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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 
Ticari İlimler Akademisi olarak 

kurulduğu 1958 yılından bugüne, Es-
kişehir ve Türkiye için önemli değer-
ler üretmeyi başarmış bir üniversite 
olarak faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. 60 yıllık macerasında Ülkemizin 
en önde gelen, saygın eğitim kurum-
larından biri olma başarısını göste-
ren, Eskişehir’in Türkiye ve dünyada 
görünen yüzü olan Üniversitemiz, 
2019 yılı itibariyle Türkçe, İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Rusça olmak 
üzere 5 dilde eğitim verirken; 3’ü 
açık ve uzaktan öğretim olmak üze-
re 12 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek 
yüksekokulu, 1 devlet konservatuva-
rı, 6 enstitü ve 23 akademik birimle 
öğrencilerine üst düzey bir eğitim 
sunuyor. 

Merkez ve birimlerimizle 
şehrimize, ülkemize ve 
dünyaya faydalı olmayı 

sürdürüyoruz

 Üniversitemiz bünyesinde bulu-
nan nitelikli donanım ve insan kay-
nağına sahip merkezler ve birimle-
riyle de şehrimizin ve ülkemizin yanı 
sıra dünya çapında Üniversitemize 
ihtiyaç duyan herkesin yanında ol-
maya gayret ediyoruz. 

 Kuruluş öyküsü 1980’li yıllara da-
yanan Dil ve Konuşma Bozuklukları 
Eğitim Araştırma ve Uygulama Mer-
kezimiz, Eskişehir’e ve Türkiye’ye 
ilkleri yaşatmış, önemli merkezleri-
mizin başında geliyor. Dil ve konuş-
ma bozukluğu olan bireylere tanı/
değerlendirme, terapi, danışmanlık 
hizmeti veren ve bu alanda eğitim 
gören/görecek lisans ve lisansüstü 
öğrencilere uygulama olanağı sağ-
layan birimimiz, kent, bölge, ülke 
ve dünya insanının yaşam kalitesini 
yükseltme hedefiyle faaliyetlerine 
devam ediyor ve aileleriyle birlikte 
her yıl ortalama 3 bin kişinin hayatı-
na dokunuyor. 

 Üniversitemiz ve TÜBİTAK’ın 
desteğiyle kurulan Anadolu Üniver-
sitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÜYEP), Türkiye’de ilk ve tek prog-
ram olarak yoluna devam ediyor ve 
Ülkemizdeki üstün yetenekli öğren-
cilerin eğitimlerine katkıda bulunu-
yor. Zekâ, üstün zekâ ve yaratıcılık 
alanlarında bilimsel çalışmalar yü-
rüten merkezimiz, zekâ ölçümleri 
yoluyla üstün yetenekli öğrencileri 
tanılıyor, onların potansiyellerini 
en üst düzeye ulaştırmalarını sağ-
layarak Ülkemize faydalı olacak 
geleceğin bilim insanlarına eğitim 
ve rehberlik hizmeti sunuyor. 2016 
yılında Türkiye’nin ilk yerli zekâ tes-
ti olan ASİS’i geliştiren Merkezimiz, 
zekâ testlerinin yurt dışından ithal 
edilmesine son vermesiyle de büyük 
önem taşıyor. 

 Ayrıca üniversitemiz, yaz spor 
okullarıyla her yaşta öğrencinin 
gelişimine destek oluyor. Anadolu 
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen yaz spor okulları, alanın-
da uzman eğitmenlerle çocukların 
sporla tanışması, kişisel, zihinsel ve 
fiziksel becerilerinin geliştirilmesi 
ve zamanlarının verimli geçmesi için 
futbol, basketbol, voleybol ve tenis 
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branşlarında ücretsiz eğitimler su-
nuyor.

 Gelişimsel yetersizliği olan ço-
cuklara yönelik Türkiye’de ilk ve 
tek enstitü olan Engelliler Araştır-
ma Enstitümüz ise çocuklarımıza, 
çocuklarımızın ailelerine, çocukla-
rımızla çalışan uzmanlara ve top-
luma yönelik disiplinler arası bir 
yaklaşımla hizmet sunmak üzere 
çalışmalarına devam ediyor. Tür-
kiye’nin her yerinden talepler alan 
Enstitümüz, bu alanda kurulacak 
yeni araştırma enstitüleri için de 
model olma misyonunu sürdürüyor. 

 Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımıza verdiğimiz değe-
rin bir diğer göstergesi de Çocuk 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz bünyesinde kurulan 
Çocuk Üniversitemiz. Yaşam boyu 
eğitim anlayışımızla paralel olarak 
her yaştan bireyin kendisini geliş-

tirmesine katkı sağlayan projeleri-
mizden biri olan Çocuk Üniversite-
si; bilimsel yöntemler, programlar 
ve projeler üreterek, keşfederek 
ve uygulayarak çocukların eğitim 
ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayıp, 
hem çocuklarımızın hem de ülke-
mizin geleceğine yatırım yapma 
hedefiyle 2011 yılından bu yana ça-
lışmalarını sürdürüyor. 

URAYSİM ve  
DOPNA-LAB ile şehrimizin 

ayrıcalıklarına yenilerini 
ekliyoruz

 Üniversitemiz, Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda hayata 
geçirmeye hazırlandığı Ulusal Raylı 
Sistemler Mükemmeliyet Merkezi 
(URAYSİM) Projesi ile Eskişehir’i 
raylı sistemler mükemmeliyet mer-
kezi hâline getirmeyi amaçlıyor. Es-
kişehir ve Türkiye için olduğu kadar 

coğrafya için de önemli olan proje 
ile Üniversitemiz, raylı sistemler 
alanında yürütülecek birçok Ar-Ge 
faaliyetini ve çeken/çekilen araçla-
rın test ve sertifikasyonuna yönelik 
işlemlerini gerçekleştirecek. 

 Üniversitemizin Eczacılık Fakül-
tesi’nin ev sahipliği yaptığı Doping 
ve Narkotik Maddeler Analiz Labo-
ratuvarı (DOPNA-LAB), Üniversite-
mizin yetiştirdiği uzman personeli, 
ileri teknoloji ürünü donanımı ve fi-
ziki altyapısı ile şehrimize, ülkemize 
ve bölge ülkelere hizmet sunuyor. 
Avrupa ve Türkiye’de sayılı olan ci-
hazlarla donatılan laboratuvarımız-
da doping ve narkotik maddelerin 
doğal, sentetik ve biyolojik örnek-
lerden analizlerini gerçekleştirme-
nin yanı sıra çevre, gıda ve ilaç sek-
töründen gelebilecek taleplere de 
cevap veriyoruz.

 Üniversitemiz, şehrimize ve yurt 
içi ve dışındaki vatandaşlarımıza 
yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 
Türkçemizin de yayılması ve öğre-
nilmesi noktasında önemli bir faali-
yet yürütüyor. Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretimi alanında açık ders 
malzemesi olarak kullanılabilecek 
çevrim içi ortam olan “Ana-Dil: Türk-
çe” öğrenme ortamı ile Türkçemizin 
yabancı dil olarak öğretilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 
Türkiye’de bulunan ve dil eğitimine 
bütçe ayıramayacak olan mültecile-
rin, her yıl Türkiye’ye eğitim için ge-
len yaklaşık 90 bin yabancı uyruklu 
öğrencinin, Türk devletlerinde ya-
şayan veya Türk kültürünü ve dilini 
öğrenmek isteyen tüm dünya vatan-
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daşlarının hizmetine sunulan proje-
miz ile Türkçe öğreniminde yeni bir 
sayfa açarak Türkçe öğreticileri için 
de farklı öğrenme malzemeleri ile 
zenginleştirilmiş bir ortam sağlıyo-
ruz.

Türkiye’nin tek Eğitim 
Karikatürleri Müzesi 

Üniversitemizde

 Eskişehir’e eğitim ve bilim ala-
nında katkılar sunmasının yanında 
kültür ve sanat hayatına da dokunan 
Üniversitemizde, hem bünyemizde-
ki nitelikli çalışmaları Eskişehir hal-
kına ulaştırma hem de nitelikli ça-
lışmaları destekleme faaliyetlerini 
sürdürüyoruz. Anadolu Üniversitesi 
Senfoni Orkestrası, Halkbilim Araş-
tırmaları Merkezi, Tiyatro Anadolu 
ve öğrenci toplulukları faaliyetle-
rinin yanı sıra her yıl düzenlenen 
ve şehrin olduğu kadar ülkenin de 
önemli kültür sanat faaliyetlerinin 
başında gelen uluslararası festival-
lerle şehre renk katmaya devam 
ediyoruz. Bu yapının önemli parça-
larından biri olan, dünyadaki sayılı 
karikatür müzelerinin içerisinde yer 
alan ve Türkiye’de de tek olma özel-
liğine sahip Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Karikatürleri Müzemiz ile 
önemli çalışmalara imza atıyoruz.
 
