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EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ORYANTASYON PROGRAMI
26 Ekim 2015 Pazartesi / 10.00 

Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi



MÖ 4900 yıllarında
kurulduğu tahmin 

edilmekte

Doğu Anadolu'nun 
en büyük kenti

Urartular, 
Romalılar, Araplar, 

Selçuklular, 
Bizanslılar,

Sasaniler, İlhanlılar 
gibi bir çok 

medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNE GİDEN YOLDA 
YÜKSEKÖĞRETİM ve  ERZURUM

3

Türkiye’nin ilk üniversiteleri 

arasında yer alan Atatürk 

Üniversitesi’ni bünyesinde 

barındıran Erzurum, tarih 

boyunca bir eğitim ve kültür 

ocağı oldu. 

Selçuklu ve Osmanlı 

döneminde Çifte Minareli, 

Yakutiye, Ahmediye, Kurşunlu, 

Pervizoğlu, Şeyhler ve 

Kadıoğlu Medreseleri’nde 

yüzlerce bilim adamını 

yetiştirme özelliğini taşıyan 

kent, bu hüviyetini günümüzde 

de sürdürmektedir.
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Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk 1 

Kasım 1937 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nde yasama yılını 
açış konuşmasında Doğu 

Anadolu'da büyük bir 
üniversite kurmanın gereğini 

ifade ederek, bu husustaki 
çalışmaları başlatma talimatı 

vermiştir.

1951 yılında oluşturulan bir 
komisyon Doğu Anadolu 

Bölgesinde kurulacak 
Üniversitenin Erzurum'da 

kurulmasını önermiştir. 
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Üniversitemizde eğitim-öğretim
17 Kasım 1958’de bir ortaokul (Şair
Nef’i) binasında Ziraat ile Fen -
Edebiyat Fakültelerinde 135 öğrenci
ile başlamıştır.



1958’den 2015’e

Kayıt 
Yaptıran

478.091

Mezun 
Olan

225.962



64

Enstitü       

7 

Fakülte 

22

Meslek 
Yüksekokulu

12

Araştırma 
Merkezi

21

Konservatuar

1

Yüksekokul

1
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852

Ö.Ö

700

AÖ

30

U.E

20

II.Ö

102
852

ÖL

181

Lisans

188

Y.L

272

Dr.

211

ÖĞRETİM TÜRLERİNE GÖRE PROGRAMLAR

ÖĞRETİM SEVİYELERİNE GÖRE PROGRAMLAR



Toplam

4618







• Programın amacı; Öğrencilerimizin
akademik ve sosyal hayata daha kolay
uyum sağlamalarını temin etmenin
yanı sıra, eğitim ve öğretim, sağlık,
kültür ve sosyal aktiviteler, bilgi işlem,
kütüphane, öğrenci hareketliliği
konuları başta olmak üzere
öğrencilerimizi bilgilendirme ve
başvuracağı birimler hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlamaktır.

Oryantasyon Programı; Üniversitemiz 
programlarına yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerimiz için hazırlanmış olan bir 
bilgilendirme programdır. 





Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı

Açıköğretim 
Fakültesi 
DekanlığıUzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü

Dış İlişkiler Ofisi

Güvenlik 
Müdürlüğü

Engelsiz 
Üniversite Birimi

E- Kartlar Merkezi

ORYANTASYON 
PROGRAMI PAYDAŞLARI



ÖĞRENCİ 
İŞLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI



YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
ile Başkanlığımız görevleri,

• Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri 
yapmak,

• Mezuniyet, kimlik ve mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek

olarak belirlenmiştir.

Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerin yasal dayanağını bahsedilen 
kararnamenin 31 inci maddesi oluşturmaktadır.





ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETLEİNİN 
YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLER

Öğrenci İşleri 
Daire 

Başkanlığı

Dekanlık / 
Müdürlük



Öğrencilerin;

 Kesin kayıtları, 

 Kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, 

 Askerliklerinin tecil işlemleri, 

 Öğrenci belgelerinin verilmesi, 

 Dosyalarının tutulması, 

 Diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi 

 Öğrencilerin yazılı talepleri veya yükseköğretim kurumundan 

çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi

gibi işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.



