsory for all courses at Akdeniz University. Students must attend a minimum of 80% of the classes for their applied courses 
and a minimum of 70% of the classes for their theoretical courses. Students who do not attend the required number of classes will not be allowed 
to take their examinations, and they will be required to repeat the same course the following year.

 Sınavlar / Examinations

Derslerin her biri için eğitim yapan birimlerde en az bir ara sınav ile bir yarıyıl sonu sınavının yapılması zorunludur, ayrıca öğrenci iş yükü 
dikkate alınarak yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarından (ara sınav, kısa sınav, uygulama, dönem ödevi/proje, ödev/seminer, derse devam ve benzeri) 
en az bir tanesinin de kullanılması gerekir. Sınavlar öğretim elemanları tarafından 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilmektedir. Her 
başarı notu bir dersin yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarından alınan ham not ile ham yarıyıl sonu/yılsonu sınav notunun yüzdelik karşılıklarının 
toplanmasıyla bulunur. Sınav sonunda öğrencilerin elde ettiği puanlar Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemiyle harf notuna 
dönüştürülmektedir. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yılsonu başarı notu CC harf notunun altında olmamalıdır.

At least one midterm examination and one final examination are required for each of the courses taken. In addition, at least one of the academic 
year or semester measurement instruments (midterm examination, quiz, practice, term paper or project, homework or seminar assignment, 
course attendance etc.) must be used when considering the student workload. Examinations are evaluated on a scale of 100 (one hundred) points 
by the instructors. Each achievement grade is determined by the sum of the percentile equivalents of the raw grade taken from the year/semester 
measurement instruments, and the raw midterm/final examination grade. The scores obtained by the students at the end of the examination 
are converted into letter grades by the Akdeniz University Student Automation System.  In order to be successful in a course, the midterm/final 
achievement grade should not be lower than the CC letter grade.

 Çift Anadal-Yandal Programı / Double Major-Minor Programme

Akdeniz Üniversitesi çift anadal programı örgün öğretimde lisans programlarını başarıyla sürdüren öğrencilerin aynı zamanda istedikleri 
ikinci bir dalda lisans diploması alabilmelerine; yandal programı ise lisans programlarını başarıyla sürdüren öğrencilerin farklı bir dalda 
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yandal sertifikası alabilmelerine olanak sağlamaktadır.

The Akdeniz University double major programme allows students who are successfully following an undergraduate programme in formal 
education to undertake an undergraduate diploma in a second major at the same time. The minor programme allows students who are successfully 
following an undergraduate programme to undertake a minor certificate in a different field.

 Yatay Geçiş / Transfers

Öğrencilerin, Akdeniz Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve bölümlerine kurum içi veya kurumlararası yatay geçişleri “Yükseköğretim 
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılır. 

Transfers of students between the faculties, schools and departments of Akdeniz University, and inter-institutional transfers of students are 
carried out in accordance with the “Regulation on the Principles of Transfer between Associate Degree and Undergraduate Programmes at Higher 
Education Institutions, Double Major, Minor, and Inter-Institutional Credit Transfer”.

 Diploma - Diploma Eki / Diploma and Diploma Supplement

Kayıtlı bulunduğu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki çalışmalarının tümünden başarı sağlamaları sonucunda öğrencilere 
İngilizce ve Türkçe içerikli diploma ve bunun yanında alınan derecelerin akademik olarak tanınması amacıyla ingilizce olarak hazırlanan 
diploma eki verilmektedir.

If they achieve success in all aspects of their studies in the faculties, schools and vocational schools where they are registered, students will be 
awarded a diploma with both Turkish and English text, as well as a diploma supplement in English recognising the academic content of the degrees 
received.
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YAKUT	YAŞAM	ALANI
YAKUT LIVING AREA 

Yakut Yaşam Alanı, öğrenci ve personele sunduğu çeşitli hizmetlerle kampüs yaşamını kolaylaştırmak ve keyifli hale dönüştürmek ama-
cıyla, 2011- Şubat ayında hizmet vermeye başlamıştır.

Artan öğrenci kapasitesinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan Yakut Yaşam Alanı, 2000 kişilik öğrenci yemekhanesi, çeşitli 
restoranlar, kafeterya, kafeler, banka, kargo, PTT, eczane, kuaför, kırtasiye ve market gibi işletmeler ile açık hava sinemasının bulunduğu 
bir sosyal alanı içermektedir.

The Yakut Living Area opened in February 2011 with the aim of making campus life easier and more enjoyable through the provision of a wide 
range of services to the students and staff members of the university.

The facilities of the Yakut Living Area are designed to meet the needs of the growing student population, and include a social area consisting of 
a student dining hall with a capacity of 2,000 people, various restaurants, cafeterias, cafes and a bank, as well as a shipping company, post office, 
pharmacy, hairdresser, stationery shop, market and open air cinema.

OLBİA	KÜLTÜR	MERKEZİ
OLBİA CULTURAL CENTER

Olbia Kültür Merkezi, öğrenciler ve çalışanlar için pek çok sosyo-kültürel faaliyete ev sahipliği yapmanın yanı sıra, onlara ihtiyaçlarını kar-
şılamaları için banka, market, kafe, kırtasiye, hediyelik eşya, giyim mağazaları, şehirlerarası otobüs firmaları ofisleri ve kuaför salonu gibi 
çeşitli işletmeler sunan bir yaşam alanıdır.

Olbia Kültür Merkezi bünyesinde, çeşitli kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla 1500 kişilik Amfi Tiyatro, 100 ve 150 kişilik 2 ayrı 
kültür salonu, kültür kafe, sanat galerisi ve el sanatları atölyesi ve öğrenci toplulukları gibi birçok noktada tüm öğrenci ve çalışanlara hizmet 
verilmektedir. Merkez, özgün mimari yapısıyla 2001 yılında dünyaca ünlü mimarlık ödülü olan “Ağa Han Mimarlık Ödülünü” kazanmıştır.

The Olbia Cultural Centre is home to several socio-cultural facilities which provide activities for students and staff members, and a living area 
that offers a variety of businesses such as banks, markets and cafes, shops selling stationery, souvenirs and clothing, intercity bus company offices 

KAMPÜSTE	YAŞAM
CAMPUS LIFE

Akdeniz Üniversitesi, kampüsüyle öğrencilerine yüksek standartlarda sosyal ve kültürel yaşam alanları sunmaktadır. 
Akdeniz University offers its students a high standard of social and cultural life on campus.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                     2019

16



CEYPARK	SOSYAL	MERKEZi
CEYPARK SOCIAL CENTER

Her geçen gün büyüyen kampüsü ve artan öğrenci sayısı ile Akdeniz Üniversitesi sosyal/yaşam alanlarına bir yenisi daha eklendi. 2017 
yılı itibari ile hizmet vermeye başlayan Ceypark Sosyal Merkezi; toplam 2653 m² kapalı alanıyla restoran ve kafe ağırlıklı olmak üzere kırta-
siye, butik, kuaför gibi alanlarıyla hem öğrencilerin hem de çalışanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. 

With our ever-growing campus and increasing number of students, a new enhancement has recently been added to the social/living areas of 
Akdeniz University. The Ceypark Social Centre, with a total indoor area of 2,653 m², opened in 2017 to help meet the needs of both students and 
staff members with a range of restaurants and cafes, a stationery store, boutique and hairdresser.

and a hairdresser. Olbia also provides students and staff members with cultural facilities which include an Amphitheatre for 1,500 people, 2 
cultural halls with capacities of 100 and 150 people, a culture cafe, art gallery and handicrafts workshop, and is also home to a large number of 
Student Clubs. In 2001 the Centre was awarded the world famous “Aga Khan Architecture Award” for the originality of its architectural quality.
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FAKÜLTELER
FACULTIES
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1973 yılında Ankara 
Üniversitesi’ne bağlı Antalya Tıp Fakültesi adı altında kurulmuş, 
1982 yılında Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşu ile birlikte Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitim öğretime devam etmiştir.

Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı, 2010 yılında 
UTEAK tarafından akredite edilmiş ve Türkiye’de ilk akredite olan 
tıp fakülteleri arasında yerini almıştır. Temel bilimler binası, modern 
laboratuvarlar, eğitim amaçlı maket, simüle hasta laboratuvarı ve 
simülasyon laboratuvarı gibi modern ders araç ve gereçleri ile 
donatılmıştır. Derslik ve laboratuvarlarda Probleme Dayalı Öğrenim 
(PDÖ) oturumları ve interaktif yöntemlerle teorik ve uygulamalı 
eğitim yürütülmektedir. 

Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 10 Anabilim Dalı ve 4 Bilim Dalı,
Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 20 Anabilim Dalı ve 33 Bilim Dalı,
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde13 Anabilim Dalı ve 9 Bilim Dalı 
bulunmaktadır.

The Akdeniz University Faculty of Medicine was founded in 1973 
under the name of the Antalya Medical Faculty, and was affiliated to 
Ankara University. In 1982, with the foundation of Akdeniz University, 
it continued its educational role as the Akdeniz University Faculty of 
Medicine. 

The undergraduate medical programme of the Faculty of Medicine 
was accredited by UTEAK in 2010, and it took its place as one of the 
first accredited medicine faculties in Turkey. The Basic Sciences Building 
is equipped to contemporary standards with a range of modern 
laboratories, educational models, simulated patient laboratories and 
simulation laboratories in which theoretical education and practical 
training can be carried out using problem-based learning sessions and 
interactive methods.

10 Departments and 4 Sub-departments in the Basic Medical Sciences     
Division
20 Departments and 33 Sub-departments in the Internal Medical 
Sciences Division
13 Departments and 9 Sub-departments in the Surgical Medical      
Sciences Division

TIP	FAKÜLTESİ
FACULTY OF MEDICINE
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ZİRAAT	FAKÜLTESİ
FACULTY OF AGRICULTURE

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1983 yılında kurulmuş, 
1984 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fakülte bünyesinde 35 
adet muhtelif laboratuvar, uygulama seraları, hayvancılık tesisleri 
ve süt işleme tesisleri bulunmaktadır. Fakülte 9 bölümü ile lisans 
ve lisansüstü eğitim öğretim vermektedir.

  Ziraat Fakültesi Bölümleri

Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma 
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni

The Akdeniz University Faculty of Agriculture was founded in 1983, 
and started education in 1984. There are 35 different laboratories, 
application greenhouses, animal husbandry facilities and milk 
processing facilities in the faculty, which offers undergraduate and  
graduate courses in 9 departments. 

 Departments of the Faculty of Agriculture

Horticulture 
Plant Protection
Agricultural Economics
Agricultural Machinery and Technology Engineering
Agricultural Biotechnology 
Farm Structures and Irrigation 
Field Crops
Soil Science and Plant Nutrition
Zootechnics 
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FEN	FAKÜLTESİ
FACULTY OF SCIENCE

Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi olarak 1982 yılında 
eğitim-öğretime başlamıştır. Fakülte, 2010 yılından itibaren 
Fen Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Fakültede yürütülen eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerin 
yanında kuruluş ve işletmelere ürün ve hizmet üretim 
aşamasında ihtiyaç duyduğu deney, analiz ve danışmanlık 
hizmetleri verilmektedir. 

 Fen Fakültesi Bölümleri
 
Fizik 
Biyoloji 
Kimya
Matematik 
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 

The Faculty of Science opened as the Faculty of Science and 
Letters in 1982, and changed its role to become the Faculty of 
Science in 2010.

In addition to its educational and scientific activities, the faculty 
also provides experimental, analytical and consultancy services in 
line with demand from organizations and companies during their 
product and service production phase.

 Departments of the Faculty of Science 

Physics
Biology
Chemistry
Mathematics 
Space Sciences and Technologies 
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EDEBİYAT	FAKÜLTESİ
FACULTY OF LETTERS 

Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi olarak 1982 yılında 
eğitim-öğretime başlamıştır. 2010 yılından itibaren Edebiyat 
Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Yeni hizmet binasında her bölümde iki adet 96 kişilik, bir adet 108 
kişilik ve bir adet 132 kişilik olmak üzere dört adet derslik, bir adet 
kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı ile 226 kişilik 2 adet amfi ve 
226 kişilik 2 adet konferans salonu mevcuttur. 

 Edebiyat Fakültesi Bölümleri 

Arkeoloji
Tarih
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Alman Dili ve Edebiyatı 
İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Sosyoloji
Coğrafya
Psikoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Sanat Tarihi 

The Faculty of Letters opened as the Faculty of Science and Letters in 
1982, and has continued its educational role as the Faculty of Letters 
since 2010.

In its new service building there are four classrooms for each 
department; two with a capacity of 96 students, one with a capacity of 
108 students, and one with a capacity of 132. There is also a library, a 
computer laboratory, two lecture halls with seating for 226 people, and 
two conference rooms with seating for 226 people.

  Departments of the Faculty of Letters 

Archaeology
History
Ancient Languages and Cultures 
German Language and Literature 
English Language and Literature 
Sociology
Geography 
Psychology
Turkish Language and Literature 
Philosophy 
Art History
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İKTİSADİ	VE	İDARİ	BİLİMLER	FAKÜLTESİ
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1993 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. 

Fakülte tarafından yılda iki kez yayımlanan Akdeniz İİBF Dergisi, 
Tübitak, Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International 
Bibliography of the Social Sciences (IBSS), EBSCO, EconLit ve ASOS 
Index tarafından taranmaktadır. 

Fakülte bünyesinde bulunan Avrupa Dokümantasyon Merkezi, 
2002 yılında kurulmuş olup, merkezde süreli yayın, doküman, kitap, 
rapor, CD gibi toplam 3500’ün üzerinde kaynak bulunmaktadır.

2011 yılında TS EN IStO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi almaya hak kazanan Fakülte, Akdeniz Üniversitesi birimleri 
içerisinde bu belgeyi alan ilk birimdir.

The Faculty of Economics and Administrative Sciences started its 
educational programme in 1993.  

Among the achievements of the faculty is the Journal of the Faculty of 
Economics and Administrative Sciences, published twice a year by the 
faculty and which is indexed by Tübitak, the Ulakbim Social Sciences 
Database, the International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), 
EBSCO, EconLit, and the ASOS Index.

The faculty is home to the European Documentation Centre, which 
was established in 2002 and has a total of over 3,500 sources including 
periodicals, documents, books, reports and CDs.