 Türkiye’de üç büyük kent dışında 
ilk üniversite müzesi olma özelliği 
taşıyan Anadolu Üniversitesi Çağ-
daş Sanatlar Müzemiz ile de sergi-
lediğimiz eserler ve müze koleksi-
yonuyla sanat kokan bir ortamda 
sanatseverleri ağırlıyoruz. Üniver-

sitemizin sanata açılan kapılarından 
biri olan Çağdaş Sanatlar Müzesi ile 
başarılı sanatçıların çalışmalarını 
halkımıza sunmanın yanında, ziya-
retçilerimize kültürel olarak da bir 
sanat arşivi sunuyoruz. Üniversite-
miz, Kültür Bakanlığı’nca da onay-
lanarak denetlenen 3 müzesi (Çağ-
daş Sanatlar, Eğitim Karikatürleri, 
Cumhuriyet Tarihi Müzesi) ile devlet 
üniversiteleri arasında seçkin bir ko-
numda bulunuyor. 

Üniversitemizin 
sosyal tesislerinde en iyi 

hizmeti sunuyoruz

 Eğitim öğretim ve kültür sanat 
faaliyetlerinin yanı sıra alt yapı hiz-
metlerine de önem veriyor ve bu 
konuda ciddi yatırımlar gerçekleş-
tiriyoruz. Üniversitemizin sosyal 
tesislerinde, yetişmiş personel ve 
kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet 
veriyoruz. Yüzme havuzundan spor 
tesislerine, misafirhanelerden ko-
nukevlerine kadar her alanda misa-
firlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı 
amaçlıyoruz.

 Anadolu Üniversitesinde öğre-
nim gören örgün öğrencilerimiz ve 
üniversite personelimize kapsamlı 
biçimde koruyucu, önleyici ruh sağ-
lığı hizmeti veren PDRM (Psikolo-
jik Danışma ve Rehberlik Merkezi) 
sayesinde, psikolog, psikolojik da-
nışman ve sosyal çalışmacı olmak 
üzere 3 farklı meslek grubundan 
uzmanlar ile psikolojik destek sunu-
yoruz. Merkezimizdeki danışmanlık 
hizmetlerinden örgün öğrencilerin 

yanı sıra Eskişehir’de yaşayan Açı-
köğretim Sistemi öğrencileri de 
başvuruda bulunup yararlanabiliyor. 
Üniversitemizde öğrenim gören öğ-
rencilere yönelik koruyucu, önleyici 
ruh sağlığı hizmeti vermenin yanı 
sıra öğrencilerin çevresi ile daha et-
kili davranışlar geliştirmesini sağla-
yıcı, kendilerini daha iyi hissetmeleri 
amacına yönelik karşılıklı bir iletişim 
kuruyoruz.

Sivil Havacılık Parkı ile 
havacılık alanındaki bilgi 

ve birikimimizi şehrimizle 
paylaşıyoruz

 Türk Yükseköğretim Sistemi’nin 
lokomotifi olma özelliği taşıyan 
Anadolu Üniversitemizin, sivil ha-
vacılık alanındaki bilgi birikimini ve 
tecrübesini Havacılık Parkı aracılı-
ğıyla şehirle buluşturuyoruz. Ana-
dolu Üniversitesi olarak her alanda 
kaliteli ve yenilikçi bir hizmet an-
layışını benimsiyoruz. Bu bilinçten 
hareketle de Havacılık Parkımız 
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bünyesinde 2015 yılında hız verdiği-
miz çalışmalarımıza her geçen gün 
yenilerini ekliyoruz. Yıllık ortala-
ma 30-40 bin civarında ziyaretçiyi 
ağırlayan Havacılık Parkımız ile her 
geçen gün bünyesine katmış olduğu 
yeniliklerle birlikte hem ziyaretçi 
sayısını artırmayı hem de her yaştan 
bireye havacılık sevgisini aşılamayı 
hedefliyoruz. 

