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Antalya Bilim Üniversitesi'nin temelini atarken 
üniversitemizin kısa bir süre içerisinde 
Türkiye'de ve yakın bölgelerde (Orta Asya, 
Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar) 
ses getirecek, 2030 yılında ise dünyanın en 
başarılı üniversiteleri arasında yer alacak bir 
eğitim kurumu olması hedefiyle yola çıktık.

Sahip olduğu kültürel varlıkları ve doğal 
güzellikleri ile tarihte pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapan, turizmin başkenti Antalya'nın 
uluslararası düzeyde eğitim ve teknoloji 
olanakları sunan bir üniversiteye ihtiyaç 
duyduğuna inanıyoruz. Antalya'nın ilk vakıf 
üniversitesi olan Antalya Bilim Üniversitesi ile 
doğu ve batı kültürleri arasında köprü görevi 
üstlenmeyi, eğitim düzeyinin özellikle bilim, 
teknoloji ve mühendislik alanlarında artırılarak 
sürdürülmesini nitelikli elemanların 
yetiştirilmesini ve aynı zamanda bölgenin 
ekonomik ve sosyal gündemini şekillendirmeyi 
hedefliyoruz.

Çağdaş bir öğrenim için gerekli yükseköğretim 
altyapısını sağlayan bilgi ve birikimimizi 
dünyanın önde gelen üniversitelerini 
inceleyerek, karşılıklı görüşmeler ve işbirliği 
anlaşmaları yaparak oluşturduk. Turizm 
alanında dünyada bir eğitim markası ve 
referans merkezi olmayı hedefleyen 
üniversitemiz, Türk gençlerinin olduğu kadar 
kültürel zenginlik olarak algıladığımız 
uluslararası öğrenciler tarafından da tercih 
edilen bir eğitim kurumu olmaya devam 
edecektir.

Uluslararası konferanslara da ev sahipliği yapan 
üniversitemizde kuracağımız araştırma 
merkezleri ve enstitülerle ileriye dönük 
istatistiksel modeller ve analizler oluşturmak, 
kaliteli araştırma çalışmalarını desteklemek 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu 
hedeflere ulaşma konusunda en büyük 
gücümüz, yurtdışındaki seçkin üniversitelerde 
doktora yapmış ve bilimsel çalışmalara imza 
atmış öğretim üyelerinden kurulu bir kadroya 
sahip olmamızdır.

Dünyadaki yenilikleri, gelişmeleri ve trendleri 
yakından takip edebilen, sorgulayan ve 
araştıran, üretken, yaratıcı ve ülkemizi 
uluslararası platformda en iyi şekilde temsil 
edecek, ahlaki değerlere ve toplumsal 
sorumluluklara duyarlı, başarılı bireyler 
yetiştireceğimize olan inancımız tamdır.

When we first laid the foundations of Antalya 
Bilim University, we set out with the aim of 
creating a university which would make a name 
for itself in Turkey and neighboring regions 
(Central Asia, Russia, Middle East, North Africa 
and Balkans) in the short term and become one 
of the most distinguished universities in the 
world by 2030.

Antalya has been host to many civilizations 
throughout history. A city with a rich cultural 
heritage and natural beauty needs a university 
that offers international education and 
technological opportunities. The first foundation 
university of Antalya, ABU, aims to become a 
bridge between Eastern and Western cultures, 
to maintain and further improve education 
(especially in the fields of science, technology 
and engineering), to train qualified professionals 
and shape the economic and social agenda of 
Turkey.

We have created our knowledge-base to enable 
the current higher education infrastructure that 
is required for modern teaching. This has been 
done by reviewing distinguished universities 
around the globe, and interacting and making 
partnership agreements with them. Our 
university, in pursuit of becoming an 
international education brand and reference 
center in the field of tourism, will maintain its 
position as an attraction center for Turkish 
students as well as international students, who 
we regard as cultural wealth.

Already hosting international conferences, our 
university further aims to create prospective 
statistical models and analyses, and support 
research projects through the research centers 
and institutes that are in the planning stage. Our 
strength to reach these goals comes from our 
academic staff, consisting of academic with 
PhD’s from the most distinguished universities 
in the world. These members of our academic 
staff have carried out significant scientific 
studies.

We are absolutely confident that we are able to 
train industrious, critical, inquisitive, productive 
and creative individuals who can closely keep 
abreast with global developments and trends, 
who can represent our university on 
international platforms and who adhere to 
moral values and are aware of their social 
responsibility.
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Sevgili Öğrenciler,

Antalya Bilim Üniversitesi, farklılıkları zenginlik 
olarak algılayan yapısı, nitelikli akademik 
kadrosu, öğrencilerin ve akademik kadronun 
tüm ihtiyaçlarına destek olmayı ilke edinen 
idari çalışanları, Fakülte ve Yüksekokulları ile 
Türkiye’nin Yükseköğretim hayatına katkıda 
bulunmaktadır. 

Kurulduğumuz günden beri, bilimsel ve sosyal 
gelişmeleri takip ederek, toplumun 
gelişmesine katkı sağlayan eğitim ve araştırma 
hizmetleri sunarak, toplumun değerlerine 
sahip çıkan, eleştirel, özgün ve bilimsel 
düşünen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Önceliğimiz, hızla gelişen ve değişen dünyada 
siz sevgili öğrencilerimizin bilimin sınırlarını 
zorlayan, keşfedilmemişi keşfetmeyi 
hedefleyen, mesleğini dünyanın her tarafında 
icra edebilecek teknik ve sosyal yeterlilikte 
bireyler olmanızdır. 

Eğer geleceğiniz hakkında bizimle aynı 
hedefleri paylaşıyorsanız, dünyanın en güzel 
şehirlerinden biri olan Antalya’da, farklı 
ülkelerden ve kültürlerden öğrencilerle, renkli 
ve aile sıcaklığı ile kucaklanacağınız 
kampüsümüze sizleri davet ediyoruz.

Dear Students,

Dear Students, Antalya Bilim University 
contributes to higher education in Turkey with 
its multicultural environment, qualified 
academic staff and administrative staff. All 
members of our staff aim to support our 
students when studying in the various 
departments at ABU, including its faculties  and 
vocational schools.

Since its establishment, ABU has aimed to train 
young people with critical, unique and scientific 
minds, helping to foster scholars who preserve 
the values of our society and who are able to stay 
up-to-date with global scientific and social 
developments. ABU also provides education and 
research opportunities that contribute to the 
development of society. Our priority is to ensure 
that ABU students become individuals who 
have the necessary level of technical and social 
competency to discover uncharted territories. 
Our graduates are able to pursue their career 
anywhere in the world, and to attain new 
horizons in this rapidly changing world.

If you have the same goals for your future, we 
invite you to ABU campus where you will be 
welcomed by students from a variety of 
countries and cultures. Join our family in Antalya, 
one of the most beautiful cities in the world!



Neden ABÜ?Neden ABÜ?
Why Study at ABU?

ANTALYA
BİLİM

UNIVERSITY

ANTALYA BİLİM
ÜNİVERSİTESİ

Dünyanın en iyi 
üniversitelerinde 

doktoralarını 
tamamlamış nitelikli 
akademisyenlerden 

dersler alacaksın.

 You will receive your 
education from qualified academic 

staff who received their master’s and 
PhD’s from the best universities 

around the world.

Yüksek oranda uluslararası öğrenci 
portföyüne sahip çok renkli, çok sesli bir 
üniversitede, dünyanın dört bir yanından 
gençlerle aynı kampüste buluşacaksın.

You will study in a multicultural 
environment with people from all over 

the globe.

Çeşitli burs 
imkanlarıyla, 
herkese eşit 

eğitim fırsatları 
sunulan bir 
üniversitede 

olmanın gururunu 
yaşayacaksın.

You will benefit 
from the 

opportunities of 
studying at a 

university where 
various scholarships 

are offered to 
provide equal 

opportunities for 
all.

Büyük hedefler ve 
uluslararası bir vizyonla 

gerçek bir dünya 
vatandaşı bilinciyle 

mezun olacaksın.

 You will graduate with significant goals 
and an international vision, and be 

equipped with the consciousness of 
being a global citizen.

Her türlü sosyal ve bilimsel 
olanaklarla donatılmış bu 

kampüste mutlu ve nitelikli bir 
öğrencilik dönemi yaşayacaksın.

 You will have a happy and 
fruitful education life in a campus 

full of social and academic 
opportunities.

Yeni hayatına başlarken ve
geleceğini şekillendirirken Antalya Bilim 

Üniversitesi’ni seçmek için öyle çok nedenin var ki;

There are a number of reasons to choose ABU 
when starting your new life and shaping your 

future.               



Bilim’le Gelecek

Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri gelecek 
planlarını henüz mezun olmadan 
gerçekleştirmektedir. Kariyer Geliştirme Ofisi 
eşliğinde, üniversitemize adım attığın anda 
geleceğini inşa etmek için birlikte çalışmaya 
başlayacaksın. Her geçen yıl daha da büyüyen 
mezunlarımız ile birlikte sen de bu ailenin bir 
parçası olacaksın.

- Güçlü akademik kadro

- Başarı Odaklı Burs olanakları

- Çok uluslu bir kampüs yaşamı

Biz, Hedefleri Büyük Bir 
Üniversiteyiz…
• Biz,  araştırmacı kimliğiyle çok geniş bir 
yelpazede master ve doktora olmak üzere 
disiplinlerarası programlara sahip bir 
üniversiteyiz.
• Yurtdışındaki seçkin üniversitelerde doktora 
yapmış ve birbirinden önemli bilimsel çalışmalara 
imza atmış öğretim üyelerinden kurulu bir 
akademik kadroya sahip olan üniversitemizle 
dünyanın dört bir yanında tercih edilen mezunlar 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.
• Yaşam boyu eğitim felsefesine inanan ve Sürekli 
Eğitim Merkezi’miz ile kişi ve kurumların bireysel 
ve sektörel eğitim ihtiyaçlarını karşılayan Akdeniz 
Bölgesi’nin inovasyon ve eğitim merkezi olan bir 
üniversiteyiz. 

Your Future with Bilim

Students at Antalya Bilim University start to realize 
their future plans even before they graduate. With 
the help of our Career Development Office, you will 
start shaping your future the moment you step onto 
campus. You will be part of this family, which grows 
with more graduates every year.

- A Qualified Academic Staff

- Success Based Scholarship          
   Opportunities

- Multinational Campus Life

ABU - A university with important 
goals
• The academic research at ABU creates an 
interdisciplinary curriculum that offers a wide array of 
master’s and PhD programs.  

• ABU aims to equip students with the necessary 
qualifications to work on four continents. The 
academic staff at ABU have received their PhD’s 
from the most distinguished international 
universities and have carried out significant 
academic research.

• Antalya Bilim University strongly believes in “lifelong 
education.” The ABU Continuous Education Center 
meets individual and sectoral educational 
requirements, and is the innovation and education 
center for the Mediterranean Region.



Mavinin ve yeşilin her tonunu barındıran, Roma, Fenike, 
Selçuklu ve Osmanlı gibi kadim medeniyetlerin mirasını 
taşıyan Antalya, uluslararası bir üniversite için benzersiz 
özellikler taşıyor. 2200 yıllık bir geçmişe sahip olan bu 
görkemli kent, taşıdığı medeniyet mirasını her yıl ağırladığı 
milyonlarca turistle paylaşıyor. 

Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli noktalara direkt 
uçuş yapan küresel bir şehir Antalya.

2 milyondan fazla nüfusu ile Türkiye'nin en hızlı 
büyüyen şehirlerinden biri Antalya.

Yılda 12 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği, 
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya.

• 

•

•

Hiç Şüphesiz ki Antalya
Dünyanın En Güzel Yeridir.



Antalya is a city that reflects all shades of blue and green 
and bears the legacy of ancient civilizations such as Roman, 
Phoenician, Selcuk and Ottoman.  This city not only shares 
its historical legacy with millions of tourists every year, but 
also possesses all the features required for an international 
university. 

Antalya is a global city with direct flights from 
destinations all over the world.

With a population of over 2 million, Antalya is one of 
the fastest growing cities in Turkey.

Visited by more than 12 million tourists every year, 
Antalya is the tourism capital of Turkey.

“Without doubt Antalya is 
the most beautiful city in 
the world”.

• 

•

•



FACULTIES AND DEPARTMENTS
FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
FACULTY OF DENTISTRY

Diş Hekimliği
Dentistry
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
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Hemşirelik
Nursing

.

.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
CIVIL AVIATION VOCATIONAL SCHOOL

Pilotaj
Pilotage 

.

HUKUK FAKÜLTESİ
FACULTY OF LAW

Hukuk
Law

.

.

.

.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FACULTY OF ENGINEERING

Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering

Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering

Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering

İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering

.

.

. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Physiotherapy and Rehabilitation

Ebelik
Midwifery 

. . Beslenme ve Diyetetik
Nutrition and Dietetics

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
FACULTY OF FINE ARTS AND ARCHITECTURE

Mimarlık
Architecture

.. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Interior Architecture and Environmental Design



İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
FACULTY OF ECONOMICS, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
  

TURİZM FAKÜLTESİ
FACULTY OF TOURISM

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomy and Culinary Arts

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES

Diyaliz
Dialysis
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İşletme
Business Administration

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Political Science and International Relations

Turizm İşletmeciliği
Tourism Management

Anestezi
Anesthesia

Ameliyathane Hizmetleri
Operating Room Services

Ağız ve Diş Sağlığı
Oral And Dental Health 

.

.

. .

. .

.

.

.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE

Adalet
Justice

.

.

.

.

.

.

Fizyoterapi
Physiotherapy

İlk ve Acil Yardım
First And Emergency Aid Program

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Medical Imaging Techniques

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Medical Laboratory Techniques

. Optisyenlik
Opticianry

ÖNLİSANS PROGRAMLARI
ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS

Ekonomi
Economics

Psikoloji
Psychology

MESLEK YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL

. .. Aşçılık
Cookery

Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming

İnşaat Teknolojisi
Construction Technology

. Uçuş Harekât Yöneticiliği
Flight Dispatch Manager



Diş Hekimliği
Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Faculty of Dentistry

• Diş Hekimliği 

• Dentistry



Diş Hekimliği
Fakültemizde çağdaş ve diş hekimliğindeki son teknoloji imkânlarımız ile öğrenci odaklı eğitim 
uygulanmaktadır. Diş hekimliği fakültemizde lisans eğitimi 5 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Toplam 
eğitimlerimizin ilk 3 yılı klinik öncesi temel diş hekimliği eğitimi olmakla birlikte son iki yılı klinik ağırlıklı 
eğitimdir. Klinik öncesi eğitimde temel diş hekimliği ve tıp bilimleri derslerinin yanında fantom 
laboratuvarlarında simülasyon klinik çalışmaları yapılmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, 
Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı kliniklerinde teorik ve pratik eğitim 
verilmektedir.

Bölüm mezunları kendi muayeneleri veya özel kliniklerde çalışabilecekleri gibi Sağlık Bakanlığına bağlı 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde de çalışabilirler. Ayrıca ÖSYM tarafından her yıl yapılan diş hekimliğinde 
uzmanlık (DUS) sınavına girerek kazandıkları bölümde uzmanlık yapabilmektedirler.

Dentistry

Our faculty offers a modern and student-oriented education, using the latest technology in the field of 
dentistry. The undergraduate program in the Faculty of Dentistry is 5 years, and the medium of instruction 
is English. The first 3 years of education focuses on basic dentistry training, and the last 2 years are mostly 
clinic-based training. In the pre-clinic training, simulated clinical studies carried out in phantom laboratories 
accompany the courses of basic dentistry and medical sciences. 

Theoretical and practical training is provided hand in hand in the clinics of the Departments of Oral, Dental 
and Maxillofacial Radiology, Dental and Maxillofacial Radiology, Restorative Dental Treatment, Endodontics, 
Orthodontics, Pedodontics, Periodontology and Prosthetic Dental Treatment. 

Graduates can work in private clinics or their own clinics in addition to Oral and Dental Health Centers that 
are subordinate to the Health Department. They can also take the, “Examination for Specialty in Dentistry,” 
(DUS), which is administered by the ASPC every year, and work as specialists in the departments in which 
they are placed.
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Sağlık Bilimle
 FakültesiFaculty of Health Sciences

Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• Physiotherapy and Rehabilitation

• Hemşirelik
• Nursing 

• Beslenme ve Diyetetik
• Nutrition and Dietetics

• Ebelik
• Midwifery 
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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Sağlık bilimleri, olabilecek her koşulda ve sürekli biçimde insanlığa hizmeti hedeflemektedir. Antalya 
Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; 21. 
yüzyıl sağlık anlayışı çerçevesinde, uluslararası standartlarda, yaratıcılık ve bireysel gelişimi önemseyen, 
yaşam boyu öğrenme ve etik davranış, güvenli ve yetkin uygulama becerisine sahip, ülkemiz ve 
dünyadaki kültürlerle iletişime açık Fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim dili Türkçe ve 
eğitim süresi 4 yıl olup ve bu Lisans programına sayısal (SAY) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini takiben; 1-) Yataklı 
Tedavi Merkezleri 2-) Tıp Merkezleri 3-) Engelli Rehabilitasyon Merkezleri 4-) Protez-Ortez Rehabilitasyon 
Merkezleri 5-) Endüstriyel Kuruluşlar 6-) Okullar 7-) Amatör ve Profesyonel Spor Kulüpleri, Milli Takımlar 
8-) Huzur Evleri 9-) Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 10-) Kaplıca Merkezleri 11-) Evde Bakım Merkezleri 
12-) AR-GE Laboratuvarları 13-) Üniversite, Yüksekokul, Araştırma Enstitüleri 14-) Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitimci, yönetici, koordinatörlüğün yanı sıra üniversitelerde akademisyen 
olarak çalışabileceklerdir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından mezun olanlara 
"Fizyoterapist" unvanı verilmektedir.

Physiotherapy and Rehabilitation 
Health sciences aim to continuously serve humanity in every possible condition. The Department of 
Physiotherapy and Rehabilitation, functioning within the body of Antalya Bilim University, Faculty of Health 
Sciences, aim to provide service at international standards within the framework of the health concept of 
the 21st century and train reliable and competent physiotherapists who place importance on creativity, 
personal development, lifelong learning and ethical conduct and possess the skills to communicate with 
various cultures in our country and the world. In our program, the medium of instruction is Turkish and the 
education duration is 4 years; students are admitted based on the score type of SAY (Science and 
Mathematics). Students who graduate from the Department of Physiotherapy and Rehabilitation can work 
as academicians at universities as well as finding employment as instructors, managers or coordinators in 
1) Inpatient Treatment Centers, 2) Medical Centers, 3) Rehabilitation Centers for the Disabled, 4) 
Prosthetics-Orthotics Rehabilitation Centers, 5) Industrial Institutions, 6) Schools, 7) Amateur or Professional 
Sports Clubs, 8) Nursing Homes, 9) Vocational Rehabilitation Centers, 10) Spa Centers, 11) Residential Care 
Centers, 12) R&D Laboratories, 13) Universities, Colleges, Research Institutes, 14) Private Education and 
Rehabilitation Centers. Students who graduate from the Undergraduate Program of Physiotherapy and 
Rehabilitation earn the title of, “Physiotherapist.”
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Hemşirelik
Hemşirelik, son yıllarda toplumun çok gereksinim duyduğu ve farklı alanlarda istihdam edilme 
olanaklarına sahip bir meslektir.  Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıl olup ve bu Lisans programına 
sayısal (SAY) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Hemşirelik Lisans Programı'nın temel amacı, 
öğrencilere hemşirelik mesleğinin temel ilkelerini içeren güncel bir müfredat kapsamından eğitim 
sunmaktır. Bunun yanı sıra mezunların eğitim-öğretim hayatları boyunca aldıkları teorik ve pratik 
(donanımlı laboratuvarlarda simülatörler eşliğinde el becerisini arttıracak ve ayrıca klinik uygulamalar da 
yapabilecek) bilgileri uygulamaya geçirerek sağlıklı ya da hasta bireylerin ihtiyaçlarını belirleyebilen ve 
bu ihtiyaçlar ışığında sağlık bakım hizmeti verebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Eğitim dili 
Türkçe olan Bölümümüz 4 yıl süreli 8 dönemden oluşmaktadır. Hemşirelik bölümünden mezun olan 
öğrenciler, mezuniyetlerini takiben, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon 
merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, 
okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü, vb.) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, 
işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, 
eğitimci, yönetici, koordinatör, yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabileceklerdir. 
Hemşirelik Lisans Programından mezun olanlara "Hemşire" unvanı verilmektedir.