• Çift anadal ve yandal program
başvuruları,

• Yatay geçişler,
• İntibak işlemleri,
• Öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler,
ilgili yönetim kurullarının kararına
istinaden Dekanlık/Müdürlük tarafından
yapılır.



İnternet 

(web Sayfası)

Hizmetleri

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

Hizmetleri

Büro 

Hizmetleri

Destek 

Hizmetleri

DAİRE 
BAŞKANLIĞI







OBS

DERS 
KAYITLARI

KATKI PAYI / 
ÖĞRENİM 

ÜCRETİ

YÖKSİS

KYKÖSYM

İSTATİSTİK

ASAL



Öğrenci Bilgi Sistemi,

Öğrencilikle ilgili tüm işlemlerin (ders kaydı, sınav sonuçları, not kartı, belge talepleri  
gibi) yapılabildiği bir sistemdir.



BELGE DOĞRULAMA İŞLEMLERİ



KATKI PAYLARI & ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=katki-paylari
AKADEMİK TAKVİM

http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=2014-2015-ogretim-yili-
akademik-takvimi

http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=katki-paylari
http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=2014-2015-ogretim-yili-akademik-takvimi


ASKERLİK İŞLEMLERİ

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı 
askerlik kanununun 35/C maddesi ile 

belirlenen esaslar çerçevesinde olmak 
üzere öğrencilik haklarının 

kazanılmasını müteakip, öğrenim 
görenlerin askerlikleri, EK-C2 öğrenci 

durum belgesi ile okulun azami 
öğrenim süresi kadar ertelenmektedir.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği

• Kınama & Uyarma

• Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma

• Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma

• İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma

• Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
(http://www.sgk.gen.tr/)

1 Ocak 2012 yılı itibariyle bütün vatandaşlar
zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamına
alındı. Yükseköğretimde okuyanlar 25 yaşına
kadar anne babasının sağlık güvencesinden
yararlanırlar ve kendilerinden GSS kapsamı
altında herhangi bir ücret talep edilmez.
Ancak bu kapsamda olan kişilerin kuruma
başvuru yapmaları önerilmektedir.

BURSLAR VE YURTLAR (kyk.gov.tr)



DERSLERE DEVAM

Teorik dersler, laboratuvar ve 
benzeri çalışmaların en az 

%80’ine devam etmek 
zorunludur.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Her eğitim-öğretim yılının Akademik Takviminde yer
alan tarihler arasında her bir dönem için
(güz&bahar) Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını
yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere
devam edemez ve sınavlara giremez.

Ders Kayıt Bilgi Rehberi

http://www.atauni.edu.tr/dersKayit/

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

Kayıtlı olunan birim internet 
sayfasında, birim duyuru 

panolarında, gerekli tanımlama 
yapılmışsa Öğrenci Bilgi 

Sisteminden öğrenilebilir.

http://www.atauni.edu.tr/dersKayit/


SINAV NOTLARININ BAŞARI NOTUNA EKTİSİ

Ara sınavların ve varsa laboratuar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve kısa süreli
sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %30 - %70,

Yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise %30 - %70 aralığında olabilir.

SINAVLAR
• Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. (Vize sınav tarihleri akademik takvimde yer

almaz, bu sınavın yapılacağı tarihler birimler tarafından belirlenir ve ilan edilir.)
• Sınav programları (tarih, yer, saat) birimler tarafından internet sayfasında, birim duyuru panolarında,

gerekli bilgi girişleri yapılmışsa Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alır.

SINAV TÜRLERİ
• Vize (Ara)
• Final (Yarıyıl Sonu)

Mazeret Sınav hakkı yoktur.
• Bütünleme
• Quiz (Kısa süreli)

SINAV USULLERİ
Yazılı & Sözlü &Yazılı-Sözlü

SINAV SAATLERİ
• Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme en az iki ders saati, 
• Ara sınav süresi ise en az bir ders saati
• Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi 

yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından 
belirlenir. 



Devam

Vize (Ara Sınav) 
60*0,4= 24

Final / 
Bütünleme 
60*0,6=36

Ders Başarı Notu

24 + 36 = 60

Harf Notu 
60 CB
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Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Neden Önemli?