The Faculty, which was awarded the TS EN ISO 9001: 2008 Quality 
Management System Certificate in 2011, is the first of the units in 
Akdeniz University to receive this certificate.
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  İktidasi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

İktisat 
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
Ekonometri 

  Departments of the Faculty of Economics and Administrative Sciences 

Economics 
Business Administration 
Political Science and Public Administration
Public Finance 
International Relations 
Labour Economics and Industrial Relations 
Econometrics 
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MÜHENDİSLİK	FAKÜLTESİ
FACULTY OF ENGINEERING

Mühendislik Fakültesi 1998 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Fakülte bünyesinde 27 derslik, 49 laboratuvar, 2 amfi ve 2 seminer 

salonu bulunmaktadır. Ayrıca 3 ayrı bilgisayar ofisindeki 351 bilgisayar 
ünitesi ile öğrencilerin bilgi işlem teknolojilerini aktif kullanabilmesi 
sağlanmaktadır.

Bazı bölümlerimizde eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce 
olup, tüm bölümlerimizde Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim 
programları uygulanmaktadır. 

  Mühendislik Fakültesi Bölümleri  

Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Mekatronik Mühendisliği

The Faculty of Engineering started education in 1998.
Within the faculty there are 27 classrooms, 49 laboratories, 2 lecture 

halls and 2 seminar rooms. There are 351 computer units in 3 separate 
computer offices which allow students to make active use of information 
processing technologies.

In some departments the language of instruction is partly or completely 
in English, and all departments are active participants in the opportunities 
provided by the Erasmus, Farabi and Mevlana exchange programmes.

  Departments of the Faculty of Engineering

Computer Engineering
Biomedical Engineering
Environmental Engineering
Electrical-Electronics Engineering 
Food Engineering
Civil Engineering 
Geological Engineering 
Mechanical Engineering
Materials Science and Engineering
Mechatronics Engineering
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EĞİTİM	FAKÜLTESİ
FACULTY OF EDUCATION

1998 yılında kurulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğretim faaliyetlerine 
başlamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren başlayan 
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Eğitimlerine halen devam 
edilmektedir. Fakülte, yerel düzeyde Antalya Emniyet Müdürlüğü, 
Antalya Valiliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme ve 
Sosyal Hizmetler Kurumu ile işbirliği yaparak projeler yürütmektedir. 

  Eğitim Fakültesi Bölümleri  

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi
Temel Eğitim
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler 
Özel Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi

The Faculty of Education of Akdeniz University, which was founded 
in 1998, started education in the 1999/2000 academic year. The 
Pedagogical Formation Certificate Programme courses, which started 
in the 2010/2011 academic year, are still in operation.

The faculty conducts projects at the local level in cooperation with 
the Antalya Provincial Directorate of Security, the Antalya Governorship, 
the Antalya Provincial Directorate of National Education, and the Social 
Services and Child Protection Institution.

 Departments of the Faculty of Education

Computer Education and Instructional Technologies
Educational Sciences
Fine Arts Education
Primary Education
Mathematics and Science Education
Turkish Education and Social Sciences
Special Education
Foreign Languages Education
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Güzel Sanatlar Fakültesi, 1999 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Fakültede uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Sinema-TV 

Bölümü dışındaki bölümlere yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 
Resim, Müzik, Seramik, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, 
Sinema-TV alanlarında yüksek lisans eğitimi, 2011 yılından itibaren 
disiplinlerarası kapsamda Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik 
Programı ile 2018 yılından itibaren Müzik Anabilim Dalında doktora 
düzeyinde eğitim sürdürülmektedir. 

  Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri

Resim
Heykel
Grafik
Seramik
Müzik
Fotoğraf
Sinema-TV
Geleneksel Türk Sanatları
Moda ve Tekstil Tasarımı
Temel Eğitim*
Sahne Dekorları ve Kostümü*
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım*

* Henüz eğitim-öğretime başlamamıştır.

The Faculty of Fine Arts started education in 1999.
Applied courses are considered to be of the upmost importance in the 

faculty, so all departments, with the exception of the Cinema-TV Depart-
ment, select students by means of an aptitude test.

The faculty offers Master’s degree programmes in Painting, Music, Ce-
ramics, and Carpet-Rug and Old Fabric Designs and Cinema-TV. Since 
2011 the faculty has provided an interdisciplinary Proficiency in Arts 
Programme in Art and Design at the PhD level. The faculty also offers a 
PhD programme in the Department of Music since 2018.

  Departments of the Faculty of Fine Arts

Painting 
Sculpture
Graphics
Ceramics 
Music 
Photography 
Cinema-TV 
Traditional Turkish Arts 
Fashion and Textile Design 
Basic Education* 
Stage Decor and Costume* 
Conservation and Restoration of Cultural Properties*

* Education has not started yet.

GÜZEL	SANATLAR	FAKÜLTESİ
FACULTY OF FINE ARTS
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HUKUK	FAKÜLTESİ
FACULTY OF LAW

Hukuk Fakültesi 1992 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
2000 yılından bu yana lisans programına öğrenci alan fakülte 

12 dönem boyunca mezun vermiştir. Mezun öğrenciler başta 
avukat, hakim, savcı olmak üzere kamu ve özel sektörde faaliyet 
göstermektedir. Fakülte, 2016 yılı itibariyle 24 öğretim üyesi, 25 
araştırma görevlisi olmak üzere 49 akademik personele, 1135 lisans, 
368 lisansüstü öğrenciye sahiptir.

Hukuk Fakültesi Bölümleri

Özel Hukuk
Kamu Hukuku

The Faculty of Law opened its doors in 1992, and admitted students 
to its bachelor degree programme in 2000. Since then it has graduated 
students over a period of 12 academic years. Graduate students 
from the faculty are employed in both the public and private sectors, 
in particular as lawyers, judges and prosecutors. In 2016 the faculty 
staff consisted of 49 academic staff members with a teaching staff of 
24, and a further 25 research assistants to provide courses for 1,135 
undergraduate and 368 graduate students. 

Departments of the Faculty of Law

Private Law
Public Law

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                     2019

32



İLETİŞİM	FAKÜLTESİ
FACULTY OF COMMUNICATION

İletişim Fakültesi 2000 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Teorik 
derslerin yanında uygulamaya yönelik derslere de ağırlık verilen 
fakültede öğrencilerin uygulamalarını gerçekleştirmeleri amacıyla 
altı adet uygulama birimi (Haber Ajansı, Atölye HİT, Radyo, Akün TV, 
Kurumsal İletişim ve AİFA atölyeleri) bulunmaktadır. 

 İletişim Fakültesi Bölümleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Gazetecilik 
Radyo Televizyon ve Sinema
Reklamcılık

The Faculty of Communication started its educational programme in 
2000.The faculty, which emphasises the importance of applied courses in 
addition to the theoretical courses provided, has six units (News Agency, 
Unique Office, Radio, Akün TV, Institutional Communication, and AİFA 
workshops) dedicated to the practical application of the students’ skills. 

Departments of the Faculty of Communication

Public Relations and Publicity
Journalism 
Radio, Television and Cinema
Advertising 
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SU	ÜRÜNLERİ	FAKÜLTESİ
FACULTY OF FISHERIES

Su Ürünleri Fakültesi 1998 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Fakültenin merkez yerleşke içerisindeki binasında, 8 adet 

araştırma, 8 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet akvaryum ünitesi, 
2 adet yetiştiricilik araştırma ve uygulama ünitesi, 1 konferans 
salonu, 13 adet lisans dersliği bulunmaktadır. Fakültedeki 
bilimsel çalışmaların ve öğrenci uygulamalarının yürütülmesinde 
kullanılan 26.5 metre uzunluğundaki R/V Akdeniz Su isimli 
araştırma gemisi ile fakültenin araştırma ve uygulama imkanları 
bulunmaktadır. 

  Su Ürünleri Fakültesi Bölümleri

Temel Bilimler 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Avlama ve İşleme Teknolojisi

The Faculty of Fisheries opened its doors in 1998. The faculty 
building on the main campus contains 2 research laboratories, 8 
application laboratories, 1 aquarium unit, 2 aquaculture research and 
application units, 1 conference hall, and 13 classrooms. The faculty 
enjoys significant scientific research and application opportunities 
from the use of the research vessel R/V Akdeniz Su, which has a length 
of 26.5 metres. 

  Departments of the Faculty of Fisheries

Basic Sciences 
Aquaculture
Fisheries and Fish Processing Technology 
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DİŞ	HEKİMLİĞİ	FAKÜLTESİ
FACULTY OF DENTISTRY

Diş Hekimliği Fakültesi 2010 yılında kurulmuş 2012 yılında 
eğitim-öğretime başlamıştır. 2011 yılı itibariyle Fakülte, klinik 
sağlık hizmetleri vermeye başlamıştır. 

Temel ve Klinik Diş Hekimliği Bölümleri olarak 2 ana bölümden 
oluşan Fakültenin, Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümüne 8 
Anabilim Dalı kurulmuştur. Bu Anabilim Dalları; Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, 
Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve 
Restoratif Diş Tedavisidir.

Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararası düzeyde başarılı projeler 
oluşturan başarılı bir eğitim kuruluşu olmanın yanısıra tüm 
anabilim dallarında modern ve üst düzey tedavi hizmeti sunarak 
bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini 
karşılamaktadır. 

The Faculty of Dentistry, founded in 2010, has provided clinical 
health services since 2011, and started its educational activities in 
2012.

There are 8  units established in the Clinical Dentistry Sciences 
Department of the Faculty, divided into the Basic, and the Clinical 
Dentistry departments. The departments are; Oral and Maxillofacial 
Surgery, Dentomaxillofacial Radiology, Pediatric Dentistry, 
Endodontics, Orthodontics, Periodontology, Prosthetic Dentistry and 
Restorative Dentistry. 

The Faculty of Dentistry meets the healthcare needs of our region 
and our country by providing modern and high level treatment 
services in all departments, as well as being a successful educational 
institution which is responsible for many successful projects at the 
international level.
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İLAHİYAT	FAKÜLTESİ	
FACULTY OF THEOLOGY

1992 yılında kurulan İlahiyat Fakültesi, 2011 yılında eğitim-
öğretime başlamıştır. 

Fakülte bünyesinde, 25 derslik, 4 amfi, 1 konferans, 1 toplantı, 4 
seminer salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Fakülteden mezun 
olan öğrenciler, Diyanet İşleri Bakanlığı’nın merkez, taşra ve 
yurtdışı teşkilatlarında çeşitli görevler alabilmekte ve Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda öğretmen 
olabilmektedir.

Fakülte, ulusal bazda ilahiyat araştırmalarını teşvik için Akdeniz 
İlahiyat Araştırma Ödülleri vermeye başlamıştır.

İlahiyat Fakültesi Bölümleri

Temel İslam Bilimleri (7 Anabilim Dalı)
Felsefe ve Din Bilimleri (8 Anabilim Dalı)
İslam Tarihi ve sanatları (4 Anabilim Dalı)

The Faculty of Theology, founded in 1992, started its educational 
programmes in 2011.

The faculty has 25 classrooms, 4 lecture halls, 1 conference hall, 1 
meeting room, 4 seminar rooms and a library. Students who graduate 
from the faculty are qualified to take on a variety of duties in the 
central, provincial and overseas representative organisations of the 
Presidency of Religious Affairs, and can also become teachers in the 
primary and secondary schools under the control of the Ministry of 
National Education. 

The faculty has initiated the granting of the Akdeniz Theological 
Research Awards, designed to encourage theological studies on a 
national basis.

Departments of the Faculty of Theology

Basic Islamic Sciences
Philosophy and Religion Sciences
Islamic History and Arts
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TURİZM	FAKÜLTESİ	
FACULTY OF TOURISM

Turizm Fakültesi, 1986 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamış ve 2012 yılından bu 
yana Turizm Fakültesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

Fakülte eğitim öğretim teknolojileri (mini otel, seyahat acentesi, 
uygulama mutfağı, şarap tadım ünitesi, modern konferans salonu 
ve derslikler, yüksek donanımlı bilgisayar laboratuvarları, kafeterya, 
kütüphane vb.) ile donanımlı binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Aynı zamanda, “Advances in Hospitality and Tourism Research 
(AHTR) Journal” adlı uluslararası hakemli dergi çıkarmaktadır.

 
  Turizm Fakültesi Bölümleri

Turizm İşletmeciliği
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Rehberliği
Rekreasyon Yönetimi

The Faculty of Tourism opened in 1986 as the School of Tourism and 
Hotel Management, and has continued its educational programmes 
since 2012 as the Faculty of Tourism. 

The faculty building is equipped with dedicated educational 
technologies such as; a mini hotel, travel agency, practice kitchen, wine 
tasting unit, modern conference hall and classrooms, highly-equipped 
computer laboratories, cafeteria, library etc. The faculty publishes the 
“Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) Journal”, an 
internationally recognised scholarly research journal.

 
 Departments of the Faculty of Tourism

Tourism Management 
Gastronomy and Culinary Arts 
Tourism Guidance 
Recreation Management 
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2012 yılında kurulan Hemşirelik Fakültesi ülkemizde kurulan 
dördüncü Hemşirelik Fakültesi olma ayrıcalığını taşımaktadır. 
Fakülte 2013 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 8 Anabilim dalı 
bulunmaktadır.

Hemşirelik Fakültesi bünyesinde amfi ve dersliklerin yanı sıra; 
temel beceri, iletişim, bilgisayar, kadın doğum ve yoğun bakım 
laboratuvarları, konferans salonu, kütüphane ve lisansüstü eğitim 
derslikleri bulunmaktadır. Eğitimin uygulama bölümü ve araştırma 
faaliyetleri Antalya il merkezindeki üniversite, kamu ve özel sağlık 
kuruluşlarında yürütülmektedir.

Founded in 2012, the Faculty of Nursing has the privilege of being the 
fourth nursing faculty founded in our country. The faculty offered its 
first educational courses in 2013. There are 8 departments.

In addition to the lecture halls and classrooms, there are also 
laboratories dealing with basic skills, communication, computers, 
gynaecology and intensive care. There is also a conference room, library 
and post-graduate education classrooms. The application component 
of the courses and all research activities are conducted within the 
university, as well as in public and private health organizations in the 
city of Antalya.

HEMŞİRELİK	FAKÜLTESİ
FACULTY OF NURSING
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MANAVGAT	TURİZM	FAKÜLTESİ
MANAVGAT FACULTY OF TOURISM

Manavgat Turizm Fakültesi, 2013 yılında kurulmuş, 2016 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Fakültemizde 1 adet uygulama mutfağı, 4 uygulama atölyesi, 6 derslik, 3 amfi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kütüphane bulunmaktadır.