Nursing
Nursing is a profession that has been increasingly needed by the society and provide employment 
opportunities in various fields. In the program, the medium of instruction is Turkish and the education 
duration is 4 years. Students are admitted based on the score type of SAY (Science and Mathematics). The 
main objective of the Undergraduate Program of Nursing is to provide education within the framework of 
an up-to-date curriculum incorporating the basic principles of the nursing profession. It also aims to train 
health care professionals who can put theoretical and practical knowledge acquired throughout the 
education period into practice, determine the needs of both healthy individuals and patients and provide 
health care within the light of these needs. Our department, where the medium of instruction is Turkish, 
consists of 8 semesters adding up to 4 years. Students who graduate from the Department of Nursing can 
work as academicians at universities in addition to finding employment as clinicians, instructors, managers 
or coordinators in public and private hospitals, rehabilitation centers, health institutions that provide 
outpatient diagnosis and treatment, geriatric care centers, schools, health care and education centers 
intended for special groups (children, elderly, disabled etc.), workplace health units, institutions that provide 
home care services and emergency health services. Students who graduate from the Undergraduate 
Program of Nursing earn the title of, “Nurse.”
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Ebelik
Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 2021-2022 eğitim ve öğretim 
döneminde ilk öğrencileri ile birlikte, başarılar ile dolu olmasını hedeflediğimiz eğitim yolculuğuna 
başlayacaktır. Bölümümüzün dili Türkçe olup, 4 yıllık lisans eğitim programıdır.
 
Ebe, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal 
doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı 
yapmak üzere eğitilmiş kişidir. Bölümümüzde amacımız çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda uluslararası 
düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip, yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen, eleştirel 
düşünme sürecini kullanabilen, insan hak ve değerlerine saygılı, topluma liderlik edecek sağlık 
profesyonelleri yetiştirmektir. Ebeler, anne çocuk sağlığının korunmasında kilit sağlık personeli 
konumundadır. Bu değerler doğrultusunda ebelik bölümü mezunlarımızın mesleki ve etik sorumluluk 
anlayışı ile bütüncül yaklaşımla birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim, danışmanlık ve bakım 
hizmetlerini yürütebilme, mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri 
doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisini kazanmasını hedeflemekteyiz. Bu anlayışla tüm akademik 
ve idari kadromuzla birlikte sizlere eğitim vermekten onur duyuyoruz.

Midwifery 
Department of Midwifery at Antalya Bilim University, Faculty of Health Sciences will admit its first students 
in the academic year 2021-2022 and start its journey, which we hope will be full of achievements. It is a 4-year 
undergraduate program where the medium of instruction is Turkish.

Midwife is a person who has been trained to provide the necessary care and consultancy both in pregnancy 
and during & after birth, perform vaginal delivery under their care, care for the newborn and provide 
consultancy in family planning. The objective of our department is to train health care professionals who 
possess knowledge and research skills at international level, know the society and public health issues, have 
critical thinking skills, respect human rights and values and have the ability to lead the public in line with 
contemporary approaches. Midwifes are key healthcare professionals in the protection of the health of 
mother-infant. In accordance with these values, we aim to equip our graduates with the ability to carry out 
training, consultancy and healthcare services for individuals/women/pregnant women/family/public with a 
sense of professional and ethical responsibility and an integrated approach. We are proud to provide 
education for you using this approach with the help of our academic and administrative staff.
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Beslenme ve Diyetetik
Beslenmeye bağlı hastalıkların hızla artması, yeterli ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemi üzerine 
olan güçlendirici ve koruyucu etkisinin öneminin benimsenmesi ile beslenme bilimine olan ilgi giderek 
artmaktadır. 

Beslenme ve Diyetetik bölümünün amacı;  sağlığın korunması, beslenme yetersizliği ve dengesizliği 
nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalıkların azaltılması ve bu hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi ile 
iyileştirilmesi üzerine araştırma ve çalışmalar yapmak ve toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin 
oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Antalya Bilim Üniversitesi  Sağlık Bilimleri  Fakültesi  Beslenme ve Diyetetik bölümündeki 4 yıllık 
eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, ‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ ile 
‘Diyetisyen’ unvanı almaya hak kazanırlar. 

Nutrition and Dietetics
The science of nutrition attracts more and more attention with the increase of nutritional diseases and 
acknowledgement of the significance of the strengthening and protective effects of a sufficient and 
balanced diet on the immune system.

The aim of the Department of Nutrition and Dietetics is to carry out research on protecting health, 
alleviating the diseases resulting from malnutrition and lack of nutrition and treating these diseases with 
medical nutrition therapy and to contribute to the creation of social awareness regarding adequate and 
balanced diet.

Students who complete their 4-year education in the Department of Nutrition and Dietetics at Antalya 
Bilim University, Faculty of Health Sciences become entitled to have the “Bachelor Diploma of Nutrition and 
Dietetics” and title, “Dietitian.”
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Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği lisans programı, bilgisayar bilimleri teorik altyapısına dair temel bilgi ve  
becerilere ek olarak, sektörde kullanılan son teknolojilere ilgili ilgili pratik yetkinlik kazandırır.

Akademik kadronun tamamı lisansüstü eğitimlerini dünyanın bilgisayar bilimleri alanında en tanınmış 
üniversitelerinde gerçekleştirmişlerdir. Araştırma gruplarınca algoritma tasarım ve analizi, 
biyoenformatik, algılayıcı ağlar, bulut hesaplama, kriptoloji, kodlama kuramı ve bilgisayar simülasyonları 
konularında araştırmalar yürütülmektedir. Öğretim üyelerinin Avrupa Birliği programlarınca fonlanan ya 
da TÜBİTAK gibi yerel bilimsel kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma projesi bulunmaktadır. 
Araştırma çıktıları alanlarında en tanınmış uluslararası dergi ve konferasnlarda yayınlanmaktadır.

Bölümün mezun olacak olan öğrencilerine ulusal ve uluslararası birçok seçkin üniversitede lisansüstü 
eğitim için burslar önerilmiş, iş dünyasında sektörün önde gelen firmalarında önemli pozisyonlarda 
çalışma teklifleri sunulmuştur.

Computer Engineering

The Department of Computer Engineering undergraduate program provides both practical competence in 
the latest technologies in the sector and basic knowledge and skills related to the theoretical framework of 
computer sciences.

The academic staff in the department have all completed post-graduate studies in the field of computer 
sciences at leading universities throughout the world. Research groups in the department carry out 
research in algorithmic design and analysis, computational biology and bioinformatics, sensor networks, 
cloud computing, cryptology, decoding theory and computer simulation. Faculty members have carried 
out numerous research projects funded by the European Union or supported by local scientific institutions 
like TÜBITAK. Research articles are regularly published in the most prestigious international journals and 
presented at conferences throughout the world.

Graduates from this department have received scholarships for post-graduate studies from many 
distinguished national and international universities, as well as being offered important positions by leading 
companies in the sector.
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Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, mesleki eğitim vermek ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik 
araştırmalara aktif olarak katılma potansiyeline sahip bir mühendislik dalıdır. Bölümün amacı; elektrik ve 
elektronik mühendisliğinde eğitim ve öğretim, bilim ve teknoloji üretimi, araştırma ve geliştirme ve 
uygulama alanlarında dünyada ve ülkemizde rekabet edebilecek düzeye ulaşmaktır. Bu nedenle, 
öğrencilerin matematik, fizik, kimya yaratıcılık, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip 
olmaları gerekir. 

Programda temel olarak devre, elektronik, elektromanyetik, bilgisayar, kontrol, güç, telekomünikasyon 
sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir. Mezun olduktan sonra iş sektörü oldukça geniş olup, optik 
görüntüleme sistemlerine, otomatik kontrol sistemlerinden, bilgisayar ağ güvenliğine, elektrik 
üretim-iletim-dağıtım sistemlerine kadar endüstrinin her alanında iş imkanına sahiptir. 

Electrical and Electronics Engineering

Electrical-Electronics Engineering is a branch of engineering which has the potential to provide vocational 
training and active participation in applied and theoretical research. The objective of the Department of 
Electrical and Electronics Engineering is to attain a level at which it can be competitive both nationally and 
internationally in the fields of science and technological production, research, development and 
applications, as well as in education and instruction in electrical and electronics engineering. Thus, students 
in this department must be competent in mathematics, physics, chemistry, creativity, analytical thinking 
and problem solving.

The program offers courses on circuits, electronics, electromagnetics, computer systems, control systems, 
power systems and telecommunication systems. Graduates from the program can find employment in a 
wide spectrum of fields, such as optical systems, radars and antennas, signal processing, smart systems, 
telecommunication, medical electronics and imaging systems, automatic control systems, computer 
network security and electricity generation-conduction-distribution systems.
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Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisliği; insan, donanım, yazılım, makine ve bilişimden doğan sistemlerin tasarımı, 
kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgilenir. Temel amacı,  kısıtlı kaynakların en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamak” olarak özetlenebilir. Bir endüstri mühendisi kurum içinde var olan problemleri 
matematiksel olarak çeşitli analizlere tabi tutar, bu analizlerinin ışığında oluşturduğu modeller ile 
çözümler geliştirir, çözümler sonucunda bilgiye dayalı, güvenilir raporlar oluşturur ve karar verici 
konumundaki yönetimin daha isabetli kararlar verebilmesini sağlar. Böylece eğitimi süresince kazandığı 
tüm bu yetiler sayesinde bünyesine dahil olacağı her türlü şirket için olumlu katkı sağlayacak ve şirket 
içinde vazgeçilmez bir konuma ulaşacaktır. Endüstri mühendisleri üretimden bilgi teknolojilerine, 
eğitimden danışmanlığa, telekomünikasyondan enerjiye, sağlıktan turizme, lojistikten bankacılık ve 
finansa kadar pek çok  farklı sektörlerde; problem tanımlama, en iyi optimum sonucu bulma, karar 
verme, planlama ve çözümden oluşan mühendislik problemleri üzerine çalışma hayatında yer 
almaktadırlar.

Industrial Engineering

Industrial Engineering is concerned with the design, setup, development and optimization of systems 
originating from human beings, hardware, software, machines and informatics. The main objective of the 
department can be best summarized as, “using limited resources in the most productive way.” An industrial 
engineer analyzes institutional problems, comes up with models and solutions in the light of these analyses, 
creates knowledge-based and reliable reports and enables the administrative to make more accurate 
decisions. Therefore, thanks to the competency acquired in engineering trainings, industrial engineers are 
invaluable assets to their companies. Industrial engineers participate in business life in sectors such as 
manufacturing, information technologies, education, consultancy, telecommunication, energy, health, 
tourism, logistics, banking and finance; they are also concerned with engineering problems, such as 
identifying problems, finding optimal results, making decisions, planning and coming up with solutions.
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İnşaat Mühendisliği

Gelişen teknoloji ile birlikte, küresel ekonominin inşaat sektörüne yaptığı yatırımların artması, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşaat mühendisliği bölümünü tüm mühendislik dalları arasında en 
çok tercih edilen bölümlerden biri haline gelmiştir. İnşaat Mühendisliği bölümümüz bu taleplere cevap 
vermeyi hedeflemiştir. Üniversitemizde mezun olacak öğrencilerin mühendislik bilgilerini, Türkiye ve 
dünyadaki araştırma ve gelişmeleri takip edip, güncel tutmasını sağlamak amacıyla yüzde yüz İngilizce 
eğitim verilir. Bununla birlikte, bölümde alanında uzman akademisyenler tarafından verilen teorik ve 
uygulamalı eğitimler ile öğrencilere akademik kazanımlar aktarılır. Sağlanan bu uygulamalı eğitim 
sayesinde, bölüm bünyesinde bulunan çeşitli laboratuvarlarda, öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe 
dönüştürme fırsatı yakalar. 

Üniversitemizde sunulan eğitime ek olarak yaz stajları, sektörde öncü firmalara yapılan teknik geziler ile 
öğrencilerimiz bilgilerini sahada pekiştirme imkânı da kazanırlar. 

Civil Engineering

As a result of developed technology there has been a large increase in investments in the construction 
sector; this increase has made civil engineering one of the most frequently selected engineering 
departments both in Turkey and throughout the world. The Department of Civil Engineering aims to 
respond to these demands. In order to ensure that graduates will be up-to-date with research and 
developments on both a national and international level, the medium of instruction is English. In addition 
to this, academic achievements are transmitted to the students through the theoretical and applied 
training provided by our expert academic staff. As a result of the applied training, students will have a 
chance to transform this theoretical knowledge into practical skills in the different departmental 
laboratories.

In addition to the training provided at ABU, students can find opportunities to reinforce their knowledge on 
site through technical visits arranged with leading companies in the sector.

Li
sa

n
s 

P
ro

g
ra

m
la

rı
   

 U
n

d
er

g
ra

d
u

at
e 

P
ro

g
ra

m
s



Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği en eski ve en geniş kapsamlı mühendislik bölümlerinden birisi olup, dünya 
genelinde güvenliğin, ekonomik canlılığın, eğlencenin ve yaşam kalitesinin arttırılmasında baskın bir rol 
oynamaktadır. Makine mühendisleri kuvvet, enerji ve hareket prensiplerini kullanarak, her türlü mekanik 
sistem ve termal cihazların tasarımı, imalatı ve bakımı konusunda uzmanlaşırlar ve karşılaşan sorunlara 
analitik çözümler üretirler. Makine mühendisleri tarafından geliştirilen ürün ve süreçlerin bazı örnekleri 
otomobiller ve uçaklar için motorlar ve kontrol sistemleri, elektrik üretim tesisleri, tıbbi cihazlar olarak 
sıralanabilir. Klimalardan kişisel bilgisayarlara ve atletik ekipmanlara kadar değişen tüketici ürünleri 
içermektedir. Bir makine mühendisi mevcut teknolojileri yönetmek, sürdürmek ve yenilerini geliştirmek 
için birçok endüstride yüksek talep görmektedir.

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering, one of the oldest and most extensive engineering departments, plays a dominant 
role in improving safety, economic vitality, recreation and quality of life. Using the principles of force, energy 
and motion, mechanical engineers specialize in the design, manufacture and maintenance of all kinds of 
mechanical and thermal devices, and produce analytical solutions for the problems they encounter. Some 
of the products and processes developed by mechanical engineers include motors and control systems of 
automobiles and planes, electricity generation plants, life-saving medical tools and consumer products 
ranging from air conditioners and personal computers to athletic equipment. Mechanical engineering has 
made a significant impact on almost every aspect of life. If something is in motion or uses energy it must 
have been designed or manufactured by a mechanical engineer. Mechanical engineers are in high demand 
in many industries to manage and maintain current technologies and to develop new ones.
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Sivil Havacılık
Yüksekokulu 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 
Civil Aviation Vocational School

• Pilotaj

• Pilotage



Sivil Havacılık
Yüksekokulu 

Pilotaj
Üniversitemiz Pilotaj Lisans Programı, Sivil Havacılık Yüksekokulu altında eğitim veren lisans düzeyinde bir programdır. 
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, lisans diplomasının yanı sıra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen, uluslararası geçerlilikte Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATP-A) almaya hak kazanacaklardır. Sivil Havacılık 
Yüksekokulu Pilotaj Bölümü lisans düzeyi eğitim süresi (4 yıl) 8 yarıyıldır. YKS-AYT Sınavı, SAY puan türünde, Pilotaj 
Programına öğrenci kabul edilecektir. Bilgi, beceri ile birleşir, deneyim ile pekişir ve havacılığın kalbi olan emniyet 
kavramını şekillendirir. Bu şekillenme sonuçta, havacılık kültürü olarak bilinen bir kişiyi “havacı” yapan bütünü oluşturur. 
Biz, her ortamda zihinsel, düşünsel, fiziksel vb. konularda nitelikli, çok önde ve başarılı olan kişilerle “mevzuatın 
belirlediği standartlar”ın çok ilerisinde yine mevzuatın belirlediği standartları çok aşmış bir zemin, kadro ve donanımla 
bir eğitim süreci uygulayıp havacılık işletmelerinin kriterlerinin de üstünde pilotlar ve hatta gerçek havacılar yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Sadece çok özel kişileri, çok özel süreçlerde seçip, çok özel şart ve yöntemlerle eğitiyoruz. SHGM Mevzuatı 
gereği ABU SHYO Pilotaj bölümü öğrencilerinin seçiminde Praxis Test Protokolü uygulanmaktadır. Pilotaj eğitiminde 
yüksek kaliteye önem verilmektedir ve bu nedenle seçim aşamaları son derece dikkatli ve titiz ortamlarda, uçuş 
psikoloğu ve tabibi eşliğinde çok deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Praxis Test Protokolüne 
başvurmak ve teste katılmak için ÖSYM yerleştirme sonuçlarını beklemek gerekmez, internet adresimizden istenilen 
tarihte teste giriş için randevu oluşturulabilir. Test sonucu 1 yıl süre ile geçerli olacağı ve yerleştirme sonucu 
açıklandığında test protokolü aşaması zaten geçilmiş olduğu için, yalnızca yetkilendirilmiş anlaşmalı hastanelerde 
sağlık muayenesine girerek ABU SHYO Pilotaj Bölümüne kayıt işlemi hızla yapılabilmektedir. Pilotaj Bölümünü tercih 
etmeyi düşünen adayların bu aşamayı Ağustos ayı içerisinde tamamlamaları önerilmektedir.

Pilotaj Bölümünü tercih eden adayların Praxis Test Protokolü’ne Üniversitemiz kayıt tarihinden önce girmiş ve tüm 
testlerden ve sağlık muayenesinden geçmiş olması zorunludur. Aksi takdirde ÖSYM tarafından yerleştirme yapılsa dahi 
kaydı yapılmayacaktır. 

Pilotage
The ABU Pilotage Program is an undergraduate program offered at the Civil Aviation Vocational School. Students who 
graduate from this program will receive, in addition to an undergraduate diploma, an Airline Transport Pilot Licence 
(ATP-A) provided by the General Directorate of Civil Aviation and recognized internationally. The period of study for the 
program is 8 semesters (4 years). Students will be accepted through the YKS-AYT Exam with the numerical score type (SAY). 
Knowledge, when combined with competence and reinforced with experinece, forms the concept of safety, which is the 
heart of aviation. This is the process that makes a person with avition culture an, “aviator.” We aim to train pilots and real 
aviators who meet and go above the standards of aviation regulations and enterprises in terms of mental and physical 
endurance thanks to a process of high-quality education provided by our exceptionally competent and knowledable team. 
We handpick only a select few, through a specific process, and train them using certain methods under particular 
conditions The Praxis Test Protocol is applied during the selection of students for the ABU Pilotage Program in accordance 
with the Regulations of the General Directorate of Civil Aviation. Competence is crucial in pilotage training, therefore the 
student selection process is carried out meticulously and with upmost attention by experienced staff members, 
accompanied by a flight psychologist and doctor. Candidates do not have to wait for ASPC placement results to apply for 
the Praxis Test Protocol and take the exam. Students can visit our website to make an appointment on a suitable date. As 
the test results will be valid for a  year and the test protocol phase will already be over by the time placement scores have 
been announced, candidates must have their medical examinations in the hospitals we have agreements with to 
accelerate the registration process. It is recommended that candidates who want to be placed in the Pilotage Program 
complete this phase in August.