• İki dönem üst üste 2.00’ın altında olması
• 2.50’nin üzerinde olması

AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI
AGNO; öğrencinin öğrenimine başladığı
andan itibaren, tamamlamış olduğu
yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne
kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati
ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede
belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak
tamamının toplanmasından elde edilen
sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile
hesaplanır.



YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
(AGNO & Merkezi Puan)

ÇİFT ANADAL

Çift anadal programında; bir

bölümün/programın öğrencileri lisans

öğrenimleri süresince, kayıtlı

oldukları bölüme/programa konu

bakımından yakın olan başka bir

bölümün/programın derslerini aynı

zamanda takip edebilir.

YANDAL

Kayıtlı oldukları lisans programlarını

başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi

duydukları başka bir dalda

bilgilenmelerini sağlamak amacıyla

yandal programına kayıt olabilirler.



YAZ OKULU 

Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar 
yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini 

artırmayı amaçlayan; 

• Düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme; 

• Herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere bu dersleri başarabilme; 

• Başarılı öğrencilere, daha kısa sürede mezun olabilme 

imkanlarını sağlayan, ek bir eğitim öğretim programıdır.

Akademik takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.





SAĞLIK, KÜLTÜR 
VE SPOR DAİRE 

BAŞKANLIĞI



YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

ile Başkanlığımız görevleri,

a) Öğrencilerin yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, 
b) Öğrencilerin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek
olarak belirtilmiştir.

Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerin yasal dayanağını bahsedilen kararname maddesi 
(32  inci madde) oluşturmaktadır.





İDARİ VE MALİ İŞLER
a)Yurt içi öğrenci görevlendirmeleri
b) Kantin ve Kafeterya Hizmetleri

KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ
a) Üniversite içi Spor faaliyetleri
b) Üniversitelerarası Spor faaliyetleri
c) Uluslararası Spor faaliyetleri
d) Halk Oyunları, Halk Müziği Kursları

SOSYAL HİZMETLER
a) Öğrenci Stajları

b) Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı
c) Öğrenci Toplulukları

BESLENME HİZMETLERİ
a) Yemek Hizmetleri   

b) Ücretsiz Öğrenci Yemek Bursu







KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON 
DAİRE BAŞKANLIĞI



YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

ile Başkanlığımız görevleri,

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, 

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile 
bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

olarak belirlenmiştir.

Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerin yasal dayanağını bahsedilen kararname maddesi 
(33  inci madde) oluşturmaktadır.





Kütüphanemizin amacı;
-- Öğretim Elemanları,
-- Araştırmacılar ile
-- Öğrencilerin

Eğitim, öğretim ve araştırmalarını 
desteklemek, çeşitli ortamlarda bulunan 
bilgi kaynaklarını temin etmek ve ilgililerin 
hizmetine sunmaktır. 

Kütüphanemiz binası 3 katlıdır ve 7000
m2 kullanım alanına sahiptir.

Aynı anda 850 okuyucuya hizmet
verebilme kapasitesine sahip
kütüphanemizde her biri 440 m2

büyüklüğünde 7 adet okuma ve
araştırma salonu bulunmaktadır.









BİLGİSAYAR 
BİLİMLERİ 

ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA 

MERKEZİ



Click to edit Master title style

Click to edit Master subtitle style

11/2/2015 5111/2/2015 51





Otomasyon Koordinasyon 
Birimi Yöneticisi

(Rektör Yardımcısı)

Sistem Yönetimi

Sunucu yönetimi

Kullanıcı Donanım 
Sorunları 

Destek Ekibi

Yazılım Destek 
Ekibi

ÖBYS 
Proje Yöneticisi

Fakülte/Enstitü

ÖBYS Temsilcileri

Merkezi ÖBYS 
Kullanıcıları

EBYS 
Proje Yöneticisi

EBYS 
Destek Ekibi

Birim EBYS 
Belge Yöneticileri

PBYS/APBS 
Proje Yöneticisi

İnsan Kaynakları 
Yönetim Birimi

Proje Ofisi (BAP, 
TÜBİTAK, vb.)



Altyapı Hizmetleri
• 1 Gbps üzerinde internet erişim hızı

• Üniversitemizin 3 farklı noktasında yer alan yedekli Veri Merkezleri

• Veri merkezlerine yüksek kapasiteli ve son teknolojiye sahip omurga anahtarlama
cihazları yerleştirilmiştir. Tüm fakültelerin kenar anahtarlama cihazları Layer-3 seviyesine
çekilerek, fakülte merkezleri 10 Gbit/second hızı ile veri merkezlerine ulaşmaktadır.