Üniversitemiz ve şehrimiz 
Türk Dünyası Bilim Kültür 

ve Sanat Merkezi’nde 
buluşuyor

 Eskişehir’in Kültür Başkentliği 
sürecinde bünyemize kattığımız ve 
bugün de şehrimizle buluşma nok-
talarımızdan biri olan Anadolu Üni-
versitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür 
ve Sanat Merkezi, Türk kültürünün 
yaşatılması açısından büyük önem 
taşıyor. Üniversitemiz, bu merke-
zimiz sayesinde her yıl binlerce 
kişiyi Tük dünyasının çatısı altında 
buluşturuyor. Buradaki temel ama-
cımız; Türk dünyasıyla var olan tari-
hi, siyasi ve kültürel bağları devam 
ettirmenin yanında Türk dünyasının 
ortak değerleri olan müzik, sanat ve 
bilimsel faaliyetler açısından da bir 
cazibe merkezi durumuna getirmek. 
Bu yüzden de yıl boyu kültür-sanat 
alanında düzenlediğimiz etkinlikler 
sayesinde kapılarımızı sadece halkı-
mıza değil, şehir dışından gelen pek 

çok ziyaretçilerimizi de açıyoruz. 
 Şehir ile iç içe olmayı ve kentin 
farklı bölgelerindeki merkezler ve 
birimlerimizle halkımızla bir ara-
ya gelmeyi önemsiyoruz.  Bu kap-
samda, şehrimizin en eski yerleşim 
yerlerinden olan Odunpazarı’nda, 
akraba ve soydaş topluluklarla ilgi 
araştırma yapmak, yapılan araştır-
maları ve araştırmacıları destekle-
mek, bilgi üretimini sürekli hâle ge-
tirmek, üretilen bilginin dolaşımını 
ve paylaşımını sağlamak, bu konuda 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluş-
larla iş birliği yaparak çalışmanın 
yaygınlaştırılmasını sağlamak üze-
re 2014’te Türk Dünyası Uygulama 
ve Araştırma Merkezimizi faaliyet-
lerini sürdürüyor.

Kütüphanemiz modern 
yapısıyla kapılarını 

öğrencilerimize 7/24 
açık tutuyor

 Kütüphanemizin daha yoğun ve 
verimli bir şekilde kullanımına yö-
nelik olarak hayata geçirdiğimiz 
7/24 uygulaması, öğrencilerimizin 
her an kütüphane olanaklarından 
faydalanmasını sağlıyor. Bu kap-
samda, kütüphanemizde bazı fiziki 
iyileştirme ve yenileme çalışmaları 
da gerçekleştirerek öğrencilerimize 
yönelik yeni uygulama ve hizmetler 
hayata geçirdik. Öğrencilerimize 
ücretsiz olarak çorba, çay ve kahve 

ikramlarımız, özellikle Eskişehir’in 
kış şartlarında öğrencilerimizin ça-
lışmalarında önemli motivasyon ve 
memnuniyet kaynaklarından birini 
oluşturuyor. 7/24 uygulaması ile 
birlikte yoğun ve verimli bir şekilde 
hizmet veren kütüphanemiz, sınav 
haftaları dışında 2 bin 500 ile 3 bin 
500 kişiye hizmet sunarken, sınav 
dönemlerinde ise bu sayı günde 
ortalama 8 ile 9 bin kişiye kadar  
ulaşıyor.

7’den 70’e herkesin 
eğitimdeki buluşma 

noktası: Açıköğretim 
Sistemi

 Anadolu Üniversitesi olarak Açı-
köğretim Sistemimiz aracılığıyla 
yaklaşık 40 yıldır, 7’den 70’e herkese 
sağladığımız öğretim olanaklarıyla 
hayatlara değer katmayı sürdü-
rüyoruz. 1982 yılında temellerini 
attığımız Açık ve Uzaktan Öğretim 
Sistemimizde 29 bin 500 bin kişiyle 
başladığımız eğitim yolculuğumuza 
bugün aktif ve pasif olmak üzere 
3 milyon 124 bin 978 öğrencimizle 
devam etmenin gururunu ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Yıllar içerisinde 
sürekli gelişen ve değişen Üniver-
sitemiz, Açıköğretim Sistemimiz 
aracılığıyla öğrenim hizmetlerini 
ulaştırdığı öğrenci sayısı bakımın-
dan dünyanın en büyük 3’üncü üni-
versitesi olma özelliği taşıyor. 