  Manavgat Turizm Fakültesi Bölümleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (I. ve II. Öğretim)          
Rekreasyon Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği 

The Manavgat Faculty of Tourism was founded in 2013, and started education in 2016. The Faculty has 1 application kitchen, 4 application 
studios, 6 classrooms and 3 lecture halls, 1 computer library and 1 library. 

 Departments of the Manavgat Faculty of Tourism

Gastronomy and Culinary Arts (Daytime Education and Evening Education) 
Recreation Management  
Tourism Management 
Tourism Guidance 
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Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 2015 yılında kurulmuştur. Fakültede; 12 derslik, 22 çalışma odası ve 4 laboratuvar 
bulunmaktadır. 

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Hemşirelik

Çocuk Gelişimi

The Akdeniz University Kumluca Faculty of Health Sciences was founded in 2015. The faculty building includes 12 classrooms, 22 study rooms 
and 4 laboratories. 

  Departments of the Kumluca Faculty of Health Sciences 

Nursing
Child Development

KUMLUCA	SAĞLIK	BİLİMLERİ	FAKÜLTESİ
KUMLUCA FACULTY  OF HEALTH SCIENCES 
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MİMARLIK	FAKÜLTESİ
FACULTY OF ARCHITECTURE

2015 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2000 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açılan İç Mimarlık ve 2011 yılında 
açılan Mimarlık bölümleri ile 1995 yılında Ziraat Fakültesi’nde eğitime başlayan Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin aktarımı, ayrıca yeni açılan 
Şehir ve Bölge Planlama ile Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin de kurulumu ile eğitim öğretime başlamıştır.

Mimarlık Fakültesi çatısı altındaki bölümlerin kontenjanlarının hızla artması ve yoğun talep sonucunda 2016 yılı itibarı ile lisans 
düzeyinde eğitim veren fakültenin bu talebe cevap vermek üzere Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde yeni bir Mimarlık Fakültesi 
binasının inşa edilmesi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.  

The Akdeniz University Faculty of Architecture was founded in 2015, and started its first courses with the departments which had been transferred 
from the Department of Interior Architecture which opened in 2000 in the Faculty of Fine Arts, along with the Department of Architecture which 
opened in 2011, the Department of Landscape Architecture, which started its educational work in 1995 in the Faculty of Agriculture, and with the 
establishment of the recently opened departments of City and Regional Planning and Industrial Product Design. 

With the rapid increase in the quotas allocated to the departments in the Faculty of Architecture which were providing education at the 
undergraduate level by 2016, and as a result of the intense demand, the Faculty is currently working on the construction of a new Faculty of 
Architecture building on the central campus of Akdeniz University.
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UYGULAMALI	BİLİMLER	FAKÜLTESİ
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 

Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak eğitim 
öğretim hayatına başlayan Fakülte, 2016 yılından itibaren Akdeniz 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak eğitime devam 
etmektedir. 

Eğitim programlarımız öğrencilerimize akademik yeterliliği ve 
uzmanlık düzeyi yüksek eğitim sunmaktadır. Fakültemiz, özel 
sektörle ve ilgili Odalarla işbirliği ile öğrencilerimize teorik bilgileri 
pratikte uygulama fırsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz 
ulusal ve uluslararası ölçekte avantajlı bir şekilde mezun olacaktır.

  Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölümleri

Uluslarararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlama 
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bankacılık ve Finans
Havacılık Yönetimi 
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

The Faculty, which started its educational programme as the Ayşe 
Sak School of Applied Sciences, has been continuing its courses as the 
Akdeniz University Faculty of Applied Sciences since 2016. The education 
programmes offered by the faculty consist of highly specialised courses 
of great academic quality and to a high level of specialization, providing 
students with the opportunity to apply their theoretical knowledge in 
practical applications in cooperation with the private sector and the 
related Chambers, and giving graduates an advantage at the national 
and international level. 

Departments of the Faculty of Applied Scien

International Trade and Logistics
Marketing 
Management Information Systems 
Banking and Finance
Aviation Management
Insurance and Actuarial Sciences
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1992 yılında kurulmuş, 1993 
yılında eğitime başlamıştır. Yüksekokul, 2016 yılı itibariyle Spor 
Bilimleri  Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Fakültede 1 çim futbol sahası, 1 stadyum, 1 tanesi kapalı 9 adet 
tenis kortu, 1 kapalı 2 açık plaj voleybolu sahası, atletizm pisti, halı 
saha, tırmanma duvarı, kapalı yüzme havuzu, 5 tane çok amaçlı 
spor salonu, güç geliştirme salonları ile açık basketbol ve voleybol 
sahaları bulunmaktadır.

 Spor Bilimleri  Fakültesi Bölümleri

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük Eğitimi
Rekreasyon

The School of Physical Education and Sports was founded in 1992, 
and accepted its first students in 1993. The School has continued to 
provide its educational programmes since 2016 as the Faculty of Sport 
Sciences.

The faculty has a grass football field, a stadium, 9 tennis courts, one 
of which is indoor, 3 beach volleyball courts, one of which is indoor, 
a cinder track, an artificial football field, a climbing wall, an indoor 
swimming pool, 5 multipurpose sports halls, body building centres, and 
open-air basketball and volleyball courts.

  Departments of the Faculty of  Sport Sciences

Physical Education and Sports Education
Sports Management
Coaching Education 
Recreation 

SPOR	BİLİMLERİ	FAKÜLTESİ
FACULTY OF SPORT SCIENCES
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Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi, 14 Kasım 2016 
tarihinde kurulmuş olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime 
başlamıştır. 

Serik İşletme Fakültesi olarak evrensel ve yerel değerlerin ışığında 
bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle 
harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın ihtiyaçları 
çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürme amacı taşıyoruz.

Serik İşletme Fakültesi Bölümleri

Ekonomi ve Finans 
Turizm İşletmeciliği 
Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 

The Serik Faculty of Business Administration was founded on November 
14th 2016, and started education in the 2017/2018 academic year.

The main aim of the faculty is to transform scientific production into 
usable outcomes within the framework of the institutional responsibility 
and the needs of our stakeholders by combining it with individual needs, 
social needs and human values in the light of the universal and local 
values.

Departments of the Serik Faculty of Business Administration

Economics and Finance
Tourism Management
Real Estate and Asset Valuation
International Management and Trade

SERİK	İŞLETME	FAKÜLTESİ
SERİK FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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Kemer Denizcilik Fakültesi Şubat 2018 tarihinde kurulmuş olup, 
2018-2019 eğitim öğretim yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
bölümü ile eğitime başlamıştır.

Batı Akdeniz bölgesinde alanında tek olan Kemer Denizcilik 
Fakültesi, öğrencilerini güncel ve evrensel mesleki bilgi ve 
eğitimle donatarak, onları araştırma becerisine sahip, inovatif 
çözümler üreten, meslek etiğini ön planda tutan, çevre koruma 
ve sürdürülebilirlik konularına duyarlı ve dünyanın herhangi bir 
yerinde çalışabilecek geleceğin global denizcilik yöneticileri olarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Kemer Denizcilik Fakültesi Bölümleri 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği*
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği *

*Henüz eğitim–öğretime başlamamıştır.

Founded in February 2018, Kemer Faculty of Maritime started its 
educational programme in the 2018/2019 academic year with the 
Department of Maritime Business Management. Kemer Faculty of 
Maritime, which is currently the only Maritime Faculty in the West 
Mediterranean region of Turkey, aims to train its students as the future 
global maritime managers who have research skills, produce innovative 
solutions, prioritize occupational ethics, are sensitive to environmental 
protection and sustainability issues and can work anywhere in the 
world by providing them with the up-to-date and universal professional 
knowledge and education. 

Departments of the Kemer Faculty of Maritime

Maritime Business Management
Maritime Transportation and Management Engineering*
Marine Engineering*

* Education has not started yet.

KEMER	DENİZCİLİK	FAKÜLTESi				
KEMER FACULTY OF MARITIME
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MANAVGAT	SOSYAL	VE	BEŞERi	BİLİMLER	FAKÜLTESi
MANAVGAT FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

17 Ağustos 2017 tarihinde kurulan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında İşletme 
Enformatiği bölümüyle eğitime başlamıştır.

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, öğrencilere seçtikleri bilim 
dalında yetkin bir eğitim vererek alanlarında uzman ve önder nitelikte 
elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı konularda 
sunulan çeşitli dersler ve sosyal aktiviteler aracılığıyla bakış açılarını 
genişletmek, eleştirel düşünen, stratejik öngörüye sahip, çözüm odaklı, 
bilinçli dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

 Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bölümleri

İşletme Enformatiği 
Sosyal Hizmetler

The Manavgat Faculty of Social Sciences and Humanities was founded on 
August 17th 2017, and started education in the 2017/2018 academic year with 
the Department of Business Informatics.

The Manavgat Faculty of Social Sciences and Humanities aims to train 
individuals who will be experts and pioneers in their field of study by providing 
students with a competent education. The faculty also aims to educate students 
as conscious global citizens who are capable of critical thinking, who have a 
strategic vision and who are solution oriented by expanding their perspectives 
through the various courses and social activities offered in different subjects.

 Departments of the Manavgat Faculty of Social Sciences and Humanities

Business Informatics
Social Services
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SAĞLIK	BİLİMLERİ	FAKÜLTESİ	
FACULTY OF HEALTH SCIENCES

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 yılında 
kurulmuş olup eğitim öğretime başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, yaşam boyu mesleki ve bireysel gelişime 
açık, etik kurallara bağlı, yeterli bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve 
uluslararası düzeyde eğitim verebilen ve araştırma yapabilen 
yenilikçi, üretken ve alanında uzman mezunlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Fakültemizin bölümlerinde teorik ve uygulamalı 
eğitimler verilmektedir. Gerontoloji Bölümümüzde yüksek lisans 
eğitimleri devam etmekte olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar 
döneminde Beslenme ve Diyetetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi 
alacaktır.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri

Beslenme ve Diyetetik 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Sağlık Yönetimi 
Gerontoloji 
Odyoloji 
Dil ve Konuşma Terapisi 
Ergoterapi 

TThe Faculty of Health Sciences was founded in 2018 and started 
education. The Faculty of Health Sciences aims to train innovative, 
productive and professional graduates who are open to lifelong 
professional and individual development, abide by the ethical rules, 
have sufficient knowledge and skills, can give education at both the 
national and international level and do research. The faculty offers both 
theoretical and practical lessons in the departments. The Department of 
Gerontology offers master’s degree programme, and the Department of 
Nutrition and Dietetics will recruit master’s degree students in the spring 
semester of the 2018/2019 academic year.

 Departments of the Faculty of Health Sciences 

Nutrition and Dietetics  
Physiotherapy and Rehabilitation
Health Management
Gerontology
Audiology
Language and Speech Therapy
Ergotherapy
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ENSTİTÜLER
INSTITUTES
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      INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

The Institute of Health Sciences was founded in 1982 and started its 
first courses in 1984.

The Institute has a total of 23 departments offering graduate level 
education, including 23 departments attached to the faculties of 
Medicine, Nursing and Dentistry, and the Faculty of Sport Sciences.

There are 57 graduate programmes in total, made up of 34 master’s 
degree programmes and 23 doctorate degree programmes.  

       INSTITUTE OF SCIENCE

The Institute of Science was founded in 1982 and started its courses 
in 1984.

The Institute offers 54 graduate programmes in total, including 
master’s degree programmes with thesis in 27 departments, master’s 
degree programmes without thesis in 3 departments, a distance 
learning master’s degree programme without thesis in 1 department, an 
international master’s degree programme with thesis in 1 department, 
and doctorate programmes in 22 departments. 

As the result of a protocol signed between our university and the 
Antalya Chamber of Commerce and Industry, the institute acts as an 
“Executive Institute” for scholarships awarded to students taking a 
master’s degree with thesis. 

      INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

The Institute of Social Sciences started its first courses in 1992.
The institute offers 33 master’s degree programmes with thesis, 1 

English master’s degree programme with thesis, 20 doctorate degree 
programmes, 1 integrated doctorate degree programme, and 10 
master’s degree (evening education) programmes without thesis. The 
Institute provides graduate education to students who have graduated 
in the field of social sciences with an undergraduate degree from 
universities either in Turkey or abroad.

    	SAĞLIK	BİLİMLERİ	ENSTİTÜSÜ	

1982 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1984 yılında eği-
tim-öğretime başlamıştır. 

Enstitü Müdürlüğü bünyesinde, Tıp, Hemşirelik ve Diş Hekimliği 
Fakültesi olmak üzere 3 fakülteye bağlı 22 anabilim dalı ve Spor 
Bilimleri Fakültesi ile birlikte toplam 23 anabilim dalında lisansüstü 
eğitim gerçekleştirilmektedir. 

Toplamda 34 programda yüksek lisans ve 23 programda doktora 
olmak üzere 57 programda lisansüstü eğitim verilmektedir. 

   		FEN	BİLİMLERİ	ENSTİTÜSÜ

1982 yılında kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984 yılında eği-
tim-öğretime başlamıştır. 

Enstitüde, 27 Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı, 3 
Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans, 1 Anabilim Dalında Uzaktan 
Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 1 Anabilim Dalında Uluslara-
rası Tezli Yüksek Lisans Programı ve 22 Anabilim Dalında da Dok-
tora Programı olmak üzere toplam 54 adet lisansüstü programda 
eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmektedir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Üniversitemiz arasında im-
zalanan protokol gereği; Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine verilen 
burslar için “Yürütücü Enstitü” olarak görev yapmaktadır. 

    	SOSYAL	BİLİMLER	ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992 yılında eğitim öğretime başlamış-
tır. 

Enstitü bünyesinde 33 tezli yüksek lisans, 1 İngilizce tezli yüksek 
lisans, 20 doktora, 1 bütünleşik doktora, ve 10 tezsiz yüksek lisans 
(İ.Ö.) programı bulunmaktadır. Enstitü, sosyal bilimler alanında 
yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerinden lisans düzeyinde mezun olan 
öğrencilere lisansüstü eğitim imkânı sağlamaktadır.
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  			GÜZEL	SANATLAR	ENSTİTÜSÜ

1992 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğreti-
me başlayan Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008 yılından itibaren Güzel 
Sanatlar Enstitüsü adı altında eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Enstitü bünyesinde Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Progra-
mı, Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, Seramik Anasa-
nat Dalı Yüksek Lisans Programı, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenle-
ri Yüksek Lisans Programı, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek 
Lisans ve Sanatta Yeterlik Programı ile eğitim öğretim hayatına de-
vam etmektedir. 