It is compulsory for candidates to enter the Praxis Test Protocol and pass all tests and medical examinations before the 
registration date. If not, the registration will not be completed even if the student is placed in the department by the ASPC.
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Güzel Sanatla
ve Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi
Faculty of Fine Arts and
Architecture

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

• Mimarlık

• Interior Architecture and Environmental Design

• Architecture



Güzel Sanatla
ve Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, insan odaklı yaklaşımı ile gelişen teknolojinin olanaklarını bir 
arada değerlendirerek, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek, fonksiyonel, estetik, sürdürülebilir ve 
özgün tasarımlar geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir yaşam 
alanları oluşturmak amacıyla, sadece iç mekan ile sınırlı kalmayarak, mekansal öğelerin tasarımını 
yapmak ve iç ve dış mekan düzenlemelerinin birlikteliğini sağlamak da bölümün başlıca 
konularındandır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı 4 yıllık bir programdır ve eğitim dili İngilizce’dir. Teknik ve 
teknolojik bilgilerin yanı sıra insanın fiziksel ve psikolojik gereksinimleri; bu bilgilerin ışığında tasarımların 
geliştirilmesi ve uygun tekniklerle sunulması derslerde ele alınan başlıca konularıdır. 
ABÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı ile uluslararası düzeyde çağdaş bilgi ve becerilere sahip, 
yaratıcı, çok yönlü, toplumsal ve çevresel değerlere duyarlı, nitelikli tasarımcılar yetiştirmek 
amaçlanmaktadır. Programımız teori ve uygulamanın birlikte ele alınması, eğitimin sadece tasarım 
bağlamında değil, mesleğin teknolojik gelişmelerini, üretim ve yönetim ilişkilerini de kapsayacak şekilde 
kurgulanmıştır.

Interior Architecture and Environmental Design
With its human-oriented approach, the Interior Architecture and Environmental Design Program aims to 
develop functional, sustainable and novel designs that meet the requirements of users by benefiting from 
developing technology. Going beyond interior design, the department integrates interior and exterior 
arrangements and designs spatial elements to provide comfortable and sustainable living spaces.

Interior Architecture and Environmental Design is a 4-year program, and the medium of instruction is 
English. The main topics of the courses include technical and technological knowledge, physical and 
psychological requirements of human beings, development of designs in the light of this information, and 
presentation of these designs using appropriate techniques. The Interior Architecture and Environmental 
Design Program at ABU aims to train creative and versatile designers who have modern knowledge and 
skills at an international level and who are sensitive to social and environmental values. Another advantage 
of the department is that theory and application are embraced as a whole, and thus, the education 
program is set up in a way to include not only the design aspect of architecture, but also technological 
developments and the production and management relationships of the profession.
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Mimarlık 
Tarih boyunca insanın barınma, çalışma ve sosyal yaşam gibi temel ihtiyaçları mimari ve kentsel peyzajın 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilim, sanat ve teknoloji ile yakın ilişkilere sahip çok yönlü bir disiplin olan 
mimarlığın odak noktası yapılı çevrenin tasarımı ve üretimidir. 

Bölümümüz, öğrencilerin yapılı çevreye ilişkin bilinçlerini geliştirmeyi ve yenilikçi projeler 
tasarlayabilecek mimarlar yetiştirmeyi amaçlar. Diğer disiplinlerle iletişim ve katılımcı süreçlerle projeler 
geliştirmeye önem verilmektedir. Akademisyenlerin ve öğrencilerin oluşturduğu uluslararası ortam, 
farklı mimarlık kültürleriyle iletişim ve kültürleriyle iletişim ve çeşitli kaynaklara erişim konularında 
zenginlik sağlamaktadır.

Eğitim dili İngilizce olan dört yıllık bölümümüzde tasarım stdüyoları, tarihi miras, sürdürülebilirlik, yapı 
ve malzemeler, sunum teknikleri ve kentsel tasarım dersleri başlıca konuları oluşturmaktadır. Ayrıca, 
öğrencilerimiz yaz stajı ile inşaat sahasında ve mimarlık ofislerinde profesyonel yaşamla tanışmaktadır. 

Architecture

Throughout history, basic human needs like shelter, employment and social life have stimulated the 
emergence of the fields of architecture and cityscape. Architecture, the design and production of the built 
environment, is a multifaceted discipline that has close ties to science, art and technology.

The Department of Architecture aims to train architects who will be able to raise awareness about the built 
environment and to design innovative projects. The department places importance on communication 
with other disciplines and the development of projects based on participatory processes.

The international environment of academics and students provides opportunities for communicating with 
different architectural cultures and allows them to have access to a variety of resources. The medium of 
instruction in the Department of Architecture is English. The main courses focus on design studios, 
sustainability, buildings and materials, presentation techniques and urban design. In addition, students are 
introduced to professional life at construction sites and in architectural offices via summer internships.

Li
sa

n
s 

P
ro

g
ra

m
la

rı
   

 U
n

d
er

g
ra

d
u

at
e 

P
ro

g
ra

m
s



İktisadi ve İda
Bilimler Fakül

Faculty of Economics,
Business and Social Sciences

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi

• Ekonomi

• İşletme 

• Psikoloji

• Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler
 
  
• Economics

• Business Administration 

• Psychology

• Political Science and International Relations

 
  



İktisadi ve İda
Bilimler Fakül

Ekonomi 
Ekonomi sınırlı kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılarak sınırsız ihtiyaçları karşılama sanatıdır. 
Ekonomi üç ana bölümden oluşur. Makroekonomi, ekonomiye genel olarak bakan bilim dalıdır. Ör. 
İşsizlik, enflasyon, döviz kuru pazarı, dış ticaret vb. Mikroekonomi, en küçük ekonomik birimlerin 
(firmalar, sektörler ve tüketicilerin) kar ve fayda maksimizasyonu ile uğraşan bir bilim dalıdır. Ekonometri 
ise, mikro ve makro iktisatta bahsi geçen değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri istatistik, 
matematik ve ekonometri kullanarak, tespit etmeye çalışan bir bilim dalıdır. Genel anlamda neden 
işsizlik var, işsizlik sorunu nasıl giderilebilir, enflasyon ne zaman oluşur, ne tür politikalar ekonomiyi 
işsizlik ve enflasyondan arındırır döviz kurunda neden artış var vb. günümüzde ve dünyada var olan 
ekonomik problemleri algılamamıza ve çözüm yolu üretmemize yardımcı olur.

Çalışma alanı açısından oldukça geniş bir imkana sahiptir. Mezunlar, öncelikle Merkez Bankası başta 
olmak üzere, TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu), SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) gibi araştırma 
kuruluşlarında da görev alabilir. Özel bankacılık, mali müşavirlik, idari hakimlik, kamu kuruluşları vb. 
alanlarda işletme mezunlarının sahip olmuş olduğu iş imkanlarına da sahiptir.

Economics
Economics is the art of meeting unlimited needs by using limited resources in the most productive and 
efficient way possible. Macroeconomics deals with the economy in general (e.g. unemployment, inflation, 
exchange rate market, foreign trade, etc.). Microeconomics deals with the maximization of the smallest 
economic units (companies, sectors and consumers). Econometrics aims to detect the variables in micro- 
and macroeconomics, and the relationship between these variables by using statistics, mathematics and 
econometrics. Econometrics helps us to find answers to the economic questions that arise in today’s world, 
such as why there is unemployment, how can this problem be solved, why there is inflation, what kind of 
policies are needed in order to protect the economy against unemployment and inflation and why 
increases in exchange rates occur. These fields offer numerous opportunities for study.

There is a wide spectrum of fields for the graduates to work. Graduates from the Department of Economics 
can work in economic research institutions, like the Central Bank, TUIK (Turkish Statistical Institute) and 
SPK (Capital Market Board). Graduates from the Department of Economics can also find employment in 
areas that hire business school graduates, such as public accountancy companies, administrative law 
judgeships, and other public institutions.
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İşletme 
ABÜ İşletme Bölümü iş dünyasına kaliteli yönetici yetiştirmeyi amaç edinmiş olup; öncelikli hedefimiz 
günümüz iş dünyasının gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte, hem teorik hem pratik anlamda 
donanımlı, bilgi teknolojilerine hakim,  gerek kişisel markasını yönetebilen gerekse de kurumsal kültüre 
uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektir.
 
ABÜ’ de öğretim üyelerimiz dünyanın sayılı üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış olup; uluslararası 
arenada akademik tecrübenin yanı sıra özel sektör tecrübesine de sahiptirler.  Öğretim dili İngilizce olup, 
mezunlarımız küresel ticaret ortamında yabancılık çekmeden güncel yayınları takip edebilecek ve de 
farklı kültür ve milletlerde yöneticilik yapma vasfına sahip olacaklardır.
 
Sosyal bağlamda ise fakülte bünyesinde öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik olarak oluşturdukları ve 
birebir yönetiminde de söz sahibi oldukları öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Fakülte olarak sadece 
akademik değil, sosyal anlamda da öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

Business Administration
The Department of Business Administration at ABU is dedicated to training highly qualified managers for 
the world of business. The primary aim is to equip students in terms of theory and practice, enabling them 
to respond to the constantly changing needs of the business world. Students will also receive the best 
possible knowledge about information technologies, as well as being able not only to manage personal 
brands, but also to function in corporate culture.

The faculty members at the College of Business have received their postgraduate degrees from leading 
universities throughout the world. They have extensive experience in both the international private sector 
and in academia. The medium of instruction is English, thus enabling our graduates to keep abreast of 
current trends and to follow publications in the global business climate. Students are also able to carry out 
administrative tasks in different cultures and nations.

In a social context, the faculty includes student organizations created by the students themselves. These 
organizations represent a variety of interests and the students are able to take up individual administrative 
roles. The faculty offers continuous support to students both academically and socially.
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Psikoloji
Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji bilimi, klinik, sosyal, gelişim, bilişsel, iş ve 
örgüt, spor, sağlık ve trafik gibi alt alanları olan çok yönlü bir disiplindir. Her bir alt alan farklı bir bakış açısına sahip 
olmakla birlikte hepsinin temel amacı düşünce ve davranışları incelemektir. Psikoloji genel olarak araştırma ve 
uygulama olarak iki odağa sahiptir. Araştırma odağında psikolojik bilgi birikimini artırmak için bilimsel araştırmalara 
yoğunlaşılırken uygulama odağında sahip olunan bilgi birikimi gerçek sorunları çözmek için kullanılır. ABÜ Psikoloji 
Bölümü, bu iki odakta da eğitim ve deneyime sahip ve saygın üniversitelerde eğitim almış öğretim üyelerinden 
oluşmaktadır. Öğrenim dili İngilizce olan programımızda öğrencilerimizin alana ilişkin uluslararası bilimsel yayınları ve 
dünya çapında güncel tartışmaları takip etmeleri teşvik edilmektedir. 

ABÜ Psikoloji Bölümü’nün amacı mezunlarına psikoloji bilimine ilişkin akademik yetkinlikler, araştırma becerileri ve 
mesleki yeterlilik kazandırarak onları uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde yetiştirmektir. “Psikolog” 
unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz hastaneler, üniversiteler, özel danışma merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, 
özel eğitim merkezleri, çocuk yuvaları, kreş ve huzurevleri, ilk ve ortaöğretim kurumları, çocuk ve aile mahkemeleri, 
cezaevi ve ıslahevleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, insan kaynakları birimleri, sivil toplum kuruluşları, kitle 
iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar, kamuoyu araştırma merkezleri ve çeşitli bakanlıklarda çalışma olanağı 
bulmaktadır. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar, üniversitelerdeki çeşitli akademik pozisyonlarda istihdam 
olanağına sahiptir.

Psychology
Psychology is a field that examines mental processes and behaviors. It is a multifaceted discipline with subfields such as 
clinical, social, developmental, cognitive, work and organizational, sports, health and traffic. Although each subfield has a 
unique perspective, their main purpose is to examine thoughts and behaviors. In general, the field of psychology has two 
focuses, which are research and application. While the focus of research is to carry out scientific research to increase 
knowledge, the focus of application is to use this knowledge to address real problems. The Department of Psychology is 
composed of lecturers who have experience in both areas and have received education in prestigious universities. With the 
medium of instruction being English, our students are constantly encouraged to follow international scientific 
publications and current discussions in the field.

The aim of the Department of Psychology at ABU is to equip students with academic capabilities, research skills and 
vocational competency and train them in a way to compete with their peers internationally. Our students, who will 
graduate with the title, “Psychologist,” will be able to work at hospitals, universities, private consultation centers, public 
mental health centers, private education centers, nursery-schools, kindergartens and rest homes, primary and secondary 
education institutions, human resources units, nongovernmental organizations, institutes and foundations related to 
mass communication, survey centers and various ministries. Students who continue their postgraduate education also 
have opportunities to be employed in various academic positions at universities.
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün temel hedefi, içinden 
geçmekte olduğumuz küreselleşme sürecinin temel dinamiklerini en iyi şekilde anlayıp tahlil 
edebilecek, karmaşık sorunlara anlaşılır ve uygulanabilir çözümler üretebilecek,  kendilerine güveni olan 
ve çeşitli platformlarda kendilerini en etkin şekilde temsil edebilecek bireyler yetiştirmektir. Amacımız, 
öğrencilerimize belirli bir perspektiften olaylara bakmak yerine, karmaşık sorunlara farklı düzeylerde ve 
farklı bakış açılarından yaklaşabilme becerisini kazandırmaktır.

Bölümümüz klasik olarak Dış İşleri Bakanlığı’na diplomatlar ve diğer önemli devlet kurumlarına üst 
düzey bürokratlar yetiştiren bir bölümdür. Bu klasikleşmiş istihdam alanı dışında mezunlarımız hem 
devlet hem de özel sektörde (medya ve dış ticaret gibi) yönetici, uzman ve/veya analist pozisyonlarında 
iş bulabilirler. Öğrencilerimizin bir kısmı da bölümümüze hem metod hem de araştırma amaçlı katkıda 
bulunmak üzere akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir.

Political Science and International Relations
The Department of Political Science and International Relations aims to educate individuals to understand 
and analyze the basic dynamics of globalization, as well as to be able to generate comprehensible and 
applicable solutions for the complex problems the world faces today. Graduates from the Department of 
Political Science and International Relations will possess the self-confidence to represent themselves on a 
variety of platforms in the most effective way. The department equips students with the requisite skills to 
deal with complex problems at a variety of levels from a myriad of perspectives.

The department educates diplomats for the Ministry of Foreign Affairs and senior bureaucrats for other 
governmental institutions. In addition to these areas, graduates can find employment as administrators, 
specialists and analysts in state institutions and in the private sector – for example, in the media and foreign 
commerce. Graduates can also choose to pursue an academic path, thus contributing to academic 
progress in methodology and research.
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Hukuk
FakültesiHukuk Fakültesi

Faculty of Law

• Hukuk

• Law



Hukuk

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi toplumsal barışın vazgeçilmez bir unsuru olan adaletin tesisinde insan 
hakları ve temel özgürlüklerin yerleşmesinde asli görevler üstlenecek, hukuk mesleğini küreselleşen dünyanın 
gereklerine göre icra edebilecek, olaylara, olgulara, kavramlara ve kurumlara bir hukukçu gibi bakıp 
değerlendirebilecek, demokratik kurum ve değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştır.

Bu doğrultuda öğrencilere, hukukçuluk bilincinin gelişmesinde yol gösterecek şekilde temel hukuk derslerinin yanında 
çeşitli seçimlik dersler de sunulmaktadır. Fakültemiz lisans programı kapsamındaki zorunlu hukuk dersleri Türkçe 
olarak verilmekle birlikte, temel İngilizce dil eğitimi dersleri ile seçmeli ders kataloğu içerisinde yer alan İngilizce hukuk 
dersleri ve temel Almanca dil eğitimi de sunulmaktadır. Ayrıca Erasmus programı çerçevesinde birçok farklı ülkede 
anlaşmalı üniversitelerle öğrenci değişim programları uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra Swiss Mobility programı 
çerçevesinde İsviçre üniversiteleriyle de değişim programı uygulanmaktadır.

Fakültemizde teoriye ve uygulamaya yönelik dersler yanında farklı, bilimsel/kültürel etkinlikler gerçekleştirerek 
öğrencilerin de bu etkinliklerde aktif rol alması sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin mezun olduktan sonra 
hâkimlik, savcılık, avukatlık gibi ilk akla gelen mesleklerin yanı sıra birçok saygın kamu kurum ve kuruluşunda, 
uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde çalışma imkanı bulması amaçlanmaktadır."

Law

The Law School of Antalya Bilim University set off with the goal of training individuals who have internalized democratic 
institutions and values and will take on essential duties in the prevailing of justice and establishment of human rights and 
fundamental liberties (which are indispensable elements of social peace), perform the legal profession in accordance with 
the needs of the globalizing world and assess incidents, phenomenon, concepts and institutions through the lens of a 
jurist.

Accordingly, our students are provided with various elective courses along with the core curriculum courses of law which 
will guide them in developing consciousness of a jurist. In the undergraduate program of Law, the medium of instruction 
is Turkish in compulsory law courses. Students also receive basic English language education along with English law 
courses and basic German language training from the catalogue of elective courses. We also offer student exchange 
programs with partner universities from various countries within the scope of the Erasmus program. Moreover, we have an 
exchange program with Swiss universities within the scope of the Swiss Mobility program.

Along with theoretical and applied courses that are provided in our faculty, there will be scientific/cultural events where 
students will take on active roles. It is aimed that, upon graduation, our students will be able to find employment in 
numerous reputable public institutions, international institutions and the private sector in addition to being eligible to 
work as judges, prosecutors and lawyers, which are the first professions that come to mind in the field of law. 
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• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Turizm İşletmeciliği

• Gastronomy and Culinary Arts

• Tourism Management

Turizm
FakültesiTurizm Fakültesi

Faculty of Tourism



Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dört yıllık lisans 
eğitiminden oluşmakta ve eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 
teorik bilgi ve mesleki uygulama ile beraber iyi belirlenmiş bir programla verilmektedir. Programımızda 
mutfak sanatları dersleri ile birlikte yönetim, iletişim ve kültür dersleri de verilmektedir. Bölümün amacı 
yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, ulusal mutfağa hakim ve uluslararası 
mutfaklardan örnekler sunabilecek şefler yetiştirmenin yanı sıra, konaklama ve yiyecek-içecek 
işletmelerinin gereksinim duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır. Öğrencilerimiz 4 yıllık 
eğitimleri boyunca İngilizcenin yanında farklı bir dil (Almanca, Rusça, İspanyolca, Çince) daha alarak 
öğrenme fırsatı elde edeceklerdir. 