• Üniversitemize hizmet vermekte olan 200 üzerinde sunucu

• Fen ve mühendislik alanındaki akademik çalışmalar için ihtiyaç duyulan yüksek başarımlı
hesaplama sistemine entegre bilgisayarlar

• Yerel Ağ, Merkez Kampüs, Dış Kampüslerin internet erişimlerinin sağlanması
• Tüm kampüste ücretsiz yüksek hızlı kablolu ve kablosuz internet erişimi

• Kurumsal Elektronik Posta
• Tüm öğrencilere ogr.atauni.edu.tr uzantılı elektronik posta

• SSL-VPN hizmeti tüm akademik, idari personel ve öğrencilere açılmış, üniversite
dışından ihtiyaç duyulan çeşitli online kaynaklarımıza kolay, hızlı ve güvenilir bir erişim
imkanı sunulmaktadır.



Yazılım Hizmetleri
• Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri

• Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi 

• Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin akademik süreçlerini takip, 
değerlendirme ve bu süreçlere destek olmak için tasarlanmaktadır.

• Kurumumuz personeli tarafından sürekli geliştirilmektedir.

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi

• Üniversitemizde tüm yazışmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile 
gerçekleşmektedir. Tüm süreç internet ortamında yürümekte zaman ve 
donanım israfı minimuma düşürülmektedir.

• Organizasyon Yönetimi

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi

• Personel Bilgi Sistemi 

• Akademik Performans Bilgi Sistemi



Diğer Hizmetler

• Güvenlik
• Tüm kampüs 7/24 kapalı devre kameralarla izlenerek B.A.U.M

tarafından kayıt altına alınmaktadır.
• Tüm öğrencilerimize popüler antivirüs yazılımları ücretsiz

sağlanmaktadır.
• Tüm üniversite networkü gelişmiş ağ izleme araçları ile izlenmekte,

zararlı yazılımlar daha networkümüze girmeden engellenmektedir.
• 5651 Yasası gereği tüm üniversite networkündeki hareketler kayıt

altına alınmaktadır.

• Kaynak sağlama
• Öğrencilerimizin / Öğretim üyelerimizin faaliyetlerine ücretsiz bilişim

desteği sağlanmaktadır.





AÇIKÖĞRETİM 
FAKÜLTESİ

(II.Üniversite)





2010 yılında kurulan Açıköğretim Fakültemizde

22 Önlisans, 3 Lisans Tamamlama, 4 Lisans

29 Programda 

140.000’e yakın öğrenci öğrenim görmektedir.







Herhangi bir Önlisans veya 

Lisans Programında öğrenci 
veya mezun iseniz
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UZAKTAN 
EĞİTİM 

ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA 

MÜDÜRLÜĞÜ





2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun

«Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik

haklarından yararlanma ve sınavlar» başlığını düzenleyen 44

üncü maddesinde yapılan düzenlemeye bağlı olarak, yine aynı

kanunun 5 inci maddesine Ortak Zorunlu ders olarak

tanımlanan;

• Türk Dili

• Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

• Yabancı Dil ( İngilizce)

Dersleri Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından «Uzaktan Eğitim»

yolu ile yürütülmektedir.



Uzaktan Eğitimle Yürütülen Ortak Derslerin İşleyiş Modeli 

 e- Kaynaklar

 Online Ders Saati

 Açık Sınıf ve Açık Sınıf Web TV

 Sınavlar



e- KAYNAKLARI
İnternet üzerinde bulunan okuma metinleri ve videolara “ortakdersler.atauni.edu.tr” 

adresinden, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) giriş bilgilerini kullanarak erişebilirler. 



ONLINE DERS SAATİ



ONLINE DERS SAATLERİ

• Online Ders Saatlerinde öğrenciler bağlı bulundukları 
Fakülte/Yüksekokul ders programında yer alan ortak derslerin gün ve 
saatlerinde öğretim elemanları ile «ortakdersler.atauni.edu.tr» adresi 
üzerinden eş zamanlı olarak yazılı/görüntülü konferans şeklinde bir 
araya gelebilirler. 