Her yıl düzenlenen eğitim seminerleri, çalıştaylar ve sanatsal faa-
liyetlerle farklı sanat alanlarında eğitim öğretimlerine devam eden 
öğrenciler, ortak etkinliklerde bir araya getirilerek disiplinlerarası 
atölye çalışmaları yapmaktadırlar.

       	PROF.	DR.	TUNCER	KARPUZOĞLU	
								ORGAN	NAKLİ	ENSTİTÜSÜ

Akdeniz Üniversitesi 2010 yılında kurduğu “Prof. Dr. Tuncer Kar-
puzoğlu Organ Nakli Enstitüsü” ile ülkemizde bir ilke imza atmıştır. 

Enstitünün temel amacı, her türlü organ nakli uygulamasını çağ-
daş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki 
yeni gelişmeleri ülkemize aktarmaktır. Enstitü, yurtiçi ve yurtdı-
şında bu konuda çalışan merkezlerle bilgi ve deneyimi paylaşarak 
ortak çalışmalarla güç birliği ve dayanışmayı artırmayı hedeflemek-
tedir.

     INSTITUTE OF FINE ARTS 

The Institute started its educational work as part of the Institute of 
Social Sciences in 1992, before being renamed the Institute of Fine Arts 
in 2008.

The Institute offers master’s degree programmes in the Departments 
of Painting, Music, Ceramics, and Carpet, Rug and Old Fabric Designs, 
as well as a master’s degree and Proficiency in Arts programme in the 
Department of Art and Design.

Students from all the different fields of art have the opportunity to 
participate in interdisciplinary events which bring them together in 
educational seminars, workshops and art activities which are arranged 
every year. 

       PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU ORGAN    
       TRANSPLANTATION INSTITUTE

Akdeniz University placed itself at the forefront of medical practice in 
Turkey when the “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Transplantation 
Institute” was founded in 2010.

The main aim of the Institute is to perform all kinds of organ 
transplant applications and to bring the latest developments in the 
field of tissue and organ transplantion to Turkey. The Institute has set 
a target of increasing collaboration and solidarity with centres working 
in this field both in Turkey and abroad through mutual sharing of 
information and experience. 
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     EĞİTİM	BİLİMLERİ	ENSTİTÜSÜ

Enstitü, 2011 yılında kurulmuş 2012 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. 

Enstitü bünyesinde 11 tezli yüksek lisans, 2 tezsiz yüksek 
lisans ve 3 doktora olmak üzere toplam 16 lisansüstü program 
bulunmaktadır.

 Enstitünün temel hedefi, lisansüstü düzeyde, eğitim bilimleri 
alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirerek 
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, evrensel bilgi 
birikimine katkıda bulunacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir. 
Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, Enstitü alanında uzman 
akademik ve idari kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti 
vermektedir.

        AKDENİZ	UYGARLIKLARI	
								ARAŞTIRMA	ENSTİTÜSÜ

Enstitü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü tarih, arkeoloji, epigrafi, 
nümizmatik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi 
ve mimarlık gibi geniş bir akademik ağdan yararlanarak, 
Akdeniz’i karşılaştırmalı olarak araştırma çabası içinde olan 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca disiplinlerarası bir alanda 
çalışma yapmak isteyen öğrencilere yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim öğretim faaliyetleri sunarak bir yandan bu 
alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağlarken diğer yandan 
da uzmanlaşmanın geniş bir düzleme taşınmasına olanak 
tanınmaktadır. 

Enstitümüz yüksek lisans programında eğitim veren anabilim 
dalları: Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı, Akdeniz 
Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı, Akdeniz Yeni ve Yakınçağ 
Araştırmaları Anabilim Dalı’dır. Doktora programında Akdeniz 
Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı’nda eğitim verilmektedir. 

     INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

The Institute was founded in 2011, and established its first courses 
in 2012.

The Institute offers 16 graduate programmes, including 11 master’s 
degree programmes with thesis, 2 master’s degree programmes with-
out thesis, and 3 doctorate programmes. 

The target of the Institute is to train appropriately qualified research-
ers who are capable of competing at national and international levels, 
and who can contribute to the spread of knowledge by conducting re-
search activities in the field of education, as well as conducting train-
ing and research in the field of educational science at a graduate level. 
In pursuit of this aim, the Institute provides an educational service with 
academic staff members who are specialized in their fields, and an 
experienced administrative staff.

       MEDITERRANEAN CIVILISATIONS 
      RESEARCH INSTITUTE

The Institute started its educational work in the 2012/2013 academic 
year. The Mediterranean Civilisations Research Institute carries 
out comparative research studies on the Mediterranean by taking 
advantage of a wide academic network covering history, archaeology, 
epigraphy, numismatics, sociology, social anthropology, literature, 
folklore and architecture. The Institute offers master’s and doctorate 
degree courses to students who want to work in an interdisciplinary 
field, by enabling the institutionalization of the studies in this area and 
allowing the transfer of specialised knowledge onto a larger platform.

The Institute offers master’s degree programmes in the Departments 
of Mediterranean Ancient History Research, Mediterranean Mediaeval 
Research, and Mediterranean New and Modern Age Research. A 
doctorate degree programme is available in the Department of 
Mediterranean Ancient History Research.
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YABANCI	DİLLER	YÜKSEKOKULU
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Yabancı Diller Yüksekokulu, 2010 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, İngilizce, Almanca ve 
Fransızca dillerinde zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 
programları, diğer fakülte/yüksekokullarda yürütülen İngilizce, 
Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca zorunlu ve seçmeli yabancı 
dil dersleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı (ÖYP) yabancı dil hazırlık projesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı adına 1416 Sayılı kanun (YLSY) kapsamında yurt dışında 
yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak bursiyerler için yabancı 
dil hazırlık programı ile Başbakanlık burslusu yabancı uyruklu 
öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe hazırlık programı gibi özel 
amaçlı dil projeleri yürütülmektedir. 

Yüksekokulumuzun misyonu, öğrencilere nitelikli bir yabancı 
dil eğitimi sağlamak, öğrencileri, akademik, iş ve sosyal yaşamda 
kullanabilecekleri yabancı dil bilgi ve becerileriyle donatmak ve 
öğrenmeyi yaşam boyu sürdürülebilir kılmak için öğrencilere bilgiye 
nasıl ulaşabilecekleri konusunda rehberlik etmektir.

The School of Foreign Languages started teaching in 2010.
Within the School of Foreign Languages, there are compulsory and 

elective foreign language preparatory class programmes in English, 
German and French, and compulsory and elective foreign language 
courses in English, German, French, Russian and Spanish which are 
carried out in other faculties and schools. The school is also responsible 
for language projects for special purposes such as; the foreign language 
preparation project for the Faculty Development Programme (ÖYP) 
of the Council of Higher Education, the foreign language preparation 
programme for scholars who will take part in master’s degree and 
doctorate degree education abroad under the terms of law No. 1416 
(YLSY) established by the Ministry of National Education, and the Turkish 
as a Foreign Language preparation programme for international 
students with Prime Ministry scholarships. 

The mission of our School is to provide qualified foreign language 
education designed to equip students with the level of foreign language 
ability needed for their academic, business and social lives, and to guide 
them on how to gain access to the knowledge needed to sustain lifelong 
learning.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                     2019

54



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                  2019

55



Antalya Devlet Konservatuvarı, 1999 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Antalya Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne 
Sanatları Bölümü ve Geleneksel Türk Müziği bölümlerinden oluşmakta olup; Müzik ve Bale İlk ve Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları 
Lisesi ile lisans programlarını bünyesinde barındıran bir sanat okuludur. Sahne Sanatları Bölümünde Bale dalında, Müzik Bölümünde 
ise Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar ve Piyano dallarında eğitim verilmektedir.

Konservatuvarın temel misyonu, verilen eğitimle kendi kültür değerlerini koruyarak, çağdaş kültür ve sanatı üretebilecek, ürettiklerini 
dünyanın her yerinde başarı ile uygulayabilecek bireylerin yetişmesini sağlamak, ayrıca müzik ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği 
bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yeniliklerle tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışıyla 
sanata yön veren, değişime ayak uyduran aynı zamanda emsallerine liderlik eden dünya çapında bir sanat okulu olmaktır.

ANTALYA DEVLET 
KONSERVATUVARI
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Antalya State Conservatory started its educational programme in 1999. The Conservatory, which has Departments of Music, Performing 
Arts, and Traditional Turkish Music, is an art school that incorporates a Primary and Secondary School of Music and Ballet, a High School of 
Music and Performing Arts, and also offers undergraduate programmes. Ballet courses are provided in the Department of Performing Arts, 
and courses in stringed instruments, wind instruments and piano in the Department of Music. 

The main mission of the Conservatory is to train individuals who will be able to interpret contemporary culture and arts, and to apply 
the products of their talent successfully all over the world, and to protect cultural values as a result of the education they have received. In 
addition, we aspire to be a world-class art school with a reputation for our academic work, for our innovations in the fields of music and 
academia, and for the quality of the individuals who have received their training in the Conservatory. We aim to be influential in the world 
of art as a result of our experince and proficiency, to keep up with the changing contemporary arts scene, and to take on a leadship role 
among our peers.

ANTALYA STATE 
CONSERVATORY
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TEKNİK	BİLİMLER	MESLEK	YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1982 yılında eğitim 
öğretime başlamıştır. Yüksekokulda 22 derslik, 1 teknik resim 
salonu, 5 bilgisayar laboratuvarı, 2 makine atölyesi ve 24 adet 
laboratuvar mevcuttur.

Bütün derslik, atölye ve laboratuvarlar uygulamalı eğitim için 
yeterli donanıma sahiptir. Yüksekokul, teknik alanlarda yeterli 
bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında 
uzman iş gücünü yetiştirmek vizyonu ile faaliyetlerine devam 
etmektedir.

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Programları

Bilgisayar Teknolojileri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Elektronik ve Otomasyon
Elektrik ve Enerji
Makine ve Metal Teknolojileri
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknikleri
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Mimarlık ve Şehir Planlama
Çevre Koruma Teknolojileri
İnşaat

  Programmes of the Vocational School of Technical Sciences

Computer Technologies
Plant and Animal Production
Electronics and Automation
Electrics and Energy
Machine and Metal Technologies
Material and Material Processing Techniques
Motor Vehicles and Transport
Ownership Protection and Security
Architecture and City Planning
Environment Protection Technologies
Construction

The Vocational School of Technical Sciences initiated its educational 
programme in 1982, and now has 22 classrooms, 1 technical drawing 
room, 5 computer laboratories, 2 machine workshops and 24 
laboratories.

All classrooms, workshops and laboratories have the equipment 
needed for the practical aspects of the courses offered. The School works 
with a vision of training a skilled labour force with the appropriate level 
of technical knowledge, and the ability to work effectively in their chosen 
fields.
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1983 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda hem normal 
hem de ikinci öğretim olmak üzere, toplam 14 programda önlisans 
eğitimi verilmektedir. 

Yüksekokulun temel amacı, toplumun ve kuruluşların gücünü 
arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetini geliştirerek ulusal 
ve uluslararası düzeyde kalifiye eleman yetiştirmektir.

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Programları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Pazarlama Ön Lisans
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bankacılık ve Sigortacılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Özel Güvenlik ve Koruma
Medya ve İletişim

The Vocational School of Social Sciences started its educational 
programmes in 1983, and now offers a total of 14 programmes both 
in normal daytime and in evening courses at the associate degree level. 

The main aim of the School is to train appropriately qualified personnel 
to a national and international level through the development of 
research and educational programmes which will increase the strength 
of society and its institutions.

 Programmes of the Vocational School of Social Sciences 

Office Management and Executive Assistant
Business Management
Accounting and Tax Applications
Tourism and Hotel Management
Tourism and Travel Services
Marketing Associate Degree
Public Relations and Publicity
Banking and Insurance
Civil Aviation Transport Management
Social Services
Call Centre Services
Private Security and Guarding 
Media and Communication

SOSYAL	BİLİMLER	MESLEK	YÜKSEKOKULU	
VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                     2019

60



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                  2019

61



1986 yılında kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1990 
yılında eğitim öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzdan mezun 
olan öğrenciler öğrenim gördükleri alanda Sağlık Teknikeri ünvanı 
ile Ön Lisans Diploması almaktadırlar.

Yüksekokulumuzun misyonu, temel sağlık hizmetleri 
kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri 
yetiştirmektir. Vizyonumuz, İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal 
ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına 
ulaşmak, sağlık sektörü ile toplumsal gereksinimine göre yeni 
eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma 
özelliğimizi korumaktır.

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
İlk ve Acil Yardım
Diyaliz
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Fizyoterapi Teknikerliği
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Sekreterlik  ve Dökümantasyon

SAĞLIK	HİZMETLERİ	MESLEK	YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES

The Vocational School of Health Services was founded in 1986, and 
first offered courses to students in 1990. Upon graduation the students 
receive the title of Health Technician, and are awarded an Associate 
Degree Diploma in the fields in which they studied.

The mission of our school is to train appropriately qualified health 
technicians at the associate degree level as part of basic health services. 
Our vision is to reach education levels which are equivalent to national 
and international standards through the use of advanced educational 
techniques, to develop new education programmes which meet the 
needs of the health and social sectors, and to preserve our position as 
an instituion of first preference.

  Programmes of the Vocational School of Health Services

Medical Laboratory Techniques
First and Immediate Aid
Dialysis
Medical Imaging Techniques
Elderly Care
Physiotherapy Technicianship
Child Development
Medical Documentation and Secretaryship
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ELMALI	MESLEK	YÜKSEKOKULU
ELMALI  VOCATIONAL SCHOOL

Elmalı Meslek Yüksekokulu 1993 yılında kurulmuş; 2000 yılında eğitim-
öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzda; Elektrik ve Tarım Makinaları 
Atölyesi, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) ve Mikroişlemciler, Elektronik 
Ölçme ve Denetim, Bilgisayar ve Yabancı Dil Laboratuvarı ile Sera uygulama 
alanları bulunmaktadır. 