Bu bölümde yer alan öğrencilerimizden iki yaz döneminde staj yapması beklenmektedir. Arzu eden 
öğrencilerimiz stajlarının bir kısmını yurt dışında yapma fırsatı elde edebilmektedir. Alınan bu teorik ve 
uygulamalı eğitimler öğrencinin mesleki becerisini geliştirirken, aynı zamanda geleceğin şeflerinin ve 
gastronomlarının yetiştirilmesine zemin hazırlamaktır.

Gastronomy and Culinary Arts

The Department of Gastronomy and Culinary Arts, part of the College of Tourism, offers a four-year 
undergraduate program. The medium of instruction is English. Theoretical knowledge and vocational 
practice are offered in the department in a well-designed program. In addition to culinary arts, the program 
also offers courses in administration, communication and culture. The objective of the department is to 
provide the qualified personnel required by accommodation and catering business establishments, and to 
train candidates who are familiar with regional cuisine. Graduates will have skills in international cookery, 
and can take up positions as chefs or managers in the catering sector. During the four-year program 
students will have the opportunity to learn an additional foreign language (German, Russian, Spanish or 
Chinese).

Students enrolled in this department will carry out an internship during two summer terms. It is possible for 
the students to carry out this internship abroad. The theoretical and applied training not only increases the 
vocational skills of the students, it also provides a basis by which they can train future chefs and 
gastronomes.
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Turizm İşletmeciliği 

Turizm İşletmeciliği Bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermekte olup eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 
Program müfredatı oluşturulurken dünyanın önde gelen üniversitelerinin turizm bölümü müfredatları 
incelenerek ve sektörün ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hibrit bir model oluşturulmuştur. 
Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün amacı sahip olduğu işbirlikleri, uyguladığı program ve akademisyenleri 
ile sektörün gereksinim duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve geleceğin lider yöneticilerini 
yetiştirmektir. Eğitim boyunca öğrencilerin zorunlu olarak farklı bir yabancı dil (Almanca, Rusça, 
İspanyolca, Çince) daha alarak öğrenme fırsatı elde edeceklerdir. Bununla birlikte, mesleki uygulama 
(staj) dönemlerinde hem yurtiçi hem de yurtdışında bulunan turizm işletmelerinde çalışarak, mezuniyet 
sonrasına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı da yakalanmaktadır. Akademisyenlerimizin uluslararası bir 
vizyona sahip olmaları ve sektörü yakından tanımaları aday öğrencilerin ABÜ Turizm Fakültesi’ni tercih 
etmelerinde önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

Tourism Management

The Department of Tourism Management is part of the Faculty of Tourism at ABU. The Department of 
Tourism offers a four-year undergraduate program in English. When establishing the curriculum of the 
education program, a hybrid model was adopted. This was formed by examining the curricula of 
departments in leading universities worldwide and by taking into account the requirements of the sector. 
The academic staff at the Department of Tourism Management provides highly qualified personnel for the 
sector and trains future leading managers through collaboration with other institutions and programs. 
Students will find opportunities throughout the four-year course to learn a second foreign language 
(German, Russian, Spanish or Chinese). The most up-to-date publications are offered to the students as 
primary and supplementary sources. In addition, the students will have the best opportunity to prepare 
themselves for life after graduation by working in both local and international tourism establishments 
during their internships. The international vision of our lecturers and their familiarity with the sector 
motivates students to select the Department of Tourism Management at ABU.
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Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizm
Meslek Yüks
Vocational School of
Health Services

∙ Ağız ve Diş Sağlığı
∙ Anestezi
∙ Ameliyathane Hizmetleri
∙ Diyaliz
∙ Fizyoterapi
∙ İlk ve Acil Yardım
∙ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
∙ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
∙ Optisyenlik

· Oral And Dental Health
· Operating Room Services
· Dialysis
· Physiotherapy
· First And Emergency Aid Program
· Medical Imaging Techniques
· Medical Laboratory Techniques
· Opticianry



Ağız ve Diş Sağlığı
Diş hekimleri tarafından planlanan, tedavi seçeneklerinin uygulanması esnasında diş hekimine yardımcı 
olan, tedavi malzemelerinin hazır hale getirilmesini, kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan ve 
laboratuvar çalışmalarında bulunan teknikerlerin yetiştirildiği ve eğitiminin verildiği programdır.  Bu 
işlemleri yapan kişi ‘’Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’’ unvanını almaktadır. Kamu ve özel sektörde tercih 
edilen, saygın, nitelikli ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış mezunlar yetiştirmek 
için yetkin bir “Ağız ve Diş Sağlığı” eğitimi verilmesi gerekmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı programı 
mezunlarımız; Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız-Diş Sağlığı Poliklinikleri gibi özel ya da kamu sağlık 
kuruluşlarında; hekim yardımcısı olarak ya da bireysel olarak açabilecekleri diş protez laboratuvarlarında  
protez teknikeri olarak istihdam alanı bulabilirler. Bu programı başarı ile bitirenler, Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun uygun gördüğü üst programlara geçiş yapabilmektedir.  ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş 
Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi 
lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Oral And Dental Health
The Oral and Dental Health Program trains technicians who help dentists during operations, prepare 
treatment equipment, keep this equipment ready for use, and carry out laboratory work. People who work 
in this position are called, “Oral and Dental Health Technicians.” It is necessary to provide a comprehensive 
“Oral and Dental Health Education” to train reputable and competent professionals who are 
internationally-competitive and preferred in both public and private sectors. Graduates of the Oral and 
Dental Health Program can work as dentist assistants in private or public health institutions such as 
Oral-Dental Health Centers or Oral-Dental Health Clinics; or as prosthetic technicians in dental prosthetic 
laboratories founded by themselves. Students who graduate from this program can transfer to upper 
programs approved by the Board of Higher Education. They can also make vertical transfer to 
undergraduate programs of the Board of Health, Management of Health Facilities and Health 
Management, provided that they pass the Vertical Transfer Exam administered by the ASPC.
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Anestezi Programı
Anestezi Programı'nın amacı, ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi 
uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler 
yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 2 yıl olup ve bu ön lisans programına Temel Yeterlilik 
Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile ÖSYM 
tarafından ilan edilen alanlara (lisans programlarına) başvurabilir. Programımız öğrencilerinin dikey 
geçiş sınavı ile lisans tamamlayabileceği bölümler: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik 
ve Sağlık Hizmetleridir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Anestezi Ön Lisans Diploması" ve "Anestezi 
Teknikeri" unvanı verilir. Anestezi Teknikerleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet 
hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, vb.) rahatlıkla iş 
bulabilmektedirler. Günümüzde Anestezi alanında hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek 
elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Programı, Anestezi Teknikerliği 
alanında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Program of Anesthesia 
The objective of the Program of Anesthesia is to train technicians who can prepare patients before 
operations, assist anesthesiologists during operations and undertake the responsibility of checking and 
supervising patients after operations. In the program, the medium of instruction is Turkish and the 
education duration is 2 years; students are admitted based on the score type of TYT (Basic Proficiency Test). 
Students who graduate from the program can take the Vertical Transfer Exam (DGS) to apply for the 
undergraduate programs announced by the Student Selection and Placement Center. The departments 
where our students can be transferred to via the vertical transfer exam are Emergency Aid and Disaster 
Management, Nursing and Nursing and Health Services. Students who successfully complete the training 
will earn an “Anesthesia Associate Diploma” and the title, “Anesthesia Technician.” Anesthesia technicians 
can easily find employment in all types of health institutions with surgical capacities (state hospitals, private 
hospitals, maternity hospitals, university hospitals, private clinics etc.). Nowadays, there is a demand for 
assistive professional staff who have been adequately trained in the field of anesthesia. Antalya Bilim 
University, Program of Anesthesia aims to train individuals who are professionally competent at 
international standards in the field of Anesthesia Technicians.
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Ameliyathane Hizmetleri Programı
Ameliyathane Hizmetleri Programı'nın amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin 
hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde 
doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asiste edebilecek ve aynı zamanda multidisipliner 
şekilde sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik donanıma sahip yardımcı cerrahi ara 
sağlık personeli yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 2 yıl olup ve bu ön lisans programına 
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Ameliyathane Hizmetleri 
Programı'ndan mezun olanlar, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans 
Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan 
açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve 
Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Mezunlar; devlet hastanelerinin 
ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, 
ayılma (derlenme) odası, resüsitasyon, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde iş imkânına sahiptir. 
Özellikle son yıllarda, hastanelerin bahsi geçen alanda özel eğitim görmüş donanımlı sağlık 
elemanlarına ihtiyaçları olması sebebiyle iş bulma imkânları oldukça yüksektir. Eğitim planında yer alan 
bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler "Ameliyathane Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve 
"Ameliyathane Teknikeri" unvanı verilir. Ameliyathane Teknikleri mezunlarının sayısının az olması ve özel 
sağlık kuruluşlarının (hastaneler, doğumevleri, klinikler, vb.) sayılarının artması nedeniyle "Ameliyathane 
Teknikerliği" her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.

Program of Operating Room Services

The objective of the Program of Operating Room Service is to train surgical assistive surgical healthcare 
professionals who can prepare and help with all surgical tools to be used during an operation , directly take 
part in all surgical teams, assist the surgeon during the operation and possess multidisciplinary practical 
and theoretical skills in other fields of health units at once. In the program, the medium of instruction is 
Turkish and the education period is 2 years; students are admitted based on the score type of TYT (Basic 
Proficiency Test). Students who graduate from the Program of Operating Room Services can get into the 
undergraduate programs of Emergency Aid and Disaster Management, Nursing and Nursing and Health 
Services, provided that there is adequate quota in the relevant field, by taking the Vertical Transfer Exam 
(DGS) within the frame of the provisions of the Regulations Pertaining to Transfer of the Graduates of 
Vocational Schools and Distance Education Associate Programs to Undergraduate Programs. Students 
who graduate from this program can find employment in the operating rooms of public and private 
hospitals, maternity hospitals, university hospitals, private clinics, recovery rooms, resuscitation rooms, pain 
management units and research departments. In the recent years, job opportunities have been particularly 
high due to the need for well-equipped health professionals who received education in relevant fields. 
Students who successfully complete all courses incorporated in the education plan will earn an “Operating 
Room Techniques Associate Diploma” and the title, “Operating Room Technician.” Due to the low number 
of graduates from the Program of Operating Room Techniques and the increasing number of private 
health institutions (hospitals, maternity hospitals, clinics etc.), there is an ever-increasing demand for 
Operating Room Technicians.
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Diyaliz Programı
Son yıllarda yaşam süresinin artması ve bazı hastalıkların iyileştirilmesi ile böbrek hastalarının da yaşam 
kalite ve sürelerinin arttığı bilinmektedir. Fakat bu hastalıklardan muzdarip insanların düzenli olarak 
Diyaliz uygulamalarını almaları hayati öneme sahiptir. Diyaliz uygulamalarında görev alacak olan iyi 
yetişmiş ara sağlık elemanına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, açılması planlanan 
Diyaliz programında teorik alt yapıları güçlü olarak yetiştirilecek öğrencilerin pratik eğitimleri (örneğin 
devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel diyaliz merkezlerinde) alabilmeleri için yoğun staj 
programları bu alanda kendini kanıtlamış akredite kuruluşlarda uygulanacaktır. Diyaliz Programından 
mezun olanlar; devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel diyaliz merkezlerinde istihdam edilmektedir. 
Antalya Bilim Üniversitesi, Diyaliz Programı, Türkiye'de çok hızlı büyüyen sağlık sektöründe artan nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 2 yıl olup ve bu ön 
lisans programına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Eğitim planında yer 
alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler "Diyaliz Teknikeri" unvanı ile ön lisans derecesini 
alırlar. Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans 
Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan 
açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedir. Antalya 
Bilim Üniversitesi Diyaliz Programı, Türkiye'de çok hızlı büyüyen sağlık sektöründe artan nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Program of Dialysis
It is a fact that quality and length of life have increased for kidney patients thanks to the increase in average 
life and treatment of some diseases. However, it is of utmost importance that patients suffering from this 
health condition receive regular dialysis treatments. There is an increasing demand for well-trained 
assistive healthcare professionals who can take part in dialysis treatments. Within this context, students will 
be trained with a strong theoretical background in the Program of Dialysis that is planned to be opened 
and receive practical education through intensive internship programs that will be applied by accredited 
institutions (for examples, in state and private hospital and private dialysis centers). Students who graduate 
from the Program of Dialysis can be employed in state and private hospitals and private dialysis centers. 
The medium of instruction is Turkish and the education duration is 2 years; students are admitted based on 
the score type of TYT (Basic Proficiency Test). Students who successfully complete all courses incorporated 
in the education plan will earn the title, “Dialysis Technician,” along with an associate degree in the relevant 
field. Graduates can also register in undergraduate programs, provided that there is adequate quota in the 
relevant field, through the Vertical Transfer Exam (DGS) within the frame of the provision of the Regulations 
Pertaining to Transfer of the Graduates of Vocational Schools and Distance Education Associate Programs 
to Undergraduate Programs. Antalya Bilim University, Program of Dialysis aim to meet the increasing 
demand for qualified professionals in the rapidly growing health sector of Turkey.
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Fizyoterapi
Fizyoterapi ön lisans programı fizyoterapi teknikeri yetiştiren 2 yıllık bir programdır. Fizyoterapi teknikeri 
hareket bozukluğuna yol açan ve kişinin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılıklara sebep olan 
durumlarda bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uzman hekim ve 
fizyoterapist denetiminde çalışan yardımcı sağlık personelidir. Gelişmekte olan sağlık teknolojileri ile 
beraber yeni çalışma sahalarının ortaya çıkması, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve üretime 
katılması amacıyla yapılan çalışmalar, yaşlı nüfusun hızlı artışı, bu alanda donanımlı yetişmiş yardımcı 
sağlık personellerine ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Fizyoterapi teknikerleri günümüzde oldukça 
geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilir; fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, 
ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, evde 
bakım merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür 
merkezleri başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda 
çalışabilmektedirler. Bölüm mezunları lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 
ile 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

Physiotherapy
The Associate Degree Program of Physiotherapy is a 2-year program that trains physiotherapy technicians. 
Physiotherapy technicians are allied health professionals who work under the supervision of specialist 
physicians and physiotherapists to increase the life quality of patients who suffer from conditions that cause 
movement disorders that lead to limitations in their daily activities. They also help with the treatment of 
these patients. Emergence of new fields of study resulting from developing health care technologies; 
studies that focus on reintegration of disabled people into the society and workforce, and an increase in the 
elderly population have increased the demand for allied health professionals who are trained in this field. 
Physiotherapists can find employment opportunities in various fields including official and private 
institutions that provide health services such as physiotherapy rehabilitation clinics, inpatient treatment 
centers, health institutions that provide ambulatory diagnostic and treatment, private education and 
rehabilitation centers, residential care centers, nursing homes, sports clubs, occupational rehabilitation 
centers, hot spring and special treatment centers. Graduates can also transfer to 4-year undergraduate 
programs through the Vertical Transfer Exam (DGS). 
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İlk ve Acil Yardım
Bu programın amacı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, acil müdahale hizmetlerini profesyonelce 
verip, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve 
ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; hasta ve 
yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile 
taşınmasını sağlayarak, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları 
sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Sağlık hizmetlerinin öneminin arttığı ülkemizde 
alanında uzmanlaşmış sağlık çalışanı istihdamına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. 
Mezunlarımız devlet hastanelerinin ya da özel hastanelerin acil servislerinde, tıp merkezlerinde, 
ambulans, hasta nakil araçları ve acil sağlık hizmeti veren her yerde çalışma imkânlarına sahiptirler. 
Ayrıca sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda, üniversitelerde de çalışma alanları mevcuttur. 

First And Emergency Aid
The aim of this program is to train allied health professionals competent enough to provide emergency 
treatment services that include diagnosing and addressing health problems before admission in a hospital; 
offer basic and advanced life support to patients; diagnose all kinds of system traumas and apply the proper 
emergency approach; ensure that patients are transferred to relevant centers in optimum condition where 
they will receive the main treatment, and provide medical interventions that save lives and prevent 
disabilities. With medical services gaining significance in Turkey, there is an increasing demand for 
specialized medical staff. Our graduates will have job opportunities in the emergency departments of 
public and private hospitals, medical centers, ambulances, patient transfer vehicles and various related 
places that offer emergency medical service. They can also work in universities and public and private 
institutions that offer medical service.
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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ABÜ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nün kuruluş amacı, tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye 
sahip görüntüleme sistemlerini (konvansiyonel ve dijital radyoloji, fluoroskopi, pozitron emisyon 
tomografisi, bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans, radyoterapi vb.) eğitimi süresince 
edineceği temel tıp ve radyoloji bilgilerinin ışığında kullanabilen, kendisi ve hasta sağlığı açısından 
radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerini yorumlayıp uygulayabilme tecrübesine ve hekimler ile mesleki 
koordinasyon becerisine sahip “Profesyonel Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” yetiştirmektir. Mezunlarımız  
devlet, üniversite, özel hastaneler ve tıp merkezleri ile özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji 
(konvansiyonel ve dijital radyoloji, fluoroskopi, pozitron emisyon tomografisi, bilgisayarlı tomografi, 
ultrason, manyetik rezonans, anjiografi, mamografi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında 
tekniker unvanıyla çalışabilmektedir.

Medical Imaging Techniques 
The Department of Medical Imaging Techniques at ABU was founded to train, “Professional Medical 
Imaging Technicians,” who can utilize high tech imaging systems (conventional and digital radiology, 
fluoroscopy, positron emission tomography, cat scan, ultrasound, magnetic resonance, radiotherapy etc.) 
for diagnostic and treatment purposes using the knowledge of basic medicine and radiology acquired 
during the training; interpret and use knowledge regarding protection from radiation; and have the 
required skills to create and maintain occupational coordination with physicians. Our graduates can work 
with the title, “technicians,” in public, university and private hospitals, medical centers, and Radiology 
(conventional and digital radiology, fluoroscopy, positron emission tomography, cat scan, ultrasound, 
magnetic resonance, angiography, mammography etc.), Nuclear Medicine and Radiotherapy departments 
of private imaging centers.
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Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nın amacı hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların 
çalıştırılması, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizlerin 
yapılabilmesi ile ilgili donanımlı sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bu alanda önemli olan en güncel konuları programına dâhil 
ederek öğrencilerini tam donanımlı olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun olan 
öğrenciler, laboratuvar ekipman, makine ve malzemelerini kullanarak tıbbi materyallerin biyolojik 
(biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik, vb.) analizlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip 
olmaktadırlar. Mezunlarımız devlet ve üniversite hastaneleri, sağlık ocakları, , tahlil laboratuarları ve 
ayrıca özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tıbbi laboratuvar teknikeri olarak 
çalışma imkânı bulabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olduktan sonra, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik,  Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, 
Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerine dikey geçiş 
yapılabilmektedir.