Anadolu 
Üniversitesi 

Türk Dünyası 
Bilim, Kültür ve 
Sanat Merkezi, 

Türk kültürünün 
yaşatılması 

açısından büyük 
önem taşıyor.
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 Üniversitemiz, yurt dışı program-
larıyla da soydaşlarımıza öğrenim 
olanaklarını sunmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve Batı Avrupa ülkele-
rindeki eğitim ve öğretim hizmetle-
rimizin ardından 2009-2010 öğretim 
yılından itibaren dost ve kardeş ül-
kemiz olan Azerbaycan’daki vatan-
daşlarımıza, 2012-2013 öğretim yı-
lından itibaren Kosova, Makedonya 
ve Bulgaristan, 2015-2016 öğretim 
yılından itibaren Bosna Hersek 
ve Arnavutluk, 2016-2017 öğretim 
yılından itibaren Kuzey Amerika, 
2017-2018 öğretim yılından itibaren 
de Suudi Arabistan ve Mısır Prog-
ramları ile Arap dünyasındaki soy-
daşlarımıza öğretim hizmetlerini 
ulaştırıyoruz.

Anadolu 
Üniversitesinden 

herkese İkinci 
Üniversite fırsatı

 Üniversitemiz “Yaşam Boyu Öğ-
renme” hedefinin bir parçası olarak 
hayallerindeki bir bölümü okumak 
isteyen milyonlarca kişiye “İkinci 
Üniversite”nin kapılarını açıyor. 
Anadolu Üniversitesi olarak 2001-
2002 öğretim yılında hayata geçir-

diğimiz proje sayesinde kendisini 
farklı alanlarda geliştirmek, örgün 
bölümde okuyan ve halen bir yükse-
köğretim programına kayıtlı olan ya 
da üniversite mezunu olan bireylere 
yönelik olarak ikinci üniversite ola-
nağı sunuyoruz. Hayallerine ulaş-
mak isteyen herkes Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme Fakülteleri aracı-
lığıyla sunduğumuz 37’si ön lisans ve 
18’i lisans düzeyindeki programımı-
za kayıt yaptırabiliyor. 

Üniversitemiz 
üstün organizasyon 
yeteneklerine sahip

 Üniversitemiz, açık ve uzaktan 
eğitim alanındaki bilgi ve tecrübe-
lerinin yanı sıra üstün organizasyon 
yetenekleriyle de alanında dünyanın 
sayılı örnekleri arasında yer alıyor. 
Açıköğretim Sistemimiz aracılığıyla 
milyonlarca öğrencimize sunduğu-
muz sınav hizmetlerimiz düzenledi-
ğimiz önemli organizasyonlarımızın 
başında geliyor. Bu alanda edindi-
ğimiz tecrübelerden hareketle ise 
bugün sadece Açıköğretim sınav-
larını düzenlemekle kalmayıp yurt 
içinde ve yurt dışında da kamu ve 
YÖK nezdinde olmak üzere pek çok 
sınav organizasyonunu başarıyla 
gerçekleştirebilecek teknik altya-
pıya, bilgiye ve nitelikli insan kay-
nağına da sahibiz. Geniş kapsamlı 

kurum sınavları çerçevesinde 500 
bin kişilik bir operasyonla, bir otu-
rumda 1 milyondan fazla katılımcıya 
bu hizmeti sunabilecek konumdayız. 
Sadece yurt içinde değil, yurt dışın-
da da hizmetlerini başarıyla sürdü-
ren Anadolu Üniversitesinin dünya 
genelinde; Batı Avrupa’da 8, Balkan-
larda 5, Azerbaycan’da 1, Suudi Ara-
bistan’da 3, Amerika ve Kanada da 
dâhil olmak üzere toplamda 20’den 
fazla aktif kullanılan yurt dışı hizmet 
ofisi bulunuyor.

Geniş kapsamlı 
kurum sınavları 
çerçevesinde 
500 bin kişilik 

bir operasyonla, 
bir oturumda 
1 milyondan 

fazla katılımcıya 
bu hizmeti 
sunabilecek 
konumdayız.