   Elmalı Meslek Yüksekokulu Programları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
İşletme Yönetimi 
Pazarlama 
Elektrik
Seracılık
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

The Elmalı Vocational School was founded in 1993 and started its educational 
programme in 2000. The school has workshops dedicated to electrical and 
agriculture machinary, PLC (Programmable Logic Control) and Microprocessors, 
Electronic Measurement and Auditing, as well as Computer and Foreign Language 
laboratories and Greenhouse Application facilities.

 Programmes of the Elmalı Vocational School

Accounting and Tax Applications
Business Management
Marketing
Electric
Greenhousing
Civil Defence and Firefighting
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KUMLUCA	MESLEK	YÜKSEKOKULU
KUMLUCA VOCATIONAL SCHOOL

Kumluca Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. Tüm programlarda teorik dersler ile birlikte uygulama 
dersleri de verilmektedir. Yüksekokulda öğrencilerin uygulama 
yapabilecekleri 3 adet (Uygulama Seraları, Bilgisayar Laboratuvarı 
ve Teknik Laboratuvar) uygulama alanı mevcuttur.

  Kumluca Meslek Yüksekokulu Programları

Seracılık
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Bahçe Tarımı Programları

The Kumluca Vocational School first opened its doors to students 
in 1997, and now offers both practical and theoretical lessons in all 
programmes. The school has 3 facilities in which students can follow 
their practical courses (Practice Greenhouses, Computer Laboratory 
and Technical Laboratory).

Programmes of the Kumluca Vocational School

Greenhousing 
Accounting and Tax Applications
Business Management
Hodticulture Programmes
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KORKUTELİ	MESLEK	YÜKSEKOKULU
KORKUTELİ VOCATIONAL SCHOOL

Korkuteli Meslek Yüksekokulu 2000 yılında kurulmuş, 2001 yılında 
eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzun temel hedefi bilimsel 
bilginin ışığında toplumun ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak, mesleki 
ve akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu 
sağlayacak kaliteli eğitim-öğretim ortamını sürdürülebilir kılmaktır.

  Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bölümleri

Bilgisayar Teknolojileri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Elektronik ve Otomasyon
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi
Pazarlama ve Reklamcılık

The Korkuteli Vocational School was founded in 2000, and offered its 
first courses in 2001. The main target of our school is to contribute to the 
development of our society and country, to educate individuals who are 
vocationally and academically qualified for the jobs they will undertake, who 
are beneficial to the country, and to sustain an educational environment 
which will make it possible to achieve these aims.  

  Departments of the Korkuteli Vocational School

Computer Technologies
Plant and Animal Production 
Electronics and Automation
Finance, Banking and Insurance
Accounting and Taxation 
Marketing and Advertising 
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SERİK	GÜLSÜN-SÜLEYMAN	SÜRAL	MESLEK	YÜKSEKOKULU
SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL VOCATIONAL SCHOOL

Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu 2001 yılında 
kurulmuştur.

  Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO Bölümleri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Tasarım
El Sanatları
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Mimarlık ve Şehir Planlama
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Yönetim ve Organizasyon
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Muhasebe ve Vergi
Pazarlama ve Reklamcılık

The Serik Gülsün-Süleyman Süral Vocational School was founded 
in 2001.

   Departments of the Serik Gülsün-Süleyman Süral V. S.

Hotels, Restaurants and Catering Services
Design
Handicrafts
Textiles, Clothing, Shoes and Leather
Architecture and City Planning  
Medical Services and Techniques 
Management and Organization 
Child Care and Youth Services
Accounting and Tax
Marketing and Advertising
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MANAVGAT	MESLEK	YÜKSEKOKULU
MANAVGAT VOCATIONAL SCHOOL

Manavgat Meslek Yüksekokulu 2004 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. 

Yüksekokulun temel hedefi, eğitim-öğretim esaslarına dayanan 
çağdaş uygarlık seviyesinde, toplumun ihtiyaçlarına, kalkınma 
planları ilke ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel araştırma, yayım, 
danışmanlık yapmak, sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara 
ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, 
bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmektir.

 Manavgat Meslek Yüksekokulu Programları 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama
Pazarlama 
Aşçılık 
Çocuk Gelişimi
Gıda Teknolojileri*
Organik Tarım*
* Henüz eğitim–öğretime başlamamıştır.

The Manavgat Vocational School offered its first courses in 2004.
The main purpose of the school is to conduct scientific research, to 

create publications and to carry out consultations in accordance with 
the needs of society, and which address the principles and targets 
of development plans. The school aims to educate students who are 
capable of adapting to constantly changing global conditions and 
technology, who can respond to contemporary needs, and who have 
the skills needed to address regional and national problems.

 Programmes of the Manavgat Vocational School

Accounting and Tax Applications
Tourism and Travel Services
Business Management
Tourism and Hotel Management
Computer Technologies and Programming
Marketing
Culinary Arts 
Child Development
Food Technologies*
Organic Agriculture*
* Education has not started yet.
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Finike Meslek Yüksekokul, 2008 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. Yüksekokul kampüsü içerisinde 1200 kişi kapasiteli 9 
adet dersliğe ek olarak, konferans salonu, kütüphane, bilgisayar 
laboratuvarı, sera uygulama alanı, basketbol, voleybol ve futbol 
sahaları bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 
yapılan işbirliği çerçevesinde ihtiyaç ve isteğe göre DGS’ye yönelik 
kurslar düzenlenmekte ve öğrencilerimizin bu konudaki bilgi ve 
motivasyonları yüksek tutulmaktadır. Aynı zaman da öğrencilerimize 
yurtdışın da staj yapabilmeleri için de gerekli destek sağlanmaktadır.

 Finike Meslek Yüksekokulu Programları 

Deniz ve Liman İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Dış Ticaret 
Bahçe Tarımı 
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi                                                  

The Finike Vocational School first opened its doors to students in 2008. 
It now has 9 classrooms with a total capacity of 1,200 people, and a 
conference hall, library, computer laboratory, and practical greenhouse 
facilities. The school also has basketball and volleyball courts and and 
a football field. According to needs and demand, DGS courses are 
arranged within the framework of cooperation between our vocational 
school and the Public Education Centre, which enhances the knowledge 
and motivation of our students in this field. All necessary support is 
provided for our students who wish to apply for training abroad.  

  Programmes of the Finike Vocational School

Maritime and Port Management
Tourism and Hotel Management
Foreign Trade
Horticulture
Fruit and Vegetable Processing Technology

FİNİKE	MESLEK	YÜKSEKOKULU		
FİNİKE VOCATIONAL SCHOOL
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ADALET	MESLEK	YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE

Adalet Meslek Yüksekokulu 2010 yılında kurulmuş 2011 yılında 
eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Adalet Meslek Yüksekokulu adli ve idari yargı örgütü içerisinde; 
mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt 
katipliği, ceza infaz kurumlarında yönetici ayrıca avukatlık büroları, 
noterlik hukuk müşavirlikleri ve özel sektörün hukuk servislerinde 
istihdam edilecek personel yetiştirmek hedeflemektedir. 

The Vocational School of Justice was founded in 2010 and offered its 
first courses in 2011.

The vocational school trains students who will be employed as 
staff members in the editorial department of the courts, in the debt 
collection directorate, as clerks of the court and administrators in penal 
institutions, as well as working in law offices, as notary legal consellors, 
and in legal services in the private sector.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                  2019

69



GÖYNÜK	MUTFAK	SANATLARI	MESLEK	YÜKSEKOKULU
GÖYNÜK CULINARY ARTS VOCATIONAL SCHOOL

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu 2014 yılında 
kurulmuş 2015 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokul 
Türkiye’de mutfak sanatları alanında önlisans eğitimi veren ilk 
tematik yüksekokul olmuştur.

Yüksekokulumuzda; 9 adet derslik, 2 adet dil laboratuvarı, 1 adet 
konferans salonu, 1 adet toplantı salonu, 1 adet kütüphane, 1 adet 
gastronomi uygulama atölyesi, 1 adet yemekhane, 2 adet soğuk 
depo, 1 adet hobi salonu, 1 adet uygulama atölyesi ve 1 adet bilgisayar 
atölyesi mevcuttur. Tüm bu olanakların yanı sıra öğrencilerimiz teorik 
ve uygulamalı eğitimlerini meslek yüksekokulumuzun bulunduğu 
bölgedeki konaklama işletmelerinde de yapabilmektedirler.

  Göynük Mutfak Sanatları MYO Programları

Aşçılık 
İkram Hizmetleri 

The Göynük Culinary Arts Vocational School was founded in 2014, 
and offered its first courses in 2015. This was the first thematic school to 
provide associate degree courses in the field of culinary arts in Turkey.

The school has 9 classrooms, 2 language laboratories, 1 conference 
hall, 1 meeting hall, 1 library, 1 gastronomy practice workshop, 1 dining 
hall, 2 cold stores, 1 hobby hall, 1 practice workshop and 1 computer 
workshop. Our students also have the opportunity to study for their 
theoretical and practical education in the hotels in the region in which 
our vocational school is located.

 Programmes of the Göynük Culinary Arts Vocational School

Culinary Arts
Catering Services
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DEMRE	DR.	HASAN	ÜNAL	MESLEK	YÜKSEKOKULU
DEMRE DR. HASAN ÜNAL VOCATIONAL SCHOOL 

Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu 2018 – 2019 eğitim-
öğretim yılında “Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü 
Turist Rehberliği” programı ile eğitim öğretime başlamıştır.

Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu 
Demre ilçesinde oldukça geniş bir alan üzerine kuruludur. 
Yüksekokul bahçesinde öğrencilerin kullanımı için basketbol 
sahası, voleybol sahası, futbol sahası ve sosyal aktiviteler için 
serbest bir alan bulunmaktadır. Yüksekokulumuz 11 derslik, 
2 amfi, 1 konferans ve 1 sergi salonuna sahip olup, dersliklerin 
tamamında internet erişimli bilgisayar ve projeksiyon cihazı 
bulunmaktadır. Programın yürütülmesi için 2 adet bilgisayar 
laboratuvarı ve 2 adet interaktif dil laboratuvarı mevcuttur.

 Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Programları

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü;
Turist Rehberliği Programı

Demre Dr. Hasan Ünal Vocational School started education with the 
Department of Travel, Tourism and Entertainment Services – Tourist 
Guidance programme in the 2018 – 2019 academic year. 

Demre Dr. Hasan Ünal Vocational School is located on a large area 
in Demre district. The school has basketball and volleyball courts, a 
football field and a free area for social activities of the students. The 
school also has 11 classrooms, 2 lecture halls, 1 conference hall and 
1 exhibition hall. All the classrooms have computers with internet 
access and projectors. There are also 2 computer laboratories and 2 
interactive language laboratories.

 Programmes of the Demre Dr. Hasan Ünal Vocational School

Department of Travel, Tourism and Entertainment Services;
Tourist Guidance Programme
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BÖLÜM	BAŞKANLIKLARI
DEPARTMENTAL DIRECTORATES

Enformatik Bölüm Başkanlığı
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Department of Informatics
Department of Physical Education and Sports
Department of Fine Arts
Department of Turkish Language
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UZAKTAN	EĞİTİM
DISTANCE EDUCATION

Üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini kampüs sınırlarının 
çok ötesine ulaştırmak ve örgün eğitimde eğitim teknolojilerini 
uygulayabilmek amacıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 
faaliyetlerine başlayan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (AKUZEM) bugüne kadar binden fazla öğrenciyi zaman 
ve mekan sınırlarını ortadan kaldırarak yükseköğretimle 
buluşturmuştur. Halen ülkemizde başka bir örneği olmayan Tarım 
Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans programı her geçen yıl daha fazla 
ilgi görerek sektör profesyonellerine ihtiyaç duyacakları akademik 
bilgi birikimini sağlamaktadır. Ayrıca Turizm ve Otel İşletmeciliği 
önlisans programı ve çeşitli sertifika programları ile özellikle çalışan 
kesime akademik bilgi desteği sağlayarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

The Distance Education Application and Research Centre (AKUZEM) 
started its activities in the 2011/2012 academic year with the purpose 
of spreading the scientific knowledge of our university beyond the 
borders of the campus, and applying formal education technologies 
to thousands of students in higher education by removing the time 
and space limitation. The master’s degree programme in Agricultural 
Economics without thesis is still unique in our country, and draws more 
interest every year for the way in which it provides for the accumulation 
of academic knowledge needed by the professionals in the sector. It 
also trains the qualified personnel needed by our country by providing 
academic knowledge support to the working class through the associate 
degree programme in Tourism and Hotel Management, as well as with 
other certification programmes.
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1982 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 1997 yılından 
itibaren hizmetlerini, Akdeniz Üniversitesi merkez kampüsündeki 
binalarda vermeye başlamıştır.

Hastane 218.348 m²’lik hizmet servis alanı 3.828 personeli ve 
969 yatak kapasitesiyle günde 3700 yeni hasta kabul etmektedir. 
94 yataklı yoğun bakım üniteleri ve 228 günübirlik tedavi yatağı 
ile Antalya ve çevre illerden gelen yılda yaklaşık 977,541 poliklinik 
hastasına, 54,781 yatan hastaya hizmet verilen bir sağlık 
kompleksidir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi poliklinik ve klinik 
yatak kapasitesiyle Türkiye’nin referans hastanesi konumundadır. 

Sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşma hedefi doğrultusunda 
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesini almıştır. Hastanemiz 
organ nakillerinde ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biridir. 
Onkoloji kardiyovasküler cerrahi, acil yardım ve travmatoloji, 
reanimasyon, yoğun bakım ve diğer tıbbi alanlarda da etkin, verimli 
ve kaliteli sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Günübirlik Cerrahi 
Merkezi’mizde küçük cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilmekte ve 
hastalar ameliyat olduktan sonra aynı gün taburcu olabilmektedirler.

Founded in 1982, Akdeniz University Hospital has been active in the 
provision of services since 1997 on a 218,348 m2 site located on the 
university central campus.

With a staff of 3,828 serving a total capacity of 969 beds, the hospital 
admits 3,700 new patients per day. The 94 bed capacity intensive care 
unit and out-patient unit with 228 beds contribute to creating a health 
complex which provides medical services for almost 977,541 polyclinic 
patients and 54,781 in-patients from Antalya and the surrounding 
provinces every year. Akdeniz University Hospital sets an example of 
excellence in Turkey with its polyclinic and clinical bed capacity.  