Medical Laboratory Techniques
The aim of the Program of Medical Laboratory Techniques is to train health professionals equipped with the 
knowledge to operate the medical devices used in hospitals, laboratories and clinics and carry out the 
medical analysis that are requested by physicians for the diagnosis, follow-up and treatment of diseases. 
The Program of Medical Laboratory Techniques at Antalya Bilim University (ABU) incorporates into the 
curriculum the most contemporary subjects in the field to train competent professionals. Students who 
graduate from this program have the knowledge and skills required to perform biological (biochemical, 
microbiological, pathological, hematological etc.) analysis of medical materials using the equipment, 
machinery and materials in laboratories. Our graduates can find employment opportunities as medical 
laboratory technicians in public and university hospitals, community clinics, medical analysis laboratories, 
and private hospitals, medical laboratories and outpatient clinics. Students who graduate from this 
program can also make vertical transfer to undergraduate programs, such as Biology, Molecular Biology 
and Genetics, Biotechnology, Biotechnology and Molecular Biology, Genetics and Bioengineering, 
Bioengineering, Nursing, and Nursing and Medical Services.
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Optisyenlik
Optisyenlik Ön Lisans Programı’nın amacı ve hedefi mezun olacak öğrenciler göz kusurları ve hastalıkları 
yaşayan hastalıkların tedavi süreçlerine destek olabilecek yeterli bilgi birikimi ve becerilere sahip 
olacağından, bu program kapsamında bu alanda yetişmiş ara elaman sıkıntısı çeken ülkemize çağdaş 
bilgi ve beceri ile donanmış öğrencilerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, Optisyenlik Programı öğrencileri 
Optisyenlik, Gözlük Cam Teknolojileri, Görme Optiği, Klinik Optik ve Rehabilitasyon, Kontakt Lens, Göz 
Hastalıkları gibi dersler alarak uzman göz hekimleri tarafından hazırlanan reçeteleri okuyabilme, 
uygulanacak tedaviye yardımcı olabilme ve/veya yapacakları ölçümler kapsamında gözlük camı gibi 
optik malzemeleri hasta için hazırlayabilecek bilgi beceriyi kazanırlar. Optisyenlik Programı’nın eğitim 
dili Türkçe ve eğitim süresi 2 yıl olup bu Ön Lisans programına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne 
göre öğrenci alınmaktadır. Optisyenlik Programı mezunları Optisyenlik ile ilgili kamu ve özel kurumlarda 
tekniker ve/veya mesul müdür olarak görev yapabilecekleri gibi kendi işletmelerini de açabileceklerdir. 
Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere "Optisyenlik Ön Lisans 
Diploması" ve "Optisyen" unvanı verilir.  Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön 
Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak 
alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara 
(lisans programlarına) başvurabilmektedirler.

Opticianry
The aim of the Associate Program of Opticianry is to equip our students with modern knowledge and skills 
to support patients with optical defects and diseases and train intermediate staff that our country needs in 
this field. Within this context, by taking courses such as Opticianry, Spectacle Glass Technologies, Vision 
Optics, Clinical Optics and Rehabilitation, Contact Lens and Optical Diseases, our students gain the 
required knowledge and skills to read the prescriptions written out by expert ophthalmologists, assist 
treatments and/or prepare optical materials such as spectacle glass for patients in accordance with the 
measurements they perform. Opticianry Program is a 2-year associate program where the medium of 
instruction is Turkish, and it admits students based on the TYT (Basic Proficiency Test) score type. Students 
who graduate from the program can work as technicians and/or responsible managers in public and 
private institutions in the field of opticianry as well as opening their own enterprises. Students who 
successfully complete all courses included in the curriculum become entitled to earn the “Opticianry 
Associate Diploma” and the title, “Optician.” In accordance with the provisions of the Directive on 
Continuation of the Graduates of Vocational Schools and Distance Education Associate Programs to 
Undergraduate Education, graduates can also apply for undergraduate programs announced by the 
Student Selection and Placement Center through the Vertical Transfer Exam (DGS), provided that quotas 
are opened in their fields.
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∙ Adalet

Adalet Meslek
Yüksekokulu

Adalet Meslek
Yüksekokulu

Vocational School
of Justice

· Justice



Adalet
Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’nın kuruluş amacı ve hedefi, 
temel hukuk bilgisine sahip adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya 
çalışacak demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı nitelikli 
mezunların hukuk fakültesi lisans bölümlerine geçişlerini etkin şekilde sağlamaktır. 

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Adalet Programı 
kapsamındaki eğitim-öğretim müfredatı çerçevesinde, öğrencilere medeni hukukun dalları, medeni 
usul hukuku, ceza hukukunun dalları, idare hukuku gibi özel hukuk ve kamu hukukunun çeşitli 
alanlarında ve ayrıca programın amacına uygun, profesyonel yaşama yönelik UYAP sistemi, klavye 
kullanımı gibi zorunlu dersler verilmektedir. Programımız, üniversitemiz içerisinde hali hazırda 
eğitim-öğretim veren Hukuk Fakültesi ile etkileşim ve dayanışma halinde faaliyet göstermektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, hukuk fakültelerinde lisans programına 
dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkânına da sahiptir.

Justice
The purpose in establishing the Justice Program of Antalya Bilim University Vocational School of Justice is 
to train qualified graduates who have a good command of the basic knowledge of law, who are able to work 
hard to ensure that justice is promptly served and respect human rights as the essence of a democratic and 
social state of law. Graduates have the opportunity to transfer to the undergraduate programs at the Faculty 
of Law.

The Justice Vocational School is a two-year higher education program. Within the framework of the 
curriculum of the Justice Program, students are offered some compulsory courses in various branches of 
civil law, law of civil procedure, branches of criminal law, various areas of private and public law (such as 
administrative law) as well as courses that fit the purpose of the program and are oriented towards 
professional life, such as UYAP system and the use of keyboard etc. Our program operates in mutual 
interaction and cooperation with the Faculty of Law at ABU.

The graduates of Antalya Bilim University Justice Vocational School have the opportunity to transfer to 
undergraduate programs of the Faculty of Law.
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∙ Aşçılık
∙ Bilgisayar Programcılığı
∙ İnşaat Teknolojisi
∙ Uçuş Harekât Yöneticiliği

· Cookery
· Computer Programming
· Construction Technology
· Flight Dispatch Manager

Meslek YüksekokuluMeslek
YüksekokuluVocational School



Aşçılık
Programın temel amacı, hizmet sektöründe talebi karşılayabilecek yeterli teknik bilgiye ve donanıma 
sahip profesyonel ara elemanlar yetiştirmektir. Programın eğitim dili Türkçedir. Bu doğrultuda Aşçılık 
Programı, sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak; Temel Beslenme İlkeleri, Hijyen-Sanitasyon, 
Mutfak Teknikleri, Yöresel Mutfak ve Dünya Mutfakları vb. dersler ile donatılmış zengin bir eğitim 
müfredatına sahiptir. Yöresel Mutfaklar, Dünya Mutfakları, Avrupa Teknikleri konusunda ki eğitimler, 
hem teorik hem de uygulamalı olarak müfredatımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz yiyecek-içecek işletmeleri sektörünün değişik faaliyet alanlarında, pastacılık 
sektöründe, turistik tesislerde, özel veya resmi kurumların mutfaklarında, toplu yemek üretimi yapan 
catering işletmeleri vb. kuruluşlarda mutfak personeli olarak görev yapabilirler. Ayrıca aldıkları eğitim, 
kendi restoran vb. işletmelerini açabilmelerine de olanak sağlamaktadır.  

Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı’na girerek fakültelerin Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 
Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinde 
lisans eğitimi tamamlama hakkına sahiptir.

Cookery 
The objective of the Cookery program is to train professionals to have adequate technical knowledge and 
the competence to meet the demands of the food service industry. The medium of instruction is Turkish. 
Taking the sectoral needs into consideration, our cookery program has a rich curriculum including courses 
such as Basic Nutrition Principles, Hygiene-Sanitation, Culinary Techniques and Local and International 
Cuisines.

Courses on local and international cuisines and European techniques form a substantial part of our 
theoretical and practical curriculum.Our graduates will be able to work as kitchen staff in various areas in 
the food and drink sector, pastry sector, tourist facilities, kitchens in private or state institutions and catering 
firms which offer institutional catering service. Thanks to the education the students receive, they can also 
open their own restaurants.

Our graduates have the right to take the Vertical Transfer Exam and enroll in an undergraduate program at 
the Departments of Gastronomy, Gastronomy and Culinary Arts, Culinary Arts and Kitchen Management, 
Catering Service, and Family and Consumer Sciences.
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Bilgisayar Programcılığı
Tüm dünyada, özellikle de ülkemizde hızlı gelişim ve değişimleri gerek donanımsal gerekse yazılımsal 
olarak takip edip uygulayacak hatta geliştirecek genç beyinlere olan ihtiyaç her geçen gün daha da 
artmaktadır. Bilgisayar Programcılığı bölümü, teknolojiyi takip etmeyi, bilgisayarlarla çalışmayı ve 
algoritma geliştirmeyi seven bireyler için büyük bir fırsattır.

Bilgisayar Programcılığı programı mezunları, mezuniyetleri sonrası çalıştıkları sektöre göre genel olarak 
“Bilişim Uzmanı”, “Bilgisayar Teknikeri” ve “Bilgisayar Programcısı” gibi ünvanlara sahip olmaktadırlar. 
Mezun öğrencilerimiz kendi girişimlerini oluşturabilecekleri gibi, kamu veya özel  sektör kuruluşlarının 
Bilgi İşlem, Program Geliştirme, Teknik Destek, Web Tasarım, İnsan Kaynakları, Grafik ve Tasarım 
bölümlerinde iş bulabilmektedirler. Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunları Dikey Geçiş Sınav 
sonuçlarına göre üniversitelerin 4 yıllık ilgili mühendislik bölümleri ile Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, 
İstatistik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Computer Programming
All around the world, and especially in Turkey, there is an increasing need for young brains capable of 
keeping track of rapid developments and changes in the fields of hardware and software, and developing 
newer technologies. The Department of Computer Programming is an important opportunity for people 
who want to keep up with technology, work on computers and develop algorithms.

Graduates from Computer Programming can find positions as computer experts, computer technician and 
computer programmer,  based on the sector they work in. In addition to being able to establish their own 
companies, our graduates also have the opportunity to find jobs in both the public and private sectors in 
the areas of Information Technologies, Program Development, Technical Support, Web Design, Human 
Resources and Graphic Design. If successful in the Vertical Transfer Exam, graduates of the Department of 
Computer Programming can transfer to four-year engineering departments of various universities as well 
as the Departments of Computer Sciences, Computer Technology and Information Systems, 
Computer-Informatics, Physics, Physics Engineering, Mathematics-Computer, Statistics and Computer and 
Learning Technologies Teaching.
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İnşaat Teknolojisi

Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektörü de kalite ve hız kazanmakta ve firmaların nitelikli işgücüne 
olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Antalya Bilim Üniversitesi’nin, nitelikli eğitime verdiği önem ile 
kaliteli işgücü yetiştirme çabası, firmaların nitelikli işgücü ihtiyacına fazlasıyla cevap vermektedir. İnşaat 
teknolojisi programı puan türü TYT ile almakta olup, eğitim dili Türkçe’dir. Bütün dersleri başarıyla 
tamamlayan öğrenciler İnşaat Teknikeri ünvanı ile önlisans derecesini alır.

İnşaat teknolojisi programında ahşap yapı sistemleri, betonarme yapı sistemleri, çelik yapı sistemleri, 
yapı malzemeleri, mevcut bir yapıda yapı metrajı ve maliyetini bulmak, statik, mukavemet, proje etüdü 
yapılması ve uygulanması, çatı sistemleri, cephe sistemleri, restorasyon, teknik ressamlık, yapı yüzey 
kaplama dalları ve mesleki sorumluluk ile ilgili bilgiler öğrenmektedir.

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimiz, çalışma alanındaki görevleri itibariyle üst 
düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, 
mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik elemanlardır. Bu bölümü bitiren öğrenciler 
DGS sınavı ile 4 yıllık mimarlık, inşaat mühendisliği, restorasyon ve konservasyon alanlarına geçiş 
yapabilmektedir.

Construction Technology

Antalya Bilim University does more than its share to meet the demand for skilled workforce for companies 
by giving importance to qualified education and showing significant efforts to train a skilled workforce. The 
Construction Technology Program, whose medium of instruction is Turkish, admits students based on TYT 
(Basic Proficiency Test) scores. Students who successfully complete all courses receive associate degree 
diplomas as a “Construction Technician.”

In the Construction Technology Program, students are taught about wooden building systems, reinforced 
concrete structure systems, steel construction systems, building materials, finding yardage and costs in an 
existing building, static, resistance, creation and implementation of a project study, roof systems, frontal 
systems, restoration, draftsmanship, branches of surface coating and professional liability.

Graduates from the Construction Technology Program are eligible to work as technical staff between 
positions of senior executive/engineer and technician, with more theoretical knowledge than technicians 
and more application skills than engineers. Graduates can also take the Vertical Transfer Exam and transfer 
to 4-year undergraduate programs such as architecture, civil engineering, restoration and conservation.
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Uçuş Harekât Yöneticiliği
Dünyanın en stratejik sektörlerinden biri haline gelen ve Türkiye’de de önemi her geçen gün artan Sivil Havacılık 
sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara insan gücü kazandırabilmek 
programın temel amacıdır. Uçuş Harekat Yöneticiliği programının hedefi ulusal ve uluslararası sivil havacılık talepleri ile 
uçuş emniyet tedbirlerini yerine getirmek amacıyla; emniyetli bir şekilde uçuş harekatını planlayan, uygulayan, uçuş 
süresince uçuşu takip ve kontrol eden, uçuşun herhangi bir safhasında sorumlu pilotun talebi veya ulaşan bilgiler 
ışığında uçuşun güvenli ve etkin bir şekilde devamını sağlamak için uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş hakkındaki 
bilgilerin gerekli birimlere aktarılması için uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini 
sağlayan Uçuş Harekat Uzmanları (Uçuş Dispeçeri) yetiştirmektir. Uçuş dispeçerliği, her türlü sivil hava aracının uçuş 
operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, takibini, 
yönetimini ve kontrolünü sağlamakla sorumlu, hava yollarında en çok sorumluluk taşıyan ve en iyi kazanca sahip olan 
mesleklerden biridir. Uçuşun sorumluluğunu kaptanla beraber paylaşan, çalıştığı ofis hava yolunun beyni 
pozisyonunda olan son derece saygın bir görevdir. Her yıl daha hızlı büyüyen havacılık sektöründe açılan yeni hatlar, 
uçak sayısının artmasıyla birlikte ihtiyaç durulan harekat yönetici sayısı da her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda daha da artması beklenmektedir. Uçuş Harekât Yöneticiliği Bölümünden mezun olan öğrenciler, öncelikle hava 
yolu şirketlerinin Dispatch, OCC ofislerinde dispeçer pozisyonunda ya da hava yolu işletmeleri (yolcu – kargo), temsil, 
gözetim şirketlerinde ya da terminal işletmelerinde iş bulabilmektedirler. Pilotaj ve Havacılık Yönetimi, Uçuş Harekât 
Yöneticiliği Bölümünden Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleridir.

Flight Dispatch Manager

Civil education is not only one of the most strategic sectors worldwide, but is also a sector that has a growing importance 
for Turkey. The main aim of this program is to train a qualified intermediate labor force and to reinforce their professional 
qualifications with theoretical and applied education. The goal of the Flight Dispatch Management Program is to meet the 
demands of national and international civil aviation by training Flight Dispatchers who can safely plan and apply flight 
operations, who can track and control flights throughout their course, who can inform the air crew at any phase of the 
flight at the pilot’s request or in light of information received to ensure the continuance of a flight in a safe and efficient 
way, who can observe the course of the flight to relay information to the relevant departments and who can inform any 
relevant departments about emergency situations so that they can implement flight safety measures. Flight Dispatch 
Management, which is responsible for planning, applying, tracking, managing and controlling flight operations of all forms 
of civil aviation craft according to national and international civil aviation standards, is one of the most responsible and 
highest paid jobs in aviation. This position is greatly respected as it shares the responsibility of the flight with the captain; 
the office from where Flight Dispatch Management is carried out is in fact the brains of the airline. As the aviation sector 
grows with each passing year, new lines are being opened and the number of planes are increasing; as a result, the need 
for flight dispatchers is also increasing. It is expected that this need will increase even more in following years.
Students who graduate from Flight Dispatch Management can find jobs in the Dispatch OCC offices of airline companies 
as flight dispatchers or in airline operations (passenger – cargo), representation, supervision companies or in terminal 
operations.
Students of Flight Dispatch Management can transfer to Pilotage and Aviation Management departments via the vertical 
transfer system.
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Scholarship Opportunities
at ABU

Başarı Bursu
Her akademik yılsonunda, lisans ve ön lisans 
programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve 
Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.30 ve 
üstüne çıkaran her öğrenciye Antalya Bilim Üniversitesi 
Burs ve Finansal Destek Yönergesinde belirtilen 
kriterlere göre indirim sağlanır.

Sporcu Bursu
İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt 
yaptıran öğrencilerden bireysel branşlarında üstün 
başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına 
yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası 
verilir. 

Şehit Çocukları ve Eşleri Bursu
Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM merkezi 
yerleştirme puanına göre kayıt yaptıracak olan 
programın bağlı olduğu puan türünde en üst sırada 
bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak 
üzere sıralama yapılarak, ilk 10’a giren şehit ve gazilerin 
eş ve çocuklarına verilecek burstur. 

Engelli Öğrenci Bursu:
Engelli öğrenciler raporlarını ibraz etmek kaydı ile  5378 
sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve Özürlülük Ölçütü, 
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engel oranına 
göre ÖSYM bursuna ek olarak finansal destekten 
yararlanır. 

Finansal Burs Olanakları**

Üniversitemiz, öğrencilerimize tam (%100) veya kısmi burs (%50 ve %25) imkanları 
sunmaktadır. Bu ÖSYM bursları karşılıksızdır ve lisans bölümlerinde 7 yıl, önlisans 
bölümlerinde 4 yıl boyunca kesilmez.

*Üniversitemiz, gerek gördüğünde, burs imkanlarını güncelleme hakkına sahiptir.

Derece Bursu 
Üniversiteyi Merkezi yerleştirme puan türüne 
göre Türkiye genelinde ilk 3 bin içerisinde yer 
alma başarısı göstererek kazanan ve kayıt 
yaptıran öğrencilerden öğretim ücreti 
alınmaz.
Derece bursunun süresi hazırlık sınıfı dâhil 
olmak üzere toplam 5 (Beş) yıldır. 
Derece bursunu hak eden öğrencilerin, 
bursun devamlı olarak verilebilmesi için her 
yarıyıl sonunda GNO’larının en az 2,5 olması 
ve ilgili yarıyılda öğretim planında gösterilen 
tüm dersleri almış olması gerekir.
Hazırlık sınıfının başarı ile geçemeyen veya 
yarıyıl genel not ortalaması 2.50 nin altına 
düşen öğrencilerin derece bursu kesilir. Eğer 
öğrencinin, bursun kesildiği yarıyıl sonunda 
yarıyıl genel not ortalaması 2.50 ve üzerine 
çıkar ise bir sonraki yarıyıl için bursu devam 
eder.

* Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

* Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

* Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

* Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

** Derece bursunun süresi hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere toplam 5 (Beş) yıldır.



Achievement Scholarship
Achievement scholarships are offered to students who are placed in our university without a scholarship 
but have a GPA of 3.30 and above (out of 4.00). A limited quota is offered in order of merit.

Sports Scholarship
Sports scholarships are offered for students who attend sports activities on behalf of our university and/or 
represent our university, upon the review of the Scholarship and Financial Aid Commission. The duration 
and amount of the scholarship to be offered will be determined by the commission, approved by the Rector 
and put into effect. A scholarship which starts in the Fall or Spring Semester will end at the end of the 
relevant academic year. The scholarship application can be renewed at the beginning of the following 
academic year.