• Öğrenciler Ortak Ders Sistemi’nin tanıtım videosuna ve kılavuzuna 
ATAUZEM web sayfası (atauzem.atauni.edu.tr) üzerinde bulunane-
Kaynaklar bölümünden erişebilirler.



• Haftanın her günü 10:00-19:00 saatleri arasında Merkezi Dershanelerin

209 nolu sınıfında verilen yüz yüze Açık sınıf Dersleri’ne katılabilirler.

• Açık sınıf Ders Programı’na ATAUZEM web sayfası Ortak Dersler

bölümünden erişebilmektedir.

AÇIK SINIF



• Açık Sınıf Web TV Pazartesi günleri 13:00-17:00 saatleri arasında 

internet üzerinde canlı olarak yayınlanmaktadır.

• Açık Sınıf Web TV derslerine ATAUZEM web sayfası Ortak Dersler 

bölümünden ulaşılabilmektedir. 

AÇIK SINIF WEB TV



SINAVLAR

• Sınavlar (vize ve final) merkezi olarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

• Öğrenciler sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce
danışmanlarından alabilirler.



atauzem.atauni.edu.tr



DIŞ İLİŞKİLER 

OFİSİ





Dış İlişkiler Ofis’in Misyonu
Öğrenci ve öğretim üyelerinin akademik ve mesleki eğitim amaçlı 
olarak ulusal ve uluslararası hareketliliğini sağlamaktır.

Bu hareketlilikler;
• Öğrenci öğrenim hareketliliği (1 veya 2 dönem)
• Öğrenci staj hareketliliği (En az 2 ay)
• Öğretim Üyesi eğitim verme hareketliliği (1-3 Hafta)
• Personel eğitim alma hareketliliği (1 Hafta) 
• Avrupa Gönüllü Hizmeti hareketliliği (1 ay)
• Tayvan Akademik Değişim Programı (1 -2 dönem)



Öğrenci Değişim Programları

ERASMUS + Programı
Genelde Avrupa Ülkeleri
Lisans önlisans öğrencileri için 2,20 not ortalaması,
B1 düzeyinde dil becerisine sahip olmak (İngilizce veya diğer bir Avrupa dili)

Farabi Programı
Türkiye Üniversiteleri
Lisans-önlisans öğrencileri için 2,00 not ortalaması

Mevlana Programı
Avrupa hariç tüm dünya ülkeleri
Lisans-önlisans öğrencileri için 2,50
Üniversitenin yapacağı dil sınavına girmek

Gençlik, EVS (Avrupa ülkeleri)
17-30 yaşları arasında olmak

PAX (Tayvan)
İngilizceyi kullanabilme becerisine sahip olmak
AGNO (not ortalaması) iyi bir lisans veya lisansüstü öğrenci olmak (Belli alanlar)





ENGELSİZ 
ÜNİVERSİTE 

BİRİMİ





20.06.2006 tarihinde yürürlüğe 
giren yönetmelikle birlikte 
üniversitelerimizde engelli 

öğrenci birimleri yapılanmaya 
başlamıştır. 

2007 yılından itibaren yapılanma 
konusunda yapılan 3 çalıştay

sonucunda yaklaşık 80 üniversitede 
etkin biçimde çalışan engelsiz 

üniversite birimlerinin yapılandığını 
görmekteyiz.



Çalıştaylar’dan
birisi de 15-17 

Mayıs 2014 
tarihleri arasında 
Üniversitemiz ev 

sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir.





E-KARTLAR

MERKEZİ





Öğrencilerimizin Akıllı Kimlik 

Kartlarının baskı (ilk defa, zayii, 

kayıp, çalıntı, bozulma vb.)  ve  

yetkilendirme

Üniversitemiz kampüsüne 

kendilerine ait araçlarıyla 

girmek isteyen 

öğrencilerimize HGS 

etiketi verilme





KORUMA VE 
GÜVENLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ

231 2222 – 231 3333





Toplumsal düzenin korunması bakımından kanunlarımızla güvence altına alınan hak 
ve hürriyetlerin tesisine yönelik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için 
yetkilendirilip görevli ve sorumlu kılınan özel güvenliğin amacı kamu düzeninin 

korunmasıdır.