In line with its target of achieving a standard of excellence in the 
provision of health care services, the hospital has been awarded the 
TS EN ISO 9001: 2008 Quality System Certificate. Our hospital is one 
of the leading centres in Turkey for organ transplant surgery, and also 
provides a range of efficient and quality health care services in oncology, 
cardiovascular surgery, emergency aid and traumatology, reanimation, 
intensive care, and other medical fields. Minor surgical operations can 
be performed in the Outpatient Surgery Centre, with patients being 
discharged from hospital on the same day as their surgery.

AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	HASTANESİ
AKDENİZ UNIVERSITY HOSPITAL
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ANTALYA	TEKNOKENT
Antalya Teknokent kuruluş çalışmaları 2002 yılında başlamıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasası kapsamında 2004 yılında 

ATEK- Antalya Teknokent A.Ş. Yönetici Şirketi adı altında kurulmuş, 2005 yılında faaliyete geçmiş olup, 2006 yılında Antalya Teknokent  adını 
almıştır.

Antalya Teknokent, ülke sanayisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir olması ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşması için 
üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim sektörünün iş birliğini sağlayarak yeni, yaratıcı düşüncelerin ticarileşmesine ve endüstriyel 
ürün haline gelmesine destek vermektedir. Patent sayısını her geçen gün arttıran Antalya Teknokent’te bilişim teknolojileri, enformasyon, 
elektrik elektromekanik telekomünikasyon, tasarım, tıp teknolojileri, medikal, gıda, turizm, enerji, tarım, kimya sektörlerinde projeler 
yürütülmektedir.

Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 28 Mart 2013 Perşembe günü, 1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesinde Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Antalya Teknokent, 2005-2008 yıllarında faaliyete geçen Teknokentler arasında 
Endeks değerlendirme sonucuna göre kendi kategorisinde birincilik, genel endeks sonuçlarına göreyse üçüncülük ödülü almaya hak 
kazanmıştır.

2015 yılında Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş. bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi kurularak; başta Akdeniz Üniversitesi olmak 
üzere üniversiteler ve Ar-Ge kurumları bünyesindeki bilimsel ve teknolojik birikimi ve potansiyeli toplumsal faydaya ve ekonomik değere 
dönüştürmeye, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamaya ve bu bağlamda faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. 

Son dönemde önemli bir atılım yapan ve son bir yılda 35. sıradan 10. sıraya yükselen Antalya Teknokent  çok büyük bir yükseliş göstererek  
2018 yılında Türkiye’deki tüm teknokentler arasında yapılan değerlendirmede “En Iyi Gelişme Gösteren Teknokent” kategorisinde birinci 
oldu.
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Work started on the foundation of Antalya Technopolis in 2002. In accordance with Law No. 4691 related to Technology Development Zones, 
it was established in 2004 under the name of ATEK-Antalya Technopolis. It came into service in 2005, and the name was changed to Antalya 
Technopolis in 2006. 

Antalya Technopolis supports new and creative ideas by finding ways in which they can be commercialized, and then transformed into industrial 
products through cooperation with universities, research institutions and the production sector, a process which is compatible with the aim of 
making Turkish industry internationally competitive, and of creating viable export structure. Antalya Technopolis is responsible for a list of patents 
which is growing day by day, and is currently pursuing projects dealing with information technologies, informatics, electrical and electromechanical 
telecommunications, design, and medical technologies, as well as in the medical, food, tourism, energy, agriculture and chemistry sectors.

Antalya Technopolis was awarded first prize in its category according to the index evaluation result among Technopolises which came into 
service between 2005 and 2008, and ranked third according to the general index result in the Technology Development Zones Performance Index  
at the 1 st Tecnology Development Zones Summit held on March 28th 2013 under the Ministry of Science, Industry and Technology.

 In 2015, the Technology Transfer Office was established as part of the Antalya Technopolis, and began its work of transforming the scientific and 
technologic knowledge and potential within research and development institutions and universities, with special emphasis on Akdeniz University, 
into social benefits and economic value; as well as providing a mechanism for university-industry cooperation and related activities.

Antalya Technopolis made a significant leap recently and increased from 35th to 10th rank in the last year. In 2018, it was awarded first prize in 
the category of “Best Developing Technopolis” among all Technopolises of Turkey.

ANTALYA TECHNOPOLIS
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ÖĞRENCİ	HİZMETLERİ
STUDENT SERVICES
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Psiko-Sosyal Birimi, üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere, personel ve personelin 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere, bireysel, sosyal, eğitimsel ve 
mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 
sunmakta, psikolojik destek sağlayarak duygusal, sosyal ve zihinsel 
açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik önleyici, destekleyici 
ve yönlendirici çalışmalar yapmaktadır. Birim bünyesinde iki 
psikolog, iki sosyal hizmet uzmanı, bir çocuk gelişimi uzmanı aile 
danışmanı hizmet vermektedir. 

The Psychosocial Unit provides individual, social, educational and oc-
cupational psychological counseling and guidance services to all stu-
dents taking associate degree, undergraduate and graduate courses, 
as well as to members of staff and their dependents. Through the pro-
vision of psychological support, emotional, social and mental problems 
can be addressed though guidance, and with preventive and supportive 
measures. The unit has two psychologists, two social service specialists, 
a child development specialist, and a family counselor.

PSİKO-SOSYAL	HİZMETLER
PSYCHOSOCIAL SERVICES 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, öğrencilere en temel 
ihtiyaçları olan beslenme, barınma, sağlık ve ders dışı zamanlarını 
ilgi ve becerileri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak amacı  
ile pek çok alanda hizmet sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin 
ihtiyaçlarının giderilmesine ve beklentilerinin karşılanmasına katkı 
sağlanarak, kendilerini tanıyan, sağlıklı, özgüvenli, sosyal bireyler 
yetişmesine katkıda bulunulmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına ayakta tedavi 
hizmetleri Mediko-Sosyal Merkezinde verilmektedir. Sağlıkla ilgili 
konularda danışmanlara da cevap veren birim, diş sağlığı ve diş 
hastalıkları konusunda da hasta kabul etmektedir.

The Health, Culture and Sports Directorate offers numerous services 
to students in order to address their most basic needs for nutrition, 
accommodation, health and recreation in tune with their interests 
and skills. Thus, by helping to meet their needs and expectations, the 
directorate contributes to the development of healthy, confident and 
social individuals who know themselves. 

Akdeniz University students and staff are provided with outpatient 
treatment services at the Medico-Social Centre. The unit provides 
consultations on health-related issues, and also accepts patients for 
dental health and dental diseases.

SAĞLIK	HİZMETLERİ
HEALTH SERVICES 
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Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet 
gösteren Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “sevgi-saygı 
çerçevesinde hoşgörülü ve güler yüzlü iletişim” felsefesini koruyarak 
yerine getirdiği görevleriyle öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı 
zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerin 
planlanması, organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

The Cultural Services Department, operating under the Health, Culture 
and Sports Directorate, is responsible for the planning, organization and 
coordination of social and cultural activities which can help students to 
make better use of their free time in accordance with their interests. 
The department carries out its duties by maintaining the philosophy 
of “tolerant and gracious communication within the framework of love 
and respect”.

KÜLTÜR	HİZMETLERİ
CULTURAL SERVICES
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Akdeniz Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin yeteneklerini 
geliştirmeleri, ders dışı vakitlerini değerlendirmeleri, birbirleriyle 
iletişim kurmaları, fikirlerini paylaşmaları ve grup çalışması 
deneyimi kazanmaları gibi amaçlarla çok çeşitli öğrenci toplulukları 
mevcuttur.

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 73 topluluk 
bulunmaktadır.

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 17 topluluk 
bulunmaktadır.

There are a wide variety of student clubs within Akdeniz University 
which have been established for purposes of helping students to improve 
their skills, utilize their free time in a productive way, communicate 
more effectively with each other, share their ideas and gain greater 
experience of group work.

There are 73 student clubs within the Cultural Services Department, 
and 17 student clubs within the Sports Services Department.

ÖĞRENCİ	TOPLULUKLARI
STUDENT CLUBS
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Akdeniz Üniversitesi’nde Spor Hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kampüs alanı içinde, 
kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, fitness salonu, uluslararası 
standartlarda kaliteli çim yüzeyli futbol sahası, halı saha, basketbol, 
voleybol, hentbol, badminton, kum voleybolu, tenis kortları ve 
tırmanma duvarı bulunmaktadır. Ayrıca kampüs alanı dışında 
yerleşen fakülte ve yüksekokulların çevresinde de açık spor alanları 
bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi spor takımları; atletizm, badminton, tenis, 
basketbol, futbol, hentbol, satranç, dağcılık, güreş, masa tenisi, 
muaythai, eskrim, triatlon, plaj voleybolu, salon futbolu, yelken, 
karate, atıcılık gibi spor dallarında üniversiteyi temsil etmektedir.

The sport services in Akdeniz University are the responsibility of the 
Health, Culture and Sports Directorate. The infrastructure includes an 
indoor swimming pool, an indoor sports hall, a fitness centre, a grass 
surfaced football pitch to international standards and quality, and 
an astro-turf pitch. There are also facilities for basketball, volleyball, 
handball, badminton, beach volleyball, tennis, and a climbing wall, all 
within the campus area. Open sports areas are also available in the 
many faculties and schools located outside the campus area.

Akdeniz University sports teams represent the university in many 
branches of sport including athletics, badminton, tennis, basketball, 
football, handball, chess, mountaineering, wrestling, table tennis, 
muaythai, fencing, triathlon, beach volleyball, indoor football, sailing, 
karate and shooting.

SPOR	HİZMETLERİ
SPORT SERVICES 
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Akdeniz Üniversitesi Stadyumu, 2012 yılında inşa edilmiştir. 
Stadyum, futbol FIFA-UEFA kriterlerine uygun olarak tasarlanmış, 
sentetik atletizm pistiyle IAAF Class 2 sertifikasına sahip bir stadyum 
olarak ulusal ve uluslararası pek çok spor organizasyonuna ev 
sahipliği yapabilmektedir.

Stadyumun genel izleyici kapasitesi 7982’dir. Stadyumda 4 adet 
soyunma odası, 2 yataklı revir, 14 adet antrenör odası, antrenman 
salonu, 2 hakem soyunma odası, 2 ofis, 1 akreditasyon odası, 2 adet 
teknik merkez antrenman salonu bulunmaktadır.

The Akdeniz University Stadium was constructed in 2012. It has the 
facilities to host many national and international sports organizations 
as a stadium designed in accordance with FIFA-UEFA criteria for football, 
and includes a synthetic athletics track with IAAF Class 2 certification.

The stadium has seating for 7,982 spectators, 4 dressing rooms, 2 
infirmary rooms with beds, 14 coaching rooms, a training room, 2 
referee dressing rooms, 2 offices, an accreditation room, and 2 technical 
training rooms. 

AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	STADYUMU
AKDENİZ UNIVERSITY STADIUM
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SOSYAL	HİZMETLER
SOCIAL SERVICES

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                     2019

86



BESLENME	HİZMETLERİ
CATERING SERVICES

Akdeniz Üniversitesi, öğrenci ve çalışanların yemek ihtiyaçlarını 
beslenme uzmanlarınca, kalori ihtiyaçları hesaplanarak en üst 
düzeyde hijyenik koşullarda, kaliteli ve gıda güvenliğine uygun 
ürünler kullanılan Merkez Yemekhane’den karşılamaktadır. Merkezi 
Yemekhane, ulusal üniversite öğrencileri arasında yapılan bir 
değerlendirmede 2006 yılında en iyi yemek hizmeti veren üniversite 
yemekhanesi seçilmiştir.

Merkezi Yemekhaneye bağlı olarak Yakut Yaşam Alanı ve İlahiyat 
Fakültesi içerisinde bulunan yemekhanelerde de öğrencilerimize 
yemek hizmeti verilmektedir. Ayrıca Antalya il merkezi dışında 
bulunan Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakültelerde öğrenim 
gören tüm öğrencilerimize de yemek hizmeti verilerek beslenme 
ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Akdeniz University meets the catering needs of students and staff with 
the Central Dining Hall, where the needs of the diners are calculated 
by nutrition experts, and meals are prepared from ingredients selected 
according to food safety and quality regulations under the highest 
quality hygienic conditions. In 2006, the Central Dining Hall was selected 
as the university dining hall which provides the best catering service 
following a survey of national university students.

Catering services are also provided for students in the dining halls 
located within the Yakut Living Area, and in the Faculty of Theology. 
Catering services are available to all students studying in the Vocational 
Schools, Schools and Faculties located outside the city of Antalya.
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BARINMA	VE	ULAŞIM	HİZMETLERİ
ACCOMMODATION AND TRANSPORT SERVICES 

Üniversiteye kayıt yaptıran ve barınma ihtiyacı doğan öğrenciler için 
Kampüs içindeki Akdeniz Öğrenci Yurdu, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar 
Kurumu’na bağlı olarak hizmet vermektedir.

Akdeniz Öğrenci Yurtları, öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak 
konforda olup, 5196 kız öğrenci, 3424 erkek öğrenci olmak üzere toplam 
8620 yatak kapasitesine sahiptir. Üniversite, kent işbirliği çerçevesinde 
öğrencilerin barınma ihtiyaçları kampüs çevresinde bulunan ve yurt 
niteliği taşıyan özel işletmelerce çalıştırılan otel ve pansiyonlarca da 
karşılanmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi kampüsü, şehirlerarası otobüs terminaline 1,5 km 
uzaklıktadır. Kampüsün şehir merkezine yakın olması sonucunda ulaşım, 
toplu taşıma araçları kullanılarak kolayca gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler 
kampüs içinde ulaşımlarını ücretsiz ulaşım hizmeti sunan halk otobüsleri, 
kampüs içi diğer ulaşım araçları ve 2007 yılı içerisinde başlanan ekolojik 
dengeyi önemseyen sıfır emisyon hedefli Akdeniz Üniversitesi’ne ait 
bisikletlerle sağlayabilirler.