Disability Scholarship
In accordance with the Regulations on Disability Criteria and Classification, and Medical Board Reports 
Given to Disabled People (Law no: 5378 dated 01/07/2005), disabled students are offered a discount on their 
tuition fees in proportion to the degree of their disabilities after deducting their SSPC (OSYM) scholarships, 
provided that they can provide medical reports. Students whose disability degrees are between 60% and 
80% will be provided with financial aid of 25% in addition to their SSPC scholarships, and students whose 
disability degrees are between 80% and 100% will be offered financial aid of 50% in addition to their SSPC 
scholarships. Extra aid to be offered to disabled students will be reviewed and determined by the 
Scholarship Commission. The duration of the scholarships is 5 (five) years including the preparatory class.

- The first 10 applicants to ABU will receive a 25% extra discount.

- International students with %70 or more success with their high school scores may be eligible for   
   scholarship. 

- Scores for National and International exams can be considered to obtain a greater scholarship.

- The first student registering from any new country not represented in our University will receive a 75%     
scholarship.

*For more details about Admission Criteria you can visit our website.

Extra Scholarship Opportunities**
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Scholarships are subject to change without notice. 



Çift Anadal Programı
Antalya Bilim Üniversitesi’nde eğitim gördükleri programda almış oldukları derslerin genel not 
ortalamaları fakülte içi için 4.00 üzerinden en az 3.00, fakülte dışı için en az 3.25 olan ve anadal diploma 
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler, ilgili fakülte 
yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda aynı anda iki lisans diploması alabilirler. Çift anadal 
öğrencileri, ikinci anadal programının tüm zorunlu derslerini de almakla yükümlüdürler. Çift anadal 
öğrenimine en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda 
ise yedinci yarıyılın başında başlanabilir.

Double Major Program
Students who have a GPA of at least 3.00(within faculty), 3,25(without faculty) out of 4.00 in their major 
programs and are within the top 20% in their classes can be awarded two undergraduate diplomas with 
the approval of the board of the relevant faculty. Double major students must take all compulsory courses 
of their second major program. Students can start double major programs from the third (earliest) to the 
fifth-seventh for the 5-years programs (latest) semesters of their undergraduate education.

Yandal Programı
Antalya Bilim Üniversitesi’nde öğrenciler, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak şartıyla 
başvurdukları yandal programını fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenen minimum ders ve 
kredi koşullarını sağlamak suretiyle tamamlayabilirler. Tüm kredili derslerini başarıyla tamamlayan 
öğrenciler lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında, beş yıllık programlarda 
ise yedinci yarıyılın başında yandal öğrenimine başvurabilirler. 

Minor Program
Students at Antalya Bilim University can complete their minor programs by meeting the minimum course 
and credit requirements set by the board of the relevant faculty, provided that their GPA is at least 2.75 out 
of 4.00. Students who have passed all their credit courses can apply for minor programs from the third 
(earliest) to the sixth-seventh for the 5-years programs (latest) semesters of their undergraduate programs.
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Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Antalya Bilim Üniversitesi 2014 yılında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
ile lisansüstü eğitime başlamıştır. 2019 yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurularak tüm programlar tek 
bir çatı aldında toplanmış ve faaliyetlerini sürdürmektedir.  İlk olarak İşletme (MBA) Programıyla 
Antalya’nın ve çevre illerin önde gelen kurumların yönetici ve liderlerine alanında uzman akademik 
kadrosuyla akademik ve sektörel bilgiyi uluslararası standartlarda öğrencilerine aktarmıştır. Hızla gelişen 
dünyanın teknolojik gelişmelerini yakından takip eden ve uygulayan üniversitemiz son teknoloji sınıf 
ortamlarını ve sistemlerini öğrencilerine sağlamaktadır.
Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü , programlarını her geçen gün zenginleştirmeyi ve 
yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde, öğrencilerine küreselleşme sürecinin gerektirdiği şekilde 
eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Enstitümüz, alanlarının yetkin isimlerinden oluşan kadrosuna yeni 
üyeler katarak hızla gelişimini sürdürmektedir.

İşletme, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Elektrik - Bilgisayar 
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Siber Güvenlik bölümlerinin İngilizce ve 
Türkçe eğitim dillerinde, tezli ve tezsiz programlarda, hem Türk öğrencilere hem de uluslararası 
öğrencilere eğitim vermeyi sürdürerek adı gibi Antalya’nın bilim üniversitesi olarak ilerlemektedir.
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Post-Graduate Education Institute 

Antalya Bilim University started to provide post-graduate education with the establishment of the Graduate 
School of Social Sciences and the Graduate School of Sciences and Engineering in 2014. With the 
establishment of Post-Graduate Education Institute in 2019, all programs have been brought together to 
operate under the same roof. Business Administration (MBA) was the first master’s program to equip our 
students with academic and sectoral knowledge at international standards with the help of our academic 
staff, comprised of administrators and leaders from the most prominent institutions of Antalya and nearby 
cities. Antalya Bilim University, keeping up with the technological developments of the rapidly-changing 
world, provides its students with state-of-the-art classroom environments and systems.
Antalya Bilim University Post-Graduate Education Institute aims to keep improving its programs and provide 
education to students in a way that is required by the globalization process within the framework of the 
concept of life-long learning. Our institute has been rapidly growing by adding new members to its academic 
staff, which is comprised of individuals who are experts in their fields.

Being worthy of its name, Antalya Bilim University has been continuing its journey as the “science university” 
of Antalya by offering master’s programs with and without thesis to both Turkish and international students 
in English and Turkish languages in the fields of Business Administration, Private Law, Public Law, Global 
Politics and International Relations, Electrical-Computer Engineering, Civil Engineering, Occupational Health 
and Safety and Cyber Security.
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The Erasmus+ Program is led by the Turkish National Agency in Turkey. Erasmus+ provides students and 
employees with various opportunities ranging from abroad education to internships. It provides financial 
aid to students to help them study at a university abroad for a 3- to 12-month period and ensures that their 
courses will be accredited by their universities. Students can also do internships abroad for 2 to 12 months. 
In addition, university staff can benefit from the Erasmus+ Program through teaching and study programs. 
The minimum duration for exchange is 2 days for program countries and 5 days for partner countries. In 
both cases, the maximum duration for exchange is 60 days.

Erasmus+ Programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ öğrencilere 
ve personele yurt dışında okumadan staja kadar çok geniş bir yelpazede fırsatlar sunar. Erasmus+ 
programı öğrencilerin yurt dışında başka bir kurumda 3- 12 ay süresince öğrenim yapmaları için onları 
hibelendirir ve alacakları kredilerin de okudukları üniversitede kabul edilmesini sağlar. Ayrıca öğrenciler 
2-12 ay süresince yurt dışında staj yapma imkanına sahiptirler. Erasmus+ Programı, üniversite 
personelinin de eğitim verme ve eğitim alma olarak iki ayrı kategoride programdan yararlanmalarını 
sağlar. Program ülkeleri için değişim yapabilcekleri süre en az 2 gün, partner ülkeler için ise en az 5 
gündür. Bu iki durumda da değişim yapabilecekleri en fazla süre ise 60 gündür. 

Erasmus+ Nedir?

What is Erasmus+?



Araştırmalar, eğitiminin bir kısmını yurt dışında alan öğrencilerin yurt dışında iş bulma olasılıklarının 
daha fazla olduğunu gösteriyor. Erasmus+, gençlerin kişisel gelişimlerini ve iş imkanlarını artırabilecek 
eğitim ve becerileri kazanmalarına yardım edecektir. Yurt dışında eğitim imkanları, gençlerin dil 
becerilerini ve uyum yeteneklerini de geliştirecektir. Erasmus+ size faydalarını aşağıdaki gibi madde 
halinde yazarsak eğer;

• İletişim yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Farklı bir eğitim sisteminde öğrenim görülmesi,
• Kültürlerarası becerilerin ve motivasyonunuzun artması,
• Dil yeteneklerinin gelişmesi, özellikle ingilizce dilinin kullanılmasında pratik imkanının olması,
• Farklı kültürleri tanıma ve gidilen ülkenin dilini öğrenme fırsatının olması,
• Özgüven, adaptasyon, farkındalık ve girişimcilik gibi özelliklerin kazanılması,
• Sorumluluk sahibi olma ve mezuniyet sonrası iş hayatı için mücadele duygunuza katkı   
  sağlaması,hayata sizi daha iyi hazırlaması,
• Kendinizi tanımak ve kendi çevrenizi oluşturma fırsatı sunmak,
• Farklü kültürlerden va farklı ülkelerden arkadaşlarınızın olması,
• Uluslararası iş dünyasında istihdam edilebilme olasılığınız artması,
• Erasmus süreci bittiğinde birden fazla ülkeyi görmüş ve güzel anılar ile birlikte dönmüş olma imkanı.

Erasmus+’ın Faydaları Nelerdir?

Research indicates that students who study abroad during a part of their education have better chances to 
find jobs overseas. Erasmus+ will help students with their self-development and enable them to acquire 
the necessary education and skills to increase their employability abroad. Education abroad will also 
improve their language and adaptation skills. Other benefits of Erasmus+ are as follows:

• Improving communication skills,
• Opportunity to receive education in a different system,
• Increasing intercultural skills and motivation,
• Improving language skills and providing an environment to practice English in particular,
• Presenting the opportunity to meet new cultures and learn the language of the host country,
• Improving students in terms of confidence, adaptiveness, awareness and entrepreneurship,
• Helping students acquire a sense of responsibility and competitiveness for the business life after  
  graduation, and preparing them for the real life, 
• Providing the opportunity for students to know themselves better and create their own networks,
• Making friends from various cultures and countries,
• Increasing the employability in the business life at international levels,
• Seeing different countries and returning with good memories

What are the Benefits of Erasmus+?
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19 farklı ülke ile Erasmus Anlaşmalarımız vardır, ve her geçen gün artmaya devam etmektedir.
Erasmus Anlaşmalarımızın olduğu ülkeler aşağıda yazmaktadır;

• Almanya    • İspanya  • Romanya   • Italya
• Çek Cumhuriyeti  • Portekiz  • Makedonya  • Fransa
• Bulgaristan   • Slovakya  • Hırvatistan  • Belçika
• Slovenya    • Polonya  • Yunanistan  . Macaristan
• Norveç    • Bosna Hersek  • Kosova
    
Swiss Mobility kapsamında ise, İsviçre Fribourg Üniversitesi ile Hukuk  Fakültesi için anlaşmamız 
mevcuttur.

Diğer Değişim Protokollerimiz 
Kuban State Technological University, Rusya
Southern University (IMBL), Rusya
Al-farabi Kazakh National University, Kazakistan
Aktobe Regional State University, Kazakistan
Comrat Devlet Universiteti, Moldova
Universite Nord-Sud, FilDişi Sahilleri
University of Bihac, Bosna Hersek
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukrayna
National Aviation University, Ukrayna 
University of Leicester English Language Teaching Unit (sadece hazırlık sınıfları için)
University of Management and Technology, Pakistan
Hebei Foreign Studies University, Çin
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We have Erasmus agreements with 19 countries and this number keeps increasing every day. Below is the 
list of countries with which we have Erasmus agreements;

• Germany    • Spain  • Norway  • Italy 

• Czech Republic • Portugal • Croatia • Greece

• Bulgaria   • Slovakia • France • Belgium

• Slovenia   • Poland • Hungary • Kosovo (International Credit Mobility kapsamında)

• Romania   • Macedonia • Bosnia Herzogovina (International Credit Mobility kapsamında)
   
Within the scope of Swiss Mobility, the Faculty of Law has an agreement with the University of Fribourg in 
Switzerland.

Other Bilateral Agreements
Kuban State Technological University, Russia
Southern University (IMBL), Russia
Al-farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Aktobe Regional State University, Kazakhstan
Comrat Devlet Universiteti, Moldova
Universite Nord-Sud, Ivory Coast
University of Bihac, Bosnia and Herzegovina
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine
National Aviation University, Ukraine 
University of Leicester English Language Teaching Unit (only for prep classes)
University of Management and Technology, Pakistan
Hebei Foreign Studies University, China
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Yüksek Oranda Uluslararası Öğrenci

Uluslararası Öğrenci Ofisi’miz sizlerin üniversitemize adım attığınız ilk günden bu yana kendinizi her 
zaman evinizde hissetmeniz için çalışmayı görev edinmiştir.
Ofisimiz yabancı öğrencilerimizin Antalya’nın doğal ve kültürel güzelliklerini tanımaları için birbirinden 
farklı ve eğlenceli geziler düzenlemektedir. Bu etkinlikler sayesinde farklı kültürleri tanıma, yeni 
deneyimler ve arkadaşlıklar edinme fırsatı sunmaktadır. 
Ofis olarak yaşadığımız tüm deneyimler sizlere farklı bir ülkede okumak, kişisel yetenekleri geliştirmekle 
beraber, alanında profesyonel ve rekabetçi bir bireye dönüşmenizi sağlıyor.
Üniversitemizin kampüs dili İngilizce’dir. Antalya Bilim Üniversitesi’nin sunduğu aktivitelerin yanı sıra, 
üniversitemizin Antalya gibi Türkiye’nin turizm cenneti olarak adlandırılan bir şehirde bulunması da 
öğrendiğiniz İngilizce’nin pratiğini yapma imkânını kolay bulmanızı sağlamaktadır. Antalya İngilizce’nin 
yoğunlukla konuşulduğu birçok uluslu il olmanın ötesinde, en çok ziyaret edilen turistik bölgeler 
arasında dünyanın üçüncü sırasında yer almaktadır.

Biz kampüs dilinin İngilizce olduğu bir üniversiteyiz

Her üç öğrenciden birinin uluslararası olduğu, iletişimin İngilizce sağlandığı bir kampüs hayatına, 
şehrimizin cazibesine kapılan çok sayıda yabancı turistin varlığı da eklenince, Antalya Bilim 
Üniversitesi’nin yabancı dil sorununun çözüm merkezi olması kaçınılmazdır.
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High Percentage of International Students

ABU International Students Office aims to make you feel at home from the day you first step 
into our university.

Our office organizes various and entertaining trips to help international students discover the 
natural and cultural beauties of Antalya. Through these activities, students are offered an 
opportunity to meet different cultures, have new experiences and make new friends.
All experiences we provide help you to become professional and competitive individuals in your 
fields, along with improving your personal skills to study in a different country.
The medium of instruction in our university is English. In addition to activities organized by 
Antalya Bilim University, its location in a city known as the heaven of tourism gives you the 
opportunity to practice the language speaking skills you have acquired at our university. A 
multinational city where English is widely spoken, Antalya is the third most visited touristic 
location in the world.

The medium of instruction is English
A campus life where one third of the students are international and communicate with each other in 
English, accompanied by the presence of a large number of tourists, makes Antalya Bilim University a 
perfect center in which to pursue a university education in English.
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Zengin Sosyal ve Sportif Aktiviteler
Öğrencileri gece gündüz ders çalışmaya motive eden bir üniversite olmak yerine; yaşamın içinde, başarılı, 
aktif, sosyal, sanatsal ve sportif olarak da donanımlı bireyler yetiştirmek için gerekli imkanları sunuyoruz. 

Sosyal kulüpler,

Etkinlik haftaları,

Yurt içi ve yurt dışı geziler,

Spor etkinlikleri,

Tiyatro ve konser etkinlikleri 
gibi faaliyetlerle yaşamlarını 
renklendirebilirler.

•
•

•

•

•

Öğrencilerimiz;
•
•
•
•
•

Tekvando
Kick Box
Masa Tenisi
Tenis
Badminton

Bireysel Sporlar;
•
•
•
•
•

Dağcılık
Kayak
Rafting
Scuba Diving
Yamaç Paraşütü

Doğa Sporları;
•
•
•
•
•

Hentbol
Basketbol
Futbol
Amerikan Futbolu
Voleybol

Bunların yanı sıra;

gibi birbirinden farklı bir çok spor branşında ter dökebilir, uluslararası turnuvalarda yarışma  
imkanı bulabilirler.
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Varied Social and Sports Activities
Instead of motivating our students to study day and night, we offer the necessary means to train active 
individuals well equipped with social, artistic and sports skills who can be successful in life.

• Social Clubs,  • Events, • Local and International trips, • Sports activities, • Theaters and concerts.

Our students enrich their lives through;

• Tae Kwon Do • Kick Box • Table Tennis • Tennis • Badminton

Individual Sports;

• Mountain Climbing • Skiing • Rafting • Scuba Diving • Paragliding

Nature Sports;

• Handball • Basketball • Soccer • Rugby • Volleyball

In addition to these, you can participate in the following areas of sports and compete 
at international competitions Sp
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Öğrenci Topluluklarımız
Öğrenciler tarafından oluşturulan ve kampüs yaşamının bir parçası olan öğrenci toplulukları, 
öğrencilerin takım çalışması, organizasyon, sosyal sorumluluk ve liderlik yönlerinin gelişmesini 
sağlamaktadır.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde istediğiniz topluluklara üye olabilir ya da kendi topluluğunuzu 
kurabilirsiniz.

• Müzik Topluluğu

• Construction

• Aktif Genç Mimarlar

• Abu Genç Tema

• El Ele

• Psikoloji Topluluğu

• Film Ve Sanat

• Felsefe

• Sinema Topluluğu

• Outdoor Sport and Activities

• Girişimcilik Topluluğu

• Gastronomy

• Araştırma Ve Yazarlık

• Abu Internatinal Club

• Animal Lovers

• Atatürkçü Düşünce Topluluğu

• UBİMantalya

• Kış Sporları Ve Gezi

• Hentbol Topluluğu

• Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler

• Code Club

• Pars Tenis

• Satranç Topluluğu

• Mitoloji Kültür Ve Sanat

• Bilek Güreşi Ve Vücut Geliştirme Topluluğu

• Tiyatro Topluluğu

• Üniversiteli Akil Öğrenciler

• Amatör Fotoğrafçılık

• Korumalı Futbol

• Kişisel Gelişim Ve İnovasyon

• Antalya Bilim Üniversitesi Gelişim

• Dans Ve Müzikal

• Galatasaraylılar

• Networkin60minutes

• Ombudsmanlık 

• Voleybo

• Basketboll

• Masa Tenisi

• Anadolu Kültürleri Ve Medeniyeti

• Futbol

• Futsal

• Kick Boks

• ÜNİ BJK

• Kızılay Topluluğu

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu

Topluluklarımız:
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• Müzik Topluluğu

• Construction

• Aktif Genç Mimarlar

• Abu Genç Tema

• El Ele

• Psikoloji Topluluğu

• Film Ve Sanat

• Felsefe

• Sinema Topluluğu

• Outdoor Sport and Activities

• Girişimcilik Topluluğu

• Gastronomy

• Araştırma Ve Yazarlık

• Abu Internatinal Club

• Animal Lovers

• Atatürkçü Düşünce Topluluğu

• UBİMantalya

• Kış Sporları Ve Gezi

• Hentbol Topluluğu

• Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler

• Code Club

• Pars Tenis

• Satranç Topluluğu

• Mitoloji Kültür Ve Sanat

• Bilek Güreşi Ve Vücut Geliştirme Topluluğu

• Tiyatro Topluluğu

• Üniversiteli Akil Öğrenciler

• Amatör Fotoğrafçılık

• Korumalı Futbol

• Kişisel Gelişim Ve İnovasyon

• Antalya Bilim Üniversitesi Gelişim

• Dans Ve Müzikal

• Galatasaraylılar

• Networkin60minutes

• Ombudsmanlık 

• Voleybo

• Basketboll

• Masa Tenisi

• Anadolu Kültürleri Ve Medeniyeti

• Futbol

• Futsal

• Kick Boks

• ÜNİ BJK

• Kızılay Topluluğu

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu

Student Clubs
Student Clubs, created by students and forming an important part of campus life, ensure that students 
improve their teamwork, organization, social and leadership skills.

At Antalya Bilim University, you can participate in whichever of the student Clubs you wish or create your 
own student Clubs.

Our Clubs;
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya Bilim Üniversitesi’nde öğrenim 
gören öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, sorunlarının kaynaklarının farkına vararak 
sorunlarına yönelik baş etme becerisi geliştirmelerine, sağlıklı kararlar alabilmelerine, etkili iletişim 
becerileri kazanmalarına, akademik başarılarını arttırmalarına ve üniversite yaşamına uyum 
sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel 
yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla öğrencilerin öğrenimleri 
boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlerine yönelik "önleyici ve gelişimsel" çalışmalar 
yürütülmektedir.

Psikolojik danışma hizmeti, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması 
ve çözüm yolları bulması, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve 
kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel bir yardım sürecini kapsamaktadır.

Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin, 
üniversitemizin hem Ana Yerleşkesinde hem de Şehir Yerleşkesinde ofisleri bulunmaktadır. Bu birim 
öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini 
gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler sunar.

Psikolojik danışma hizmetimizden yararlanmak için birimimize başvurabilirsiniz. Merkezimizde verilen 
hizmetler ücretsizdir.
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Psychological Counseling, Guidance Research and Application Center

The Psychological Counseling, Guidance Research and Application Center aims to help the students of ABU 
to know themselves better, develop problem solving skills by becoming aware of the sources of their 
problems, to make sound judgements, acquire effective communication skills, increase their academic 
success and better adapt to university life. In addition, the unit carries out “preventive and developmental” 
studies for various problems the students can potentially have throughout their educational lives to help 
them maintain a healthy self-development in social, emotional and cognitive aspects.

The psychological counseling service covers a process of professional help provided by experts in the field 
to help individuals to know themselves better, gain awareness, be able to recognize their problems and find 
solutions, make sound decisions, engage in responsive and healthy communication with the environment 
and improve themselves.

The Psychological Counseling and Guidance Research and Application Center has offices both in the Main 
Campus and Downtown Campus. The objective of this unit is to help students maintain their mental health, 
develop in a healthy manner and realize the best in themselves.
You can apply to our unit to benefit from our psychological counseling service. All services offered in our 
center are free. D
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Kütüphane Olanakları

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, Antalya Bilim Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu ışığında 
eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, ihtiyaç duyulan her tür ve ortamda bilgi 
kaynağını sağlamak, düzenlemek, kullanıma sunmak amacıyla kurulmuş ve örgütlenmiştir. Kütüphane 
basılı ve elektronik kaynaklara erişim açısından önemli bir destek unsurudur.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarının 
nicelik ve niteliğini artırma çalışmaları  “ABÜ Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası” ışığında 
gerçekleştirilmektedir.  Koleksiyonunda basılı kitap, elektronik kitap, basılı süreli yayın abonelikleri,  
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında abone olunan elektronik veri tabanları, serbest erişimli elektronik 
kaynaklar ve multimedya barındırmaktadır. Kütüphane sahip olabilirlikten ziyade erişilebilirlik felsefesi 
ile işletilmektedir. Ayrıca kütüphane dış araştırmacılara da açıktır. Öğretim elemanlarının diğer üniversite 
kütüphanelerinden ödünç kaynak isteklerine ve diğer üniversite kütüphanelerinden gelen kaynak 
taleplerine yanıt verilmektedir. Kütüphanenin elektronik kaynaklarına ve kataloğuna  @antalya.edu.tr 
uzantılı e-posta hesabı ile  kampüs dışından erişim mümkündür. Kütüphane web sitesi adresi : 
(https://antalya.edu.tr/tr/idari-birimler/kutuphane-ve-dokumantasyon-mudurlugu)
 
2020-2021 Eğitim Öğretim Akademik döneminde ABÜ Kütüphanesinin yeni binasında kullanıcılarına 
hizmet vermeye devam etmesi yönünde çalışmalar hızlandırılmıştır.K
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Facilities of the Library

The directorate of Library and Documentation was founded and organized to support education and 
research programs and provide, arrange and bring into use all kinds of information resources when 
required in the light of the mission and vision of Antalya Bilim University. The library is an important support 
element in terms of access to printed and electronic resources.

Within the scope of the, “ABU Library Collection Development Policy,” work has been carried out to improve 
the quality and quantity of library resources in way to meet the requirements of academicians and 
students. The collection contains printed books, electronic books, subscriptions for printed periodicals, 
electronic databases to which the university is subscribed within the scope of TUBITAK ULAKBIM EKUAL, 
free-access electronic resources and multimedia. The library is operated with the philosophy of accessibility 
rather than ownership. The library is also accessible to external researchers. Requests made by our 
academicians to borrow resources from the libraries of other universities, as well as requests put in by other 
universities to borrow resources, are responded. The electronic resources and the catalogue of the library 
can be accessed outside the campus using an e-mail account with @antalya.edu.tr extension. The website 
of the library is: (https://antalya.edu.tr/tr/idari-birimler/kutuphane-ve-dokumantasyon-mudurlugu)

Work has been accelerated to ensure that the ABU Library can provide service to it users in the new building 
starting with the Academic Year of 2020-2021. K

ü
tü

p
h

an
e 

ve
 D

ok
ü

m
an

ta
sy

on
 

Li
b

ra
ry

 a
n

d
 D

oc
u

m
en

ta
ti

on



Kariyer Geliştirme Merkezi 

Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılında kurulan Kariyer Geliştirme Merkezimiz, öğrencilerimize eğitim 
hayatları boyunca kendilerini tanımaları, kendi bilgi, beceri ve yeteneklerinin farkında olmaları, stajlarla iş 
dünyasını tanıyarak kariyer bilinci oluşturmaları amacıyla kurulmuştur.

  Üniversite olarak başlıca kariyer geliştirme merkezi hedeflerimiz; 
• Öğrencilerimizin kişisel gelişim eğitimleri ve seminerleri ile bilgi, beceri ve yeteneklerini   
  tanımalarını ve farkındalık oluşturmalarını sağlamak,
• Onları bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş alanlarına yönlendirmek,
• Kariyer hedeflerine ulaşmalarında destek olmak,
• İş ve staj konularında ilk yönlendirmeleri yapmak,
• İş ve staj konularıyla ilgili gereken açıklamaları bireysel veya toplu olarak bilgilendirmek,
• İş dünyasından tanınmış üst düzey yönetici/temsilci veya alanında uzman akademisyenlerle bir   
  araya getirmek,
• Yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans, doktora, staj ve iş imkânları konusunda bilgilendirme yapmak,
• Sertifikalı programlarla kendi alanlarında gelişmelerinde,
• İş alanlarıyla ilgili güncel konuları takip etmelerinde,
• Kendilerine daha geniş network alanı kurmalarında yardımcı olmak, Kısacası öğrencilerimizi her    
alanda donanımlı, profesyonel, sosyal, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilen yüksek olan      
  bireyler olarak yetiştirmektir.
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Career Development Center 

Established in ABU in 2015, the Career Center aims to help students to know themselves better throughout 
their educational lives, to be aware of their knowledge, skills and abilities, and to establish career 
consciousness by familiarizing them with the business world through internships.

  The main objectives of the career development center are:
• To ensure that our students develop an awareness of their knowledge, skills and abilities through     
  personal development trainings and seminars,
• To guide them towards various lines of business based on their knowledge, skills and abilities,
• To support them towards their career objectives,
• To provide them with initial guidance for work and internships,
• To inform them individually or collectively about work and internship related topics,
• To bring them together with senior executives/representatives known in the sector or with academics    
who are experts in their fields,
• To inform them about master’s, doctorate, work and internship opportunities at both domestic and    
international levels,
• To help them improve themselves in their fields through certified programs,
• To help them be up to date on current topics in their fields,
• To help them build larger networks for themselves,

In brief, the Career Development Center trains ABU students to become well-equipped, social and 
professional individuals who are eligible to be employed at both domestic and international levels.
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Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı değişim ayrıca Üniversite Mezun sayısının her geçen yıl daha da 
artması nedeniyle, bireyler kendilerini sürekli değiştirmek ve geliştirmek durumunda kalmaktadır. Bu 
bağlamda "kendini geliştirme" ve "yaşam boyu öğrenme" eğitimlerinin önemi her geçen gün 
artmaktadır.
Toplumdaki bireylere yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasında üniversitelerin Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez’lerine büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda Üniversitelerin 
geleneksel  "araştırma" ve "öğretim" işlevlerine "toplum hizmetleri" işlevi de eklenmiştir. Antalya Bilim 
Üniversitesi SEM olarak topluma yönelik yaşam boyu öğrenme hizmetini gerçekleştirmeye 
çalışmaktayız. 
Planladığımız ve açtığımız eğitimlerle bireylerin kişisel gelişimine yardımcı olmak, kariyer  
planlamalarına destek olmak, mesleki tecrübe ve bilgi kazanmalarına  yardım etmek ve kariyer 
hedeflerinde üst basamaklara taşımayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda SEM bünyesinde farklı meslek 
gruplarına yönelik birçok eğitim başlıklarımız mevcuttur. 
SEM, Antalya’ya ve çevre illere, dolayısıyla Üniversitemizin topluma açılan kapısı rolündedir. 
Katılımcılarımızın memnuniyet oranlarını önemsemekte, onlardan gelen önerileri ve geri bildirimleri 
dikkate almakta, sürekli kendini yenileyerek Antalya ve bölge illere güncel eğitimler vermeye 
çalışmaktayız.

Web sayfamız: https://sem.antalya.edu.tr/
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The Continuous Education Application and Research Centers 

Nowadays, individuals need to constantly change and improve themselves due to the rapid changes in 
science and technology and the ever-increasing number of people with university degrees. Within this 
context, trainings in “self-development” and “lifelong learning” become more and more significant every day.
The Continuous Education Application and Research Centers (CEC) of universities have a vital role in 
equipping individuals with lifelong learning skills. Therefore, in addition to the traditional functions of 
“research” and “teaching,” universities gain a new function, namely “community services.” As the CEC of 
Antalya Bilim University, we aim to provide lifelong learning service to the society. 
We aim to arrange and provide trainings to help individuals improve themselves, provide them support in 
terms of career planning, enable them to acquire vocational experience and knowledge, and guide them 
through their career progression. To this end, we offer many training options intended for various vocational 
groups within the body of CEC.
CEC serves as a portal leading to Antalya and nearby cities, thereby as ABU’s gate to the society. We pay 
attention to satisfaction rates of our participants, evaluate their recommendations and feedback and 
constantly renew ourselves in order to provide up-to-date trainings to Antalya and other cities in the region. 



Teknoloji Transfer Ofisi 

Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ABUTTO) olarak, üniversitemiz ve işbirliği halinde 
olduğumuz sanayi kuruluşları tarafından yürütülen araştırmaların bilimsel ve ekonomik değere 
dönüşmesi, üniversite-sanayi birlikteliğinin güçlenerek olgunlaşması, ulusal ve uluslararası destek 
programlarından faydalanarak, bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri 
sınai haklar temelinde yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Ülkemizin ARGE faaliyetlerine ve teknolojik yeteneğine alan açarak 
akademisyenlerimizin yapmış oldukları bilimsel çalışmaların ticari değer taşımasına katkı sağlamak 
birinci önceliğimizdir. Fikri ve Sınai Hakların belirlediği çerçevede ticarileşme umudu vadeden yenilikçi 
fikirlerin kanunen koruma altına alınmasını sağlayarak, gerçekleşebilecek bütün projelerin sağlıklı bir 
sonuca ermesi belirlediğimiz doğru politikaların gereğidir. Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik yenilikçi 
faaliyetlerde bulunmak adına AOSB ile ortak girişimimiz olan ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulacak TeknoPark’ın, yeni fikirlerin gelişmesi için büyük olanaklar sağlayacağını biliyoruz. Bu anlamda 
özel olarak bölgemizin, genel olarak da ülkemizin sanayi sektörlerinin önceliği gözetilerek doğru fikirler 
üzerinden teknoloji transferi en önemli hedefimizdir. Teknopark’ımız Türkiye’nin ve bölgemizin 
uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla, bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı 
sağlayıp, sürdürülebilir işbirliği esasına dayanan, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik aktivitelerinin odak 
merkezi olacaktır. Geleceğin iş adamları, yöneticileri, akademisyenleri olan öğrencilerimizi sanayi 
kuruluşu temsilcileriyle bir araya getirerek, iş olanakları, fikirler, farkındalık ve nihayetinde kariyer 
gelişiminde emin adımlarla ilerlemeleri için olanak sağlıyoruz.
Üniversitemizin öğrencileri, akademisyenleri ve işbirliği halindeki sanayi kuruluşu temsilcileri 
bilmelidirler ki fikirleriniz bizler için her zaman değerlidir.
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Technology Transfer Office

As the Technology Transfer Office of Antalya Bilim University (ABUTTO), we have been carrying out our 
activities to ensure that research carried out by our university and our partner industrial institutions gain 
scientific and economic value; to reinforce the university-industry cooperation; to improve knowledge-based 
academic entrepreneurship through national and international support programs; and to commercialize 
innovative ideas on the basis of intellectual property rights. 
Our priority is to create room for the R&D activities and technological competence of our country and ensure 
that scientific activities carried out by our academicians bear commercial value. Our policies focus on taking 
commercially promising and innovative ideas under legal protection within the framework of intellectual 
property rights and guiding all potential projects to a successful completion. 
We know that TeknoPark, our joint venture with Antalya Organized Industrial Zone, which will be built in the 
Antalya Organized Industrial Zone to carry out innovative activities for university-industry cooperation, will 
provide great opportunities for new ideas to flourish. In this sense, our goal is to transfer technology for 
promising ideas by taking into consideration the priorities of the industry sector of our region and our country 
in general. Our Teknopark will be the focus of research, development and innovation activities that are based 
on sustainable cooperation by providing the optimal setting for science to be put into practice in order to 
increase the international competitive capacity of Turkey and our region.
We bring together our students, who will be the businesspeople, managers and academicians of the future, 
with the representatives of industrial institutions and enable them to take firm steps towards job 
opportunities, ideas, self-awareness and career progression.
We would like our students, academicians and representatives of partner industry institutions to know that 
their ideas are always precious to us. 
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Kız Öğrenci Yurdu 

Yurdumuz, Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde olup kampüs içerisinde yer almaktadır. 21  adet  TEK 
kişilik ve 45  adet 3 Kişilik olmak üzere toplam  66 oda ve 156 kişi kapasitesi ile  farklı ortamlardan gelen 
kızlarımıza aynı çatı altında  eğitimleri süresince huzurlu, güvenli, rahat, eğlenceli, sıcak ve hijyenik bir 
ortam sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

Öğrencilerine, barınma hizmetinin yanı sıra  yurt kompleksimizde  24 saat güvenlik, TV Salonları, spor 
salonu, sinema salonu, yemek salonu, kütüphane, etüt ve oyun salonları, , çamaşır ve ütü odaları ile valiz 
odaları kullanıma sunulmuştur.

Yurt yaşamını kolaylaştırmak ve öğrencilerimizin rahatını sağlamak amacıyla depreme dayanıklı olarak 
yapılan yurdumuzda tüm odalarda  banyo, wc, ortopedik bazalı yatak, kütüphaneli çalışma masası, mini 
buzdolabı, elbise dolabı, wifi internet, jeneratör ve merkezi ısıtma ve soğutma sistemi bulunmaktadır.

Güvenliğin ön planda tutulduğu yurdumuzda, giriş ve çıkışlarda kullanılan kartlı geçiş sisteminin 
yanında, kompleksimiz 24 saat gece görüşlü kamera sistemi ile izlenmekte ve profesyonel güvenlik 
ekibiyle korunmaktadır. 
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Girls' Dormitory

Our dormitory is a part of Antalya Bilim University located inside the campus. There are 66 rooms in total 21 of 
which are single rooms while 45 of them are triple rooms. With its total capacity of 156 people it provides a 
peaceful, secure, comfortable, fun, warm and hygenic environment for girls that come from different 
backgrounds.

In addition to accomodation, services such as 24-hour security, TV rooms, gym, cinema rooms, dining rooms, 
library, study and game rooms, laundry and ironing rooms and luggage rooms are provided.

In our dormitory that is built resistant to earthquakes in order to make the dorm life easy and provide comfort 
for our students, there are bathrooms, toilets, orthopaedic storage beds, study desks with a bookcase, mini 
fridges, wife internet, generator, central heating and cooling systems in every room.

In our dormitory where security is a priority, in addition to the card entry system, our complex is monitored 24 
hours via night vision camera system and protected by a professional security team.
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Kaleiçi- Hadrianus Kapısı 
Old Town - Hadrian’s Gate
MS 130 da yapılan Hadrianus Kapısı halk arasında Üç Kapılar olarak da adlandırılır, 
Kaleiçi’ne girişlerin en kıymetli noktasıdır. Surların arkasında kalan bir şehir olan 
Kaleiçi; tarih kokan evleri, şirin butik otelleri, restaurantları, eğlence mekanları, 
hediyelik eşya dükkanları ile Antalya‘da görülmesi gereken yerlerin başında gelir. 
Akşamları eğlenceye doyabileceğiniz capcanlı bir yerken, gündüzleri sakinliğinde 
huzur bulacağınız sokaklarında kaybolup keyif alacağız bir yere dönüşür.

Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı
Waterfall Nature Park
Antalya, Aksu ilçe sınırlarında bulunan doğa harikası tabiat parkı, 18 
metre yükseklikten dökülen ve küçük şelalelerle birbirine bağlı 7 küçük 
göletten oluşuyor. 2 km’lik bir kanyonun içinde bulunan bu yerde, 
suyun huzur veren sesi ve yeşilin tonları arasında güzel bir trekking 
yapıp, piknik yapabileceğiniz alanlar bulunuyor.

Saklıkent Kayak Merkezi
Ski Center
Antalya gibi sıcak bir şehrin hemen yanı başında yer alan Saklıkent 
kayak merkezinde karlar içinde bir gün geçirmenin keyfi ayrı güzeldir. 
Şehir merkezine 1 saat uzaklıktaki Saklıkent’te kayak yapmanın tadına 
doyamayacaksınız. Günün sonunda sucuk ekmek ve 1 bardak çay 
içmeden Saklıkent’ten ayrılınmaması gerektiğini de unutmayalım.

Hadrian’s Gate, also known as Three Gates, was built in 130 AD and is the most 
impressive entrance to the Old Town. Old Town is a part of the city where history 
emanates from the ramparts. The charming boutique hotels, restaurants, 
entertainment centers, souvenirs are welcoming parts of Old Town, making it an 
essential part of tourist Antalya. Old Town may surprise you with its mood which 
changes from day to night; it is a place where you can have enchanting fun at nights 
and a place where you can relax in peace during the day.

The Nature Park consists of 7 little ponds connected to each other with 
a waterfall spilling from 18 mt. high; accompanied by other small 
waterfalls, Kursunlu Waterfall Nature Park is located in Aksu, Antalya. 
You can enjoy the beauty of nature with a range of different greenery 
and the peaceful sound of flowing water, The park, located in a 2 
kilometer canyon, is suitable for trekking or having a picnic.

It is a great pleasure to enjoy snowy weather in a place located close to 
Antalya, which is famous for its heat. At the end of the day, the only 
feeling you will have is how fast time flies in Saklıkent, a 1-hour drive 
from the city center. Before leaving, be sure that you eat a sausage 
sandwich and drink a glass of tea.