The Akdeniz Student Dormitories provides accommodation to students on 
the university campus, and is affiliated to the Higher Education Credit and 
Dormitories Institution. The Akdeniz Student Dormitory accommodation is of a 
standard appropriate to the needs of the students, and has a total capacity 
of 8,620 beds, which includes space for 5,196 female students and 3,424 male 
students. As a result of cooperation between the university and the city, the 
accommodation needs of students are also met by a range of privately run 
hotels and hostels located around the campus. The Akdeniz University campus 
is 1.5 km away from the main inter-city bus terminal. As the campus is close 
to the city centre, students can easily reach their destinations using public 
transport. Municipal buses offer free transport to students within the campus, 
and are supplemented by other on-campus transport services, including bicycles 
supplied by Akdeniz University. These came into service in 2007 with the aim of 
reaching the zero-emission targets which the university considers to be of the 
greatest importance to the ecological balance.
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Ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak, başarılarını ödüllendirerek motive etmek 
amacıyla çeşitli yerel, ulusal vakıf ve dernekler ile sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, özel şahıs ve işletmelerden karşılıksız burs 
sağlanarak etkin bir burs sistemi oluşturulmuştur.

Burs verilecek öğrenciler her fakülte ve yüksekokulda kurulmuş olan Burs ve Sosyal Hizmet Kurulu işbirliği ile Burs ve Sosyal Hizmetler 
Birimi tarafından belirlenmektedir. Burs ve sosyal hizmet uygulamalarının sekretaryası ve koordinasyonu ise Psikososyal Şube Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir.

An effective scholarship system has been established with the provision of scholarships from various local and national foundations and 
associations, as well as from non-governmental organizations, government agencies, individuals and private business firms. The aim is to ease the 
education life of students who need economical support, and to improve their motivation by rewarding their achievements.

The scholarship recipients are selected by the Scholarship and Social Services Units in cooperation with the Scholarship and Social Service Boards 
located in each faculty and school. Coordination between the scholarships and social services is carried out by the Psychosocial Department.

BURS	HİZMETLERİ
SCHOLARSHIP SERVICES
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KISMİ	ZAMANLI	ÇALIŞMA
PART-TIME WORK

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek 
ve onların ekonomilerine katkı sağlamak 
amacıyla, değişik sosyal hizmet faaliyetleri 
üretilmektedir. Bunlardan hem düşünce, hem 
sonuç olarak en verimlilerinden biri kısmi zamanlı 
çalışmadır. Üniversitemizde 1996 yılından itibaren 
yürütülen bu çalışmada öğrenciler iş kazasına 
karşı sigortalanmakta ve üniversitenin ihtiyaç 
duyulan birimlerinde günlük en fazla üç saat 
süreyle çalıştırılmaktadır. Kısmi zamanlı çalışan 
öğrencilerimize asgari saat ücreti üzerinden 
aylık ödeme yapılmaktadır. Her yıl kısmi zamanlı 
çalışacak öğrenci kontenjanı Üniversite Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kısmi Zamanlı 
Çalışma Uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve 
her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.

A variety of social service activities are offered to 
enhance the value of the free time of the students, 
and to make a contribution to their financial situation. 
One of the most productive, in terms of motivation 
and results, is part-time work. This practice has been 
a feature of our university since 1996. Students who 
benefit from the scheme are employed for a maximum 
of three hours a day within university units, and are 
insured against work accidents. Students working part-
time are paid monthly based on the minimum hourly 
wage. The number of students who are offered part-time 
work is determined by the University Administrative 
Board every year. The part-time work agreement is 
valid for one academic year, and applications must be 
renewed each year.
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ENGELLİ	ÖĞRENCİLERİ	DESTEKLEME	BİRİMİ
SUPPORT UNIT FOR DISABLED STUDENTS 

Birim, Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin 
öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak 
ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 2006 yılında kurulmuştur.

Birimde, engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, 
psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek 
ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, 
yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan 
çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek görevleri yürütülmektedir.

Engelli Destek Birimi, Merkez Kütüphane Görme Engelliler Birimi 
bünyesinde verilen görme engelli destek teknolojileri eğitimleri ve 
uzaktan yardımcı teknolojileri anlatmaları ve görme engelli bireylere 
sunduğu elektronik kütüphane hizmetiyle Türkiye Engelsiz Bilişim 
Ödülleri kapsamında “Engelsiz Eğitim Ödülüne” layık görülmüş ve 10 
Eylül 2013 tarihinde, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen törenle 
“Engelsiz Eğitim Ödülü” almıştır.

The Unit was established in 2006 to take necessary steps to ease the 
university experience for students with disabilities in our university, and 
to provide the facilities needed.

The unit is responsible for identifying the academic, administrative, 
physical, psychological, accommodation and social needs of our 
disabled students, and for determining what must to be done to meet 
their needs. It is also responsible for planning and implementing the 
work to be done, and for evaluating the results.

The Disability Support Unit was awarded the “Barrier-free Education 
Award”, part of the Turkish Barrier-Free Informatics Awards, for the 
electronic library service which includes the visually impaired support 
technologies and training and remote assistant technologies, which are 
available to visually disabled students in the Central Library Visually 
Impaired Unit. On September 10th 2013, the unit received the “Barrier-
Free Education Award” at a ceremony held at Istanbul University. 
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KÜTÜPHANE
LIBRARY

Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Merkez Kütüphane 07.03.1985 
tarihinde kurulmuştur.

4305 m2 alana kurulu olan ve 600 kişilik oturma kapasitesine sahip 
olan kütüphane, 2010 yılında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
desteği ile kurulan Görme Engelliler Elektronik Salonu’nda yer alan 
geniş sesli kitap koleksiyonu ile görme engelli kullanıcılarımıza 
hizmet vermeye başlamıştır.

Merkez Kütüphane üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve 
araştırmaları doğrudan desteklemek, kütüphane kullanıcılarının 
entelektüel çalışmalarını sağlayacak gerekli tüm bilgi kaynaklarını 
değişik formatlarda sağlamak, sağlanan bilgi kaynaklarından 
kullanıcıların en hızlı ve kolay şekilde yararlanması için gerekli 
çalışmaları yapmaktır.

The Central Library was established on March 7th 1985 as part of the 
Library and Documentation Directorate of Akdeniz University.

The library, which has an area of 4,305 m2 and seating for 600 users, 
initiated the provision of services for visually impaired users with a large 
collection of audio books in the Electronic Hall for the Visually Impaired, 
established in 2010 with the support of the Health, Culture and Sports 
Directorate.

The Central Library carries out essential work in direct support of 
the education and research activities undertaken within our university. 
This work ensures the supply of the required information resources 
in various formats, which enables library users to study effectively 
and guarantees that users will obtain the maximum benefit from the 
information sources in the fastest and most efficient way possible.
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SESLİ	KÜTÜPHANE
AUDIO LIBRARY

Sesli Kütüphane, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenciler Destek Birimi’nin 
çalışmaları sonucunda 2010 yılında kurulmuştur.

Sesli kütüphane görme engelliler için yazılı bir metni, sesli 
formata çevirebilen kitap okuyucuyu, ekran okuma programına 
sahip dört bilgisayarı, her türlü basılı kaynağı ve interneti 
kısıtlama olmaksızın kullanım imkanı sunmaktadır. Antalya’da 
bir ilk olan Sesli Kütüphane Antalya’daki tüm görme engelli 
bireylerin kullanımına açıktır. 

The Audio Library was founded in 2010 within the Library and 
Documentation Directorate as a result of work carried out by the 
Support Unit for Disabled Students. The audio library offers the 
use of a book reader which can convert a written text into audio 
format, four computers with a screen reading programme, a wide 
range of printed materials, and internet access for the visually 
impaired. This is first audio library in Antalya, and is open to all 
visually impaired individuals in the city.
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ÖĞRENCİ	KONSEYİ
STUDENT COUNCIL  

Akademik birimlerin öğrenci temsilcileri ile Akdeniz Üniversitesi çatısı altındaki tüm öğrencileri temsil etmekle görevli tek yasal kuruluştur.
Öğrenci Konseyi, kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek 

öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek; üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak 
öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacı ile çalışmaktadır.

The Student Council is the only legal establishment charged with representing all students attending Akdeniz University with the student 
representatives of the academic units. 

The Student Council is committed to ensuring that students enrolled on educational programmes have their educational, health, sports and 
cultural needs taken care of, and it also acts as a mechanism to convey the expectations, needs and requests of the students to the university 
managing bodies. It works with the aim of ensuring student participation in the decisions made regarding education and training through the 
establishment of effective communication between the university managing bodies and the students.
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Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst 
düzeyde katkı sağlama, uluslararasılaşma stratejilerini etkin 
ve sürdürülebilir şekilde uygulama, yükseköğretim sisteminin 
uluslararasılaşmasında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla 
uyum sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi 
(UİO); Avrupa Birliği Erasmus+ Programı, YÖK Mevlana ve Farabi 
Değişim Programları, Uluslararası Öğrenciler, Bologna Süreci, 
yurtdışında bulunan üniversiteler ile ikili işbirliği faaliyetleri, 
IAESTE Staj Programı, Free Mover Programı, Ortak Diploma 
Programları ve Üniversitemizdeki diğer uluslararasılaşma 
faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. 

The International Relations Office (IRO) was established 
with the purpose of making a significant contribution to the 
internationalization strategy of Akdeniz University, to implement the 
internationalization activities of the university in a more effective 
and sustainable manner, and to develop a closer alignment with 
the conditions needed for the internationalization of the higher 
education system. The IRO is responsible for the conduct of all 
activities and operations related to the Erasmus+ Programme, 
the Mevlana and Farabi Exchange Programmes, International 
Students, the Bologna Process, international cooperation with 
foreign universities, the IAESTE Internship Programme, the Free 
Mover Programme, and the Joint Degree Programmes of Akdeniz 
University.

ULUSLARARASI	İLİŞKİLER
INTERNATIONAL RELATIONS
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DEĞİŞİM	PROGRAMLARI
EXCHANGE PROGRAMMES

Erasmus+	 Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri 
ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği 
programıdır. Program, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini 
teşvik ederek; öğrencilerin, akademik ve idari personelin Avrupa’da 
karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki 
çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve 
şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 
her yıl bahar dönemi başında yapılan yabancı dil sınavı sonucunda, 
gerekli başarıya ulaşan adaylar hibe alarak Erasmus+ faaliyetlerinden 
yararlanabilmektedirler.

The Erasmus+ Programme  is a European Union programme designed 
to encourage cooperation between higher education institutions. The 
programme encourages international cooperation between universities 
by providing the conditions needed for the exchange of students and 
academic and administrative staff members throughout Europe.  
The programme also contributes to the achievement of this goal by 
encouraging the academic recognition and transparency of studies and 
degrees awarded in participating countries. As a result of the foreign 
language examination coordinated by the International Relations Office 
every year at the beginning of the spring semester, candidates who 
achieve the required results are eligible for grants which allow them to 
benefit from Erasmus+ Programme.

Mevlana	 Değişim	 Programı, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 
olmaksızın tüm dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsayan, 
yurtdışında yer alan yükseköğretim kurumları ile Türkiye’de 
yer alan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir, en fazla 
iki yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilmektedirler. Benzer 
şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim 
elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına Mevlana 
Değişim Programı kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine 
katılabilmektedirler.

The	 Mevlana	 Exchange	 Programme, which covers all higher 
education institutions around the world without any distinction 
according to geographical region, is designed to facilitate the exchange 
of students and teaching staff members between higher education 
institutions located abroad and higher education institutions located in 
Turkey. Students can benefit from the programme for one semester or 
one academic year. Equally, students and teaching staff from all regions 
of the world can attend educational training activities provided by 
higher education institutions in Turkey within the scope of the Mevlana 
Exchange Programme.
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Farabi	Değişim	Programı, YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış 
ve prensip olarak aralarında “Farabi Değişim Protokolü” imzalamış 
üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim 
hareketliliğidir. Her yıl Mart ayında ilana çıkılarak başvuruların alındığı 
ve öğrencilerin akademik başarılarını dikkate alarak değişime fırsat 
veren bir süreçtir.

The	 Farabi	 Exchange	 Program	 was initiated by the Council of 
Higher Education (YÖK) in 2009 as a domestic exchange mechanism 
for universities that have signed the “Farabi Exchange Protocol”. The 
Call for Applications process, which allows applicants to move between 
educational institutions in different parts of the country, is announced 
every year in March, and the academic achievements of the students are 
taken into account when selecting successful candidates.

Free	Mover	Programı, Free Mover programı kapsamında Akdeniz 
Üniversitesi’nde önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi 
alan öğrenciler, yurtdışındaki bir üniversitede bir dönem veya bir 
akademik yıl için misafir olacakları üniversitenin dönem veya yıllık 
ücretini ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. 
Free Mover programı kapsamında yurtdışında bir üniversitede eğitim 
görmek isteyen öğrencilerin, başvurulan program ve gereken belgeler 
hakkında bilgi almak için gitmek istedikleri üniversite ile doğrudan 
bağlantıya geçmesi gerekmektedir. Öğrenciler seyahat ve konaklama 
giderleri ile Akdeniz Üniversitesi ve değişimde bulunacakları 
üniversite için gereken tüm harçlardan kendileri sorumludur.

Under the  Free	Mover	Programme, students studying at associate 
degree, undergraduate, master’s or doctoral degree level at Akdeniz 
University can study at a foreign university as a guest student for one 
semester or one academic year after paying a term or annual fee to both 
their own university and the host university. Students who want to study 
at a foreign university under the Free Mover Programme need to contact 
the university they wish to attend for information about the programme 
and the necessary documentation. Participating students are responsible 
for their own travel and accommodation expenses, and for all fees 
payable to Akdeniz University and to the university where they will study.
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KURUMSAL	GELİŞİM	VE	KALİTE	KOORDİNATÖRLÜĞÜ
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND QUALITY COORDINATORSHIP

2002 yılında Rektörlük bünyesinde çalışmalarına başlayan 
Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü alanında uzmanlaşmış 
çalışanları ve alt yapısıyla üniversite geneline hizmet vermektedir. 

Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü Üniversite 
“Kalite Geliştirme Programı”nın uygulanmasından, kurumsal ve 
organizasyonel gelişim projelerinin hayata geçirilmesinden, kurumsal 
değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon süreçlerinden, kalite 
ve yönetim sistemleri eğitimlerinin verilmesinden, üniversite içinde 
kalite kültürünün geliştirilmesinden sorumludur. 

Kalite yönetim ve güvence sistemleri uygulamalarında girdi 
kalitesi, süreç yönetimi ve performansı, çıktı kalitesi, geri bildirim 
sistemleri gibi konulara odaklanan birim, düzenli gözden geçirme ve 
değerlendirme ortamları yaratarak, alınan iyileştirme kararlarının 
hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Yönetim, hizmet ve ürün 
kalitesinin arttırılması için üniversite genelinde akademik ve idari 
birimlerde oluşan farklı ihtiyaçlara yönelik sistem ve uygulamaları 
hayata geçirmektedir. Kalite yönetim sistemi ve akreditasyon 
çalışmalarının devamı olarak, kurumsal değerlendirme, stratejik 
planlama ve yönetim, EFQM mükemmellik modeli, ISO Standartları 
(Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim 
Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, Geri Bildirim ve Kayıt Sistemleri vb.) gibi konularda da 
çalışmalar yürütmektedir. Birimin odaklandığı alanlardan birisi de 
akademik performansın izlenmesi ve raporlanmasıdır. Bu kapsamda 
yükseltme ve atama kriterleri, yayın sayıları, H faktörü, akademik 
teşvik puanı gibi süreçlerin de takibinden sorumludur.

The Institutional Development and Quality Coordinatorship starting 
its work within the Rectorate in 2002, and provides a valuable service 
for all units of Akdeniz University with its specialized staff and strong 
infrastructure.The unit is responsible for the implementation of 
the “Quality Development Programme” within the university. It also 
takes care of institutional and organizational development projects, 
institutional evaluations, certification and accreditation processes, and 
training in how to implement quality and management systems which 
will lead to the development of a quality culture within the university.
Focusing on issues such as quality of input, process management 
and performance, output quality, and feedback systems in quality 
management and assurance systems applications, the unit provides 
a suitable environment for regular observation and assessment which 
contributes to the taking of appropriate improvement decisions.

The office operates systems and applications which arise from 
the needs, identified in the academic and administrative units of 
the university, for increasing the quality of management, service 
and products. Among the tasks carried out in pursuit of the quality 
management system and accreditation studies are; Institutional 
Evaluation, strategic planning and management, the EFQM excellence 
model, ISO Standards (Food Safety Management System, Occupational 
Health and Safety Management System, Environmental Management 
System, Customer Satisfaction Management System, Feedback 
and Recording Systems etc.). One of the areas the unit focuses on is 
monitoring and reporting academic performance. In this context, it is 
also responsible for the following criteria; promotion and assignment 
criteria, publication numbers, H factor, academic incentive score.
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ANTALYA	ÜNİVERSİTE	DESTEKLEME	VAKFI
ANTALYA UNIVERSITY SUPPORT FOUNDATION

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı; 1973 yılında, “Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destekleme Vakfı” adıyla, zamanın 
Antalya Valisi öncülüğünde, 53 hayırsever Antalyalı’nın katkılarıyla kurulmuş bir Vakıftır.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı ekonomik imkanları sınırlı olan üstün başarılı öğrencilere karşılıksız burs verme, yardımcı 
doçentlerin uluslararası bilimsel çalışmalarını destekleme, akademik çalışmalar için gerekli yüksek teknolojik ekipmanı sağlama, derslikler, 
laboratuvarlar ve benzeri eğitim alanları yaptırma, ulusal veya uluslararası düzeydeki yarışma, proje ve etkinlikleri destekleme konularında 
öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, kuruluşundan bu yana, faaliyetlerini Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, çağdaş uygarlık seviyesinde 
sürdürmeyi düstur edinmiştir.

The Antalya University Support Foundation was founded as the “Foundation for Assistance and Support for the Establishment of Akdeniz 
University” in 1973, with contributions from 53 philanthropists in Antalya under the leadership of the governor of the city. The Foundation provides 
scholarships for outstanding students with limited economic opportunities, supports the international scientific studies of assistant professors, 
provides technological equipment needed for academic studies, builds classrooms, laboratories and other facilities, and supports national and 
international competitions, projects and activities which contribute to the scientific, cultural and sporting development of the students.

Since it was established, the Antalya University Support Foundation has been motivated in its activities in the service of modern society by the 
light of Atatürk’s principles and reforms.
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AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	MEZUNLAR	DERNEĞİ
ALUMNI ASSOCIATION OF AKDENİZ UNIVERSITY

Akdeniz Üniversitesi mezunlarını ortak bir çatı altında buluşturmak 
amacıyla 2002 yılında kurulmuştur.

This association was established in 2002 to bring together all graduates of 
Akdeniz University under a common roof.
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BİLİMSEL	ARAŞTIRMA	PROJELERİ	KOORDİNASYONU
SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS COORDINATION

10.04.2002 tarihli 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 
Yönetmelik uyarınca kurulmuş bir birimdir. Bu yönetmeliğe bağlı 
olarak oluşturulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Hakkında Yönerge ile yönetilmektedir. Ülkemiz stratejisine 
uygun olan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 
öncelik verdiği alanlara göre konular belirlenerek projeler 
desteklenmektedir. Birimlerin altyapılarının desteklenmesiyle 
oluşturulacak ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleştirilmesini 
sağlamak ve proje sonuçlarından yapılacak yayınlarla uluslararası 
düzeyde bilime katkıda bulunabilmek birimin ana amaçlarındandır. 
Ulusal ve bölgesel sorunlara yönelik alanlarda yapılan proje 
çalışmalarıyla da çözümler üretebilmesine çalışılmaktadır.

This unit was established in accordance with the Regulation on 
Scientific Research Projects in Higher Education Institutions which was 
published in the Official Gazette dated 10.04.2002 numbered 24722. It 
is governed by the Directive on Scientific Research Projects of Akdeniz 
University, which was established in accordance with the relevant 
regulation. Projects are supported by determining the subjects according 
to the areas which have been considered suitable in accordance with our 
country’s strategy, and given priority by the Scientific and Technological 
Research Council of Turkey. The main purpose of the unit is to ensure 
the realization of national and international projects created as a 
result of support given to the units, and to contribute to science at the 
international level through publication of the project results. The unit 
also looks for solutions to national and regional problems through the 
application of projects carried out in the relevant fields. 
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AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	AVRUPA-AKDENİZ	GENÇLİK	EĞİTİM	VE	DİNLENME	TESİSİ
AKDENİZ UNIVERSITY EUROMED YOUTH EDUCATION AND RECREATION FACILITY

Eğitim ve Dinlenme Tesisi muhteşem doğası, tarihi yerlere yakınlığı 
ve evrenin en güzel koyunda üniversiteye tahsis edilen alanda 
bilimsel çalışmalar yapmak, dinlenmek ve güzel vakit geçirmek 
isteyen misafirlerine kaliteli, güler yüzlü bir hizmet sunmaktadır.

Merkezde toplam 52 adet standart, 2 adet suit ve 2 adet vip olmak 
üzere 56 oda bulunmaktadır. Ayrıca 80 kişilik iki adet, 50 kişilik bir 
adet toplantı salonu ve organizasyonların yönetilmesi amacıyla 20 
kişilik çalışma odalarının da yer aldığı Merkezde, toplantı salonları 
günümüzün tüm teknolojik imkanları kullanılarak donatılmıştır.

Kendine özgü mimarisi ile 5 blok halinde kurulan ve denize 
uzaklığı 400 metre olan Eğitim ve Uygulama Merkezi, Antalya şehir 
merkezine 98 km, havaalanına 115 km uzaklıktadır. Ayrıca Merkezde 
konaklayan misafirlere ve eğitim gruplarına ihtiyaç duyacakları 
ulaşım, çevre turları ve rehberlik hizmeti de sunulmaktadır.

This Educational and Recreation Facility, located in a beautiful 
natural environment and close to local historical sites in a spectacularly 
beautiful bay, was allocated to the university to offer a high-quality, 
warm and hospitable service to guests who are visiting for the purpose 
of making scientific studies, as well as taking the opportunity to relax 
and have a good time.

There are 56 rooms available to guests including 52 standard rooms, 
2 suites and 2 VIP rooms. The meeting rooms include two rooms 
with seating for 80 people, another for 50 people, and study rooms 
suitable for 20 people. All meeting rooms are equipped with the latest 
technological facilities.                                                                                                           

The Education and Application Centre consists of five blocks with a 
unique architectural style and is only 400 metres from the sea. The 
Centre is 98 km from Antalya city centre and 115 km away from the 
airport. All transport, tours and guidance services are provided for 
guests and training groups staying at the centre.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
                                     2019

102



AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	SOSYAL	TESİSLER	
AKDENİZ UNIVERSITY GUEST HOUSE 

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Eğitim ve 
Sosyal Tesisler Müdürlüğü açıldığı günden bugüne Akdeniz 
Üniversitesi personeli yakınları, diğer illerden ve ülkelerden gelen 
üniversite personelleri ile bölgeye gelen diğer tüm misafirlerin 
konaklama ihtiyaçlarını karşılayarak, onları kendi evlerindeymiş gibi 
hissettirecek kalitede hizmetlerini sürdürmektedir. 

Sosyal tesislerde 56 standart 4 suit olmak üzere 60 oda kapasiteli 
olup ayrıca 2 adet standart odamız engelli misafirlerimiz için dizayn 
edilmiştir. Açık yüzme havuzu ile Mayıs- Ekim ayları içerisinde 
misafirlere yüzme fırsatı verirken 4 adet tenis kortuyla spor yapma 
imkanı da sağlar. Konaklayan misafirler için çamaşırhane ve bay/
bayan kuaförü hizmet vermektedir. 

Tesisimiz iki adet restoranıyla yiyecek ve içecek hizmetinin yanında 
özel günler için organizasyon taleplerine cevap verirken, konferans, 
seminer, sempozyum vb. etkinlikler için ise iki adet toplantı salonu 
bulunmaktadır. Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğü, profesyonel ve 
güler yüzlü ekibi ile turizmin başkenti sayılan Antalya’ya yakışan bir 
kalite standardı ile hizmetlerini sunmaktadır.

Since the Directorate of Education and Social Facilities opened the 
Guest House on the Akdeniz University campus, it has provided an 
excellent service to the staff of Akdeniz University and its relatives, as 
well as to visitors coming from other cities and countries. Its service 
concept is to make guests feel as though they are in their own homes.                                                                                                                                          

There are 60 rooms including 4 suites, 56 standard rooms, 2 of 
which are modified to make them suitable for disabled guests, and 
with laundry and hairdressing services on site. Four tennis courts are 
available for the use of guests, and an outdoor swimming pool which is 
open from May to October. The Guest House has two meeting rooms for 
conferences, seminars and symposiums, and two restaurants which can 
also provide a full catering service for special events. The Directorate 
of Education and Social Facilities presents a high level of service with a 
professional and hospitable team, and offers a standard of quality that 
is comparable to the best in Antalya, which is considered to be a capital 
of tourism. 
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BASIN	VE	HALKLA	İLİŞKİLER	
PRESS AND PUBLIC RELATIONS

 Bilim ve teknolojiden yarar-
lanarak basın-yayın kuruluşları ile 
sürekli bilgi akışı içerisinde olan 
Akdeniz Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 
sahip olduğu değerlerle; çalışkan, 
dürüst, insan haklarına saygılı, 
yasa ve yönetmeliklere bağlı, hızlı 
ve etkin bir biçimde 1986 yılından 
itibaren çalışmalarını sürdürmek-
tedir.

Akdeniz University Press and Public 
Relations Directorate manages the 
constant flow of information with press 
organizations by utilizing science and 
technology.

The Press and Public Relations 
Directorate, which has the values of being 
hardworking and honest, respecting 
human rights and abiding the laws and 
regulations, has continued its work and 
activities in an efficient way since 1986.                
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ANTALYA	GENEL	TANITIM
ABOUT ANTALYA

Antalya, zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat 
etkinlikleri, alışveriş olanakları ve çeşitli yeme içme mekanlarıyla her 
yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kentidir. İlk 
çağlarda “Pamphilia” adıyla anılan Antalya bölgesi, tarih boyunca 
Psidya, Likya, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına 
ev sahipliği yapmıştır. 10 binlik yıllık tarihi ile pek çok kültüre ve 
uygarlığa beşik olmuş Antalya için, M.Ö. 159 yıllarında yaşamış olan 
Pergamon Kralı Attalos “yeryüzünde cennet” yakıştırması yapmış 
ve bölgeye kendi ismi olan “Attalia” ismini vermiştir. Antalya bu 
benzetmeyi verimli toprakları, yer altı zenginlikleri, yeşili ve maviyi 
buluşturan doğasıyla hak etmektedir.

Eski çağlardan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış 
olan Antalya aynı zamanda bir bilim ve kültür merkezidir. Antalya, 
Akdeniz Üniversitesi ile pek çok yenilikçi bilimsel faaliyete ve kültürel 
etkinliğe sahne olmaktadır.

Antalya is a city of culture and tourism which welcomes many visitors 
every year with its rich historical background, sea, nature, climate, 
culture, art activities, shopping opportunities and a wide variety of 
eating and drinking places. The region of Antalya, called “Pamphylia” 
in ancient times, with a history of more than 10 thousand years, was 
home to many cultures and civilisations including those of Pisidia, 
Lycia, Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman. Attalos, the King 
of Pergamon who lived in 159 BC, gave the name “Attalia” to Antalya, 
and described it as a “paradise on earth” in recognition of the fertile 
soil, underground riches and the natural beauty of the city and its 
surroundings suffused in green and the blue. Antalya, which has hosted 
many civilizations since ancient times, is also a cenrer of science and 
culture. Antalya enjoys a wide range of innovative scientific activities 
and cultural events provided by Akdeniz University.
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ANTALYA	ŞEHİR	HARİTASI
ANTALYA CITY MAP
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AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	KAMPÜS	HARİTASI
AKDENİZ UNIVERSITY CAMPUS MAP 
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AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	İLETİŞİM	BİLGİLERİ
AKDENİZ UNIVERSITY CONTACT INFORMATION

Adres	:	Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058, Kampüs - Antalya / TÜRKİYE
Address : Akdeniz University Dumlupınar Boulevard 07058 Campus Antalya / TURKEY

Telefon/	Telephone :	+90 242 2274400 - pbx

Faks/	Fax : +90 242 2275540

E-posta/	E-mail :	info@akdeniz.edu.tr

www.akdeniz.edu.tr / en.akdeniz.edu.tr

Sosyal	Medya	Hesapları	/	Social Media Accounts

 facebook.com/Akdenizun 

 twitter.com/Akdenizun

 instagram.com/akdeniz_universitesi
 
 youtube.com/Akdenizuniversitesitr

 linkedin.com/Akdeniz-Universitesi
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EĞİTİMDE VE BİLİMDE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE
A PIONEERING UNIVERSITY IN EDUCATION AND SCIENCE