Konyaaltı Plajı - Konyaaltı Beach
Şehir merkezinin batı sahilinde yer alan Antalya’nın en önemli ve popüler plajıdır 
burası. 7 km. uzunluğundaki çakıllı sahilin önemli bir kısmı mavi bayrak unvanına 
sahiptir. Bu uzun ve tertemiz plajda Akdeniz’in sıcak sularına bırakın kendinizi. 
Sonrasında adeta bir yaşam alanı olmuş sahilde, uzun bir yürüyüş yapın akşam 
saatlerinde. Yorgunluğunuzu atmak için birbirinden şık mekanlardan birine oturup 
bir şeyler atıştırmayı ihmal etmeyin.  Bunun yanı sıra spor alanlarını ve bol yeşili 
içinde barındıran sahilimizin ‘Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018’de 1.lik ödülü 
aldığını da hatırlatalım.

Konyaaltı Beach, located in the west part of the city, is the most important and 
popular beach of Antalya. This is a blue-flag beach, which means thatthe water is 
safe for swimming. Relax in the warm water of the Mediterranean and take a walk by 
the sea. If you wish, you can have a tea or coffee at one of the stylish cafes and 
restaurants. Konyaaltı Beach has been selected as the best beach in the 
International Idealkent Awards 2018.
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Kaş
Antalya‘nın en batıdaki ilçesi olan Kaş’ta gidilmesi gereken yerlerin başında 
Kaputaş ve Patara plajları vardır. Dünyanın en çekici plajları arasında yer alan bu 
sularda yüzmenin tadı bir başka... Ayrıca Patara Plajı’na ulaştığınızda Caretta 
Caretta’ların ayak izleriyle karşılaşmak sizi nasıl mutlu edecek görmelisiniz. Kaş 
merkezinden düzenlenen yat turlarına katılıp gideceğiniz Kekova’ya  (Batık Kent) 
kara ulaşımının olmaması, dış dünyayla kısa bir süreliğine de olsa bağlantınızı 
kesmiş hissiyatı verecektir sizlere. Ülkemizin tek batık kentine ev sahipliği yapan 
Kekova, aynı zamanda Türkiye’nin en iyi dalış rotaları arasında yer alır. Kaş’ı uzun 
uzun yaşamak lazım aslında gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel… Tüm bunların yanında 
akşam yemeğinde Kalkan’da bir balık yemeyi, Çukurbağ Yarım Adasında  
konaklamayı aklınızdan çıkarmayın.

Köprülü Kanyon
Manavgat ilçemizde yer alan Köprülü Kanyon, 1973 yılında milli park ilan 
edilmiştir. Alanında uzman kişiler ile bu mükemmel kanyonda Rafting, 
Kanyoning ve Kayaking gibi çeşitli su sporları yapabilirsiniz. Günün 
sonunda tüm yorgunluğunuzu, kamp ateşi etrafında kuracağınız 
sohbetlerle giderebilir ve gece kurmuş olduğunuz çadırda 
konaklayarak hayatınıza güzel bir tecrübe daha ekleyebilirsiniz.

Alanya
Alanya'yı gezmeye Alanya Kalesi'nden başlayabilirsiniz. Kalenin muhteşem 
manzarası sizi büyüleyecektir. Bu eşsiz manzaraya karşı dinlenip, bir şeyler içip 
yiyebileceğiniz birçok mekân sizi bekliyor. Tarihle iç içe başlayan ziyaretinizde,  
Antalya'nın en güzel müzelerinden biri olan Alanya Müzesi'ni es geçmeyin. Kumu 
çok özel olan Kleopatra Plajında, biraz da denizin tadını çıkarmalı ki hayatınızda bir 
şeyler eksik kalmasın. Deniz gözlüğü ile yüzüldüğünde balıkları ve deniz altındaki 
doğal güzellikleri çok net görmenizinse, ayrıca keyifli olduğu bir gerçek… Alanya’nın 
serinleme alanı olarak bilinen Dim Çayı, tam bir nefes alma noktasıdır. Üzerine 
kurulu dinlenme alanları, restaurantlar ve çay bahçelerinde derin bir nefes alıp, 
ayaklarınızı Dim Çayı’na uzatıp, kahvenizin tadına varın.

Kaputas and Patara are leading places in the must-see list of Kas, in which is famous 
for its beautiful beaches. In addition, you can enjoy following the footsteps of the 
caretta-carettas. Kekova can only be visited by yacht tours, but you will feel that you 
are in another world. Kekova is famous for its sunken city and is known as the best 
diving center in Turkey. Kas is a city that should be experienced both by day and 
night. In addition to all the natural beauty, you can find the most delicious fish in 
Kalkan and stay and enjoy one of the best views in Çukurbag Peninsula.

Köprülü Kanyon, located in Manavgat, was declared a National Park in 
1973. There are various water sports activities, such as rafting, canyoning 
and kayaking that are offered the support of professionals. You can relax 
by sitting around the camp fire with your friends or family, and enjoy the 
evening under the sky in your tent.

You can start your tour from the Alanya Castle with its stunning view. There is a large 
number of restaurants where you can eat or drink something. Include Alanya 
Museum on your list, as it is one of the most beautiful museums in Antalya. 
Regardless of the fun you have swimming, Cleopatra Beach also presents you 
natural beauty and a wide range of fish types under the sea for snorkelers. Dim River 
is an excellent place to relax. You can sip coffee while resting in relaxing places, 
restaurants or tea gardens, dangling your feet in the water.

Kemer
Kemer, 52 km kıyı şeridince masmavi suları, plajları, doğal güzellikleri içinde 
barındıran canlı mı canlı ilçemizdir. En önemli turizm merkezlerinden biri olan 
Kemer’de her bütçeye uygun aktivite ve konaklama imkânı bulunmakta... 24 saat 
hareketli olan bu ilçede, eğlenmeden bir dakikanızın geçmesi mümkün değil. 
Meşhur Ayışığı Plajı(Moonlight Beach), dünyanın her yerinden turistlerin görmek 
için geldikleri Çıralı Yanartaş, meşhur Adrasan Plajı ve koyu yine dünyaca ünlü 
Olimpos Antik Kenti ve Olimpos Plajı, Phaselis Antik kenti, Göynük Kanyonu gibi 
saymakla bitmeyecek güzelliklerinin her birine ayrı ayrı vakit ayırmak lazım.

Kemer presents many natural beauties all along its 52 km long coastline. There is a 
wide range of activities and accommodation alternatives suitable for every budget 
in Kemer, one of the most important tourism centers in the region. Fun is 
compulsory in Kemer, a district that is alive 24/7. The Moonlight Beach, 
Chimera-Çıralı, Adrasan Beach, Olympos Ancient City, Olympos Beach Phaselis 
Ancient City and Göynük Canyon are some of the places to visit in Kemer.
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Uçmak, gökyüzün de dolaşmak, özgür olmak herkesin hayalidir. En az bir kere gözelerini kapatıp hayal etmiştir herkes ayaklarının 
yerden kesildiğini. Fakat sadece seçilmiş olanlar bunu başarabilmiştir. Ben ve arkadaşlarım o seçilmiş insanlardanız. Bunu 
nereden mi çıkartıyorum. Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj bölümün de 1. sınıf öğrencisiyim ve ben buraya seçilerek geldim. 
Dönemin başlamasıyla beraber havacılık maratonu da başlamış oldu. İlk günden itibaren aldığımız tüm eğitimler havacılık ve 
emniyet anlayışı ile alakalıydı. Teorik eğitimlerle eş zamanlı başlayan simülatör eğitim programı sayesinde uçmak için gerekli olan 
tüm eğitimleri sıkı ve sürekli bir şekilde almaya başladık. 1. sınıfın ilk döneminin sonundaysa uçuş hayatımız başlamış oldu. Bu 
süreç esnasında öğrencilerden hocalara kadar herkes bir takım oluşturdu ve hayallerimizi gerçekleştirip bir pilottansa havacı 
olmanın önemini gösterdi bizlere. 
Hayallerine açılan kapıyı doğru seçmeli insan. Ben bu seçimi çok iyi yaptığımın farkındayım bulunmak istediğim yerdeyim.

It is everyone’s dream to fly, circle the sky and be free. Everyone must have, at least once, closed their eyes and dreamed about 
being off their feet. However, only chosen ones can ever succeed. Me and my friends are among those chosen ones. What makes 
me say that? I am a first-year student in the Pilotage Program of Antalya Bilim University, and I was chosen to be here. With the 
commence of the first semester, the marathon for aviation started as well. The education we have received since the beginning is 
all about aviation and sense of safety. Thanks to the simulator training program, being carried out synchronously with theoretical 
education, we have been receiving a strict and continuous education which will enable us to fly. At the end of the first semester of 
the first year, our aviation life started. During this period, students and trainers came together to create a team and demonstrated 
the importance of being an aviator rather than just a pilot.
We must choose the right door to take us to our dreams. I know that I made the right decision and that I am where I want to be.

Öğrencilerimizden ve Mezunlarımızdan Mesaj var!
Messages from our Students and Alumni!

Tayra Su LOKUMCU (Pilotaj - Pilotage)

Benim için Antalya Bilim Üniversitesi sadece bir üniversite değil. Büyüdüğüm, çok şey öğrendiğim ve tecrübe ettiğim bir yer. 
Mezun olduktan sonra en çok özlediğim nokta - insanlar. Hocalarımız, ofis çalışanlarımız, sınıf arkadaşlarımız… Hepimiz farklı 
şehirlerde ve ülkelerde doğduk, farklı kültürlerde büyüdük, farklı eğitimler gördük, ama buluştuğumuz yer - ABÜ. Beyin 
fırtınalarımızı, fikir paylaşımlarımızı, projelerimizi ve sunumlarımızı çok özlüyorum. Hiçbir dakikamız aksiyonsuz ve aktivitesiz 
geçmedi. Dersleri sadece kitaplardan değil, uygulamalı öğrendik. Hocalarımızla sadece sınıflarda değil, dışarda da görüştük, 
çimlerin üstünde bile ders yaptık. Her zaman kendi görüşlerimizi paylaşabildik, birbirimize karşı anlayışlı olmayı öğrendik, 
birbirimizi dinlemeyi ve en önemlisi birlikte çalışmayı, bilgilerimizi harmanlayarak projeler üretmeyi öğrendik. Bu, üniversitenin 
bana kazandırdığı en önemli becerilerden biridir. Tabiki, bu kadar modern, gelişime ve değişime açık bir ortamda eğitim görmek, 
mezun olduktan sonra çok güzel kapıları açıyor. Arkadaşlarım ve ben, yaptığımız stajlardan ve katıldığımız farklı programlardan 
sonra, mutlu olduğumuz ve önümüz açık olduğu yerlerde çalışıyoruz. 
Antalya Bilim Üniversitesi Mezunu olmaktan gurur duyuyorum ve bunu elimden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeyi 
amaçlıyorum.

Antalya Bilim University is not only a university for me, but also a place where I learnt and experience many new things. 
What I miss most about the University is the PEOPLE. Professors, the personnel and classmates… We were all born in different cities 
and countries, grew up in different cultures, studied in different schools; ABÜ is where we all met. I miss the sessions where we 
brainstormed, shared ideas, our presentations and projects so much. There was no moment that we do not have any activity to do. 
Not only the books we studied, practical lessons were also of high importance. We had classes sitting on the grass beyond the 
classrooms. We could meet our instructors out of the class. We were always able to share our own opinions, we learnt to be 
toleranced to each other, we learnt to listen and to hear each other, and one very important thing - we learnt to work together, to 
produce projects together using all our knowledge. That is one of the best skills that our university gave me. Being educated in 
such a modern and flexible environment opens great doors to its alumni. Thanks to the internships and the programs that we 
participated, we, me and my friends, are very happy to find a job that we can progress. 
I’m proud to be Alumni of Antalya Bilim University and I aim to represent it in the best way I can.

Yasmin ÜGE (2019 Okul Birincisi - 2019 Top Student)

Avusturya’daki staj programım, iş tecrübesi sağlamam açısından önemli bir fırsattı. Hem akademik kariyerim hem de kurum 
açısından oldukça faydalı ve verimliydi. Birçok akademik faaliyete katılıyorum ve kendimi geliştirmek ve gelecekteki çalışmalarım 
açısından birçok fırsat elde ediyorum. Bu akademik kurum içerisinde gerçek bir araştırmacı ve sosyal bilimci gibi hissediyorum 
çünkü bağımsız bir şekilde çalışmama izin veriliyor. Ayrıca çalışmalarıma değer veriliyor ve kuruma katkı sağlıyorum. Bunlardan 
ayrı olarak gezme fırsatı da buldum. Stajımı Avusturya’da yapmış olsam da Avrupa ülkelerinin çoğunu gezdim. Yaptığım 
seyahatler ve geçirdiğim güzel zaman stajın bana armağanı oldu.

My internship programme in Austria was a great opportunity to gain valuable work experience. It was very beneficial and efficient 
for both my academic career and the institution. I attend many academic activities and I have many opportunities to improve 
myself and my future studies.  In this academic institution, I feel like a real researcher and social scientist because I am allowed to 
work independently. Also, my work is valued and I make a contribution to the institution. Apart from this, I had a chance to travel 
as well. Although I did my internship in Austria, I visit most of European countries. Travelling and having fun were the gifts of my 
internship.

Hande KARS  (Erasmus S.B. ve Uluslararası İlişkiler Viyana/Avusturya  P.S. and International Relations Vienna/ Austria)



Antalya Bilim Üniversitesi adından da anlaşıldığı gibi bilimin öncü olduğu bir üniversitedir. Üniversitemizde ilgi, hoşgörü en üst 
seviyededir. Gerek idari yönetim gerek hocalarımız gerekse kat personelleri herkes, okula ilk geldiğiniz andan itibaren sizi güler 
yüzle karşılar ve herhangi bir sorun olduğunda çözmek için elinden geleni yapar. Akademisyenlerin ders işleme biçimleri, 
çalışmaları, araştırmacı olmaları, ilgileri verimli bir eğitim almamızı sağlıyor ve böylece kaliteli donanımlı öğrenciler yetişiyor. Okula 
başlarken her öğrencide olduğu gibi bir gelecek kaygısı, başarılı olamama korkusu sizi sarsa da Antalya Bilim Üniversitesi bu 
kaygınızı yok ediyor ve size çok şey katıyor. Üniversitemizin bizlere kattığı ve katacağı her şeyi doğru kullanarak kendine özgün, 
düşünebilen, bilimi ve sanatı kendine kılavuz etmiş bireyler olacağız.

Sevgi ve saygılarımla...
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğrencisi

Antalya Bilim University proves the worth of its name by being a pioneer in science. It is a university where tolerance and affection 
are at the highest levels. As soon as you step into our campus, you will be welcomed by the administration, academicians and other 
staff members, who will do their best to help you overcome any problems. Academic staff will ensure that you receive a good 
education and become well-equipped students thanks to their teaching methods, academic work, personalities and interest in 
you. Despite the feelings of concern for future and fear of failure you might feel at the beginning, which is usual for all students, 
Antalya Bilim University will help you overcome these feelings and contribute you in many ways. By putting to use everything 
provided by our university, we will be individuals who can think independently and use science and art as a compass in life.

Kind Regards
Student in the Program of Medical Laboratory Techniques

Damla ARSLAN (Sağlık Bilimleri - Medical Sciences)

2018 yazında Amsterdam Üniversitesi’nde Erasmus stajı yapmak üzere Hollanda, Amsterdam’a gittim. Genel olarak çok kötü bir 
deneyim değildi, fakat yaşadığım deneyimi etkileyen birçok kişisel sorun yaşadım. Oraya vardıktan sonraki iki haftam çok zor 
geçti, çünkü sürekli kalabileceğim bir yer bulamadım ve önce bir pansiyonda, ardındansa otelde kaldım. Bu durum, stajımın 
başlama zamanını da etkiledi. Staja gelince, beklediğimden farklıydı. Bana çok fazla görev verileceğini sanıyordum, fakat esnek 
bir çalışma tablom vardı ve yöneticim pek talepkâr değildi. Geçim giderleri çok yüksekti ve Erasmus bursu, masrafların yalnızca 
bir kısmını karşılıyor ve maalesef kendi cebimden bursun iki katı para harcamama neden oluyordu. Bu tür sorunlara rağmen 
Avrupa’da yaşama ve biraz da gezme fırsatı elde etmiş oldum. Ayrıca hayatımda ilk defa Batı ve Avrupa atmosferini deneyimleme 
şansı elde ettim. Bu deneyimi yaşamayı her öğrenciye tavsiye ederim. 

For the summer of 2018, I went to Amsterdam, The Netherlands for an Erasmus internship at the University of Amsterdam. It was, 
in general, not the worst experience, however I had a lot of personal issues that affected my experience. The first two weeks upon 
my arrival were hard, because I was unable to find stable accommodation and had to stay in a hostel and then a hotel. This also 
affected my internship start date. Regarding the internship itself, it was not as I expected. I thought that I would be given a lot of 
tasks, but in reality, I had a flexible work framework and the supervisor was not that demanding. Living expenses were very high 
and the Erasmus grant covered only some expenses, unfortunately leading to me spending twice the grant amount from my 
personal money. Despite such issues, I got to experience living in Europe, and also travel a little. I was able to get such an experience, 
and also a more Western or European environment for the first time in my life. I would recommend this experience to any student.

Betesayda BEZABEH (Erasmus Amsterdam/Hollanda,Netherlands)

Öğrencilerimizden ve Mezunlarımızdan Mesaj var!
Messages from our Students and Alumni!

Düşünün ki açılalı 8 yıl olmuş bir üniversite… ve düşünün ki 2 diploma birden alma imkanınız var… Büyümekte olan bir üniversite 
kampüsünün faydalarını yaşamanın yanı sıra böyle bir üniversitenin eğitiminden de yararlanıp 2 lisans diploması almak inan ki 
tarif edilemez bir mutluluk oluyor. Bizler burada farklı olarak kendimizi keşfetme yolunda buluyoruz. Ana bölümünüzü bazen 
seçme imkanınız olmuyor; fakat Çift Ana dal yapmanın en büyük ayrıcalığı, ÇAP yaptığınız bölümü her zaman siz 
seçebiliyorsunuz. Seçtiğinizde de o kadar güzel destek alıyorsunuz ki tek bir disiplin altında değil, çoklu disiplin arasında bir eğitim 
görüyorsunuz. Kendinizi keşfediyorsunuz, kendinizi arıyorsunuz ve sonunda ise hep kendinizi buluyorsunuz. Çap yaptığım İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü bana hep ana alanım olan Mimarlık bölümü gibi hissettirdi. Hocalarımız hiçbir zaman 
desteğini esirgemedi. Hangi alanda kendimi eksik hissettiysem hep kendimi tamamlayabilme imkanını Çift Ana dal Programı 
sayesinde buldum. Çemberinizi genişletme imkanınız varken kendi büyüklüğünüzde olan çemberde sıkışmamanız dileğimle...

Think about a university which was established 8 years ago… And imagine that you can get 2 diplomas at once… It gives a pleasure 
beyond words to have the opportunity to benefit from the facilities of a growing university and receive 2 undergraduate diplomas 
after a fruitful education period. We are also on the path to discover ourselves. You may have not been able to choose the 
department you desired; however, the best thing about double major programs is that you can choose any department. With the 
help of the support you receive, you will be educated in more than one discipline. You will keep discovering yourself and searching 
for yourself and you will always find yourself in the end. The Department of Interior Architecture and Environmental Design, which 
is my second major, has always felt like my main department, Architecture. Our teachers have always provided us full support. 
Wherever I felt incomplete, my double major program helped me fulfill it. It is my hope that you will not restrict yourself inside a 
circle of your size when it is possible to expand that circle.

Müge DEVELİER (ÇAP Öğrencisi - Student of a Double-Major Program)
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