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Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, 21. yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından takip etmenin yanı sıra uluslararası 
düzeyde kaliteli araştırmaların yapıldığı saygın ve köklü bir kuruluştur.

Üniversitemiz fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleriyle 
öğrencilerimizi; dünya standartlarında mesleki bilgi ve beceri ile donatmak, ülke ve dünya sorunlarına 
duyarlı, insan haklarına, çevre sorunlarına, toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı, özgüven 
sahibi ve evrensel hedeflerin yanında toplumunun çıkarlarını gözeten bireyler olarak yetiştirmek 
amacındadır. Kampüslerimiz, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş ve 
düzenli bir yaşam kalitesi sunan, kaliteli bir eğitim yuvası olmak için modern bir anlayışla düzenlenmiş 
ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde çalışan ve kariyerlerine 
devam eden tüm öğretim üyelerimiz kendi alanlarında özgürce ve mümkün olan her türlü imkânla 
desteklenerek bilimsel çalışmalarını güven ortamında gerçekleştirmektedir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak öğretim üyesi, öğrencileri ve Afyonkarahisar halkı ile bir bütün 
olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi olmak iddiasındayız. Öğrenci merkezli ve kalite odaklı 
verdiğimiz eğitim ve gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalarımız ile ülkemizin ve dünyanın aydınlık 
yarınlara taşınmasına katkı sağlama çabasını sürdürmekteyiz.

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Rektör

REKTÖRÜN MESAJI



Afyon Kocatepe University endeavors to be one of the nation’s distinguished comprehensive universities. Our 
university is committed to closely monitor the scientific and technological developments of the 21st century 
and to conduct quality research at the international level.

Our university aims to equip its students with world-class professional knowledge and skills through its faculties, 
graduate schools, schools, vocational schools, and research centers. It also strives to educate students as the 
individuals who are self-confident and respectful for human rights, environmental issues, and the national 
and moral values of the society. Moreover, they are expected to be aware of the domestic and global problems 
and also appreciate national and global interests. For quality education, our campuses have an up-to-date 
perspective to meet the social and cultural needs of our students and we design the campuses for them to live 
in modern conditions. All our academicians are supported with every possible opportunity to carry out their 
scientific studies freely.

As Afyon Kocatepe University, we claim to be among the good universities at regional, national, and 
international levels with the support of the academic members, the students, and the public of Afyonkarahisar 
as a whole. We have continued our efforts to contribute to the prosperous future of our country through the 
student-centered comprehensive education and the research studies at our university.

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Rector

RECTOR‘S MESSAGE
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Afyonkarahisar adını şehrin güneyinde bulunan kaleden ve afyon (haşhaş) bitkisinden almıştır. M.Ö. 
8000 yılından başlayarak günümüze kadar ilin sınırları içerisinde Cilalı Taş Devrinden Kalkolitik Döneme 
ve Eski Tunç Devrine geçiş kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri 
konumlanmıştır. Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içinde kalan ve toplam 
yüzölçümü 14.570 km² olan bir ildir. Kuzeyde Eskişehir, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, 
kuzeybatıda Kütahya, güneydoğuda Isparta, güneybatıda Denizli ile komşudur.

Afyonkarahisar il sınırları Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri olmak üzere üç bölge üzerindedir. 
Afyonkarahisar kara ve demiryollarının ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağladığı 
bölgelerarası bir kapı konumundadır. Önemli kara ve demiryollarının kesişme noktasında yer alan ve 
coğrafi konum itibariyle birçok bölgeyi birleştiren özelliği nedeniyle Afyonkarahisar’a ulaşım da kolaydır. 
2012 yılında hizmete giren Zafer Bölgesel Hava Limanı ile yurt içi ve yurt dışından Afyonkarahisar’a 
ulaşım çok daha kısa sürede gerçekleşmektedir. 

Afyonkarahisar’da karasal iklim görülse de bu iklimi Ege Denizinden gelerek az da olsa yumuşatan hava 
akımları mevcuttur. Yazlar serin ve kurak, baharlar ılık ve yağışlı, kışlar ise kar yağışlıdır. Hava sıcaklıkları 
uzun yıllar yazları ortalama 24 °C, kışları ise 2 °C’dir.

AFYONKARAHİSAR
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Afyonkarahisar province takes its name from the castle in its south and its poppy (opium) plants. 
From 8000 B.C. until today, after cultural transition from the Neolithic age to the Chalcolithic period 
and to the Early Bronze Age, Hittite, Phrygian, Roman, Byzantine, Seljuk, and Ottoman civilizations 
were situated within the borders of the province. Afyonkarahisar is located in central-west Anatolia 
part of the Aegean Region with 14.570 km2 surface area. It neighbors Eskişehir in the north, Konya in 
the east, Uşak in the west, Burdur in the south, Kütahya in the north-west, Isparta in the south-east, 
and Denizli in the south-west.

The provincial borders of Afyonkarahisar are in three regions: the Aegean, the Mediterranean, and 
the Central Anatolia regions. It is in the position of an inter-regional cross road connecting Turkey’s 
eastern part to the west and its northern part to the south via highways and railways. Owing to this 
location and its geographical position, the access to Afyonkarahisar is easy. It takes shorter time 
for the domestic and international passengers with the International Zafer Airport that came into 
service in 2012.

Even though Afyonkarahisar has a continental climate, air currents from the Aegean Sea moderate 
the weather temperature to some extent. It is cool and dry in the summer, warm and rainy in the 
spring, and snowy in the winter. For many years, the mean weather temperature has been 24°C in 
the summer and 2°C in the winter.
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TARİHÇE

1992 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine 1992-1993 
öğretim yılında, üç akademik birimle başlamış-
tır. Ancak üniversitenin tarihi, o dönemde Eski-
şehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı 
olarak kurulan Afyonkarahisar Maliye Muhase-
be Yüksekokulunun açıldığı 1974 yılına dayan-
maktadır. Üniversitenin o zamandan bu yana, 
140 binden fazla mezunu bulunmaktadır.

Afyon Kocatepe University was founded in 1992, and it 
started educational activities in 1992-1993 academic 
years with three academic units. However, the history 
of university goes back to 1974 when Afyonkarahisar 
Finance and Accounting School was established as a 
branch of Eskişehir Economics and Trading Sciences 
Academy. Since then, more than 140.000 students 
have graduated from our university. 

HISTORY
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Evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında 
bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunla-
ra odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, küresel reka-
bet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, uluslararası 
tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır.

Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesin-
de, paydaşların gereksinmelerini gözeterek 
eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel 
araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, 
topluma ve insanlığa hizmet etmektir.

MİSYON VİZYON

In accordance with the universal principles of science, our 
vision is to be a well-recognized and respected international 
university. We strive to produce world-class knowledge and 
technology and to be a project center focusing on national 
and regional problems. We are eager to cultivate generations 
ready to compete globally.

Our mission is to promote education and training, 
carry out and publish scientific studies, offer 
consultancy, and serve society and humanity as a 
whole in accordance with its shareholders’ needs 
in the frame of current educational and scientific 
principles.

MISSION VISION
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BARINMA HİZMETLERİ

Students at our university have no problems regarding 
accommodation. Having a capacity of 2500 people 
and located in Ahmet Necdet Sezer Campus, “Uniyurt 
Private Dormitory and Social Facilities” provides 
accommodation opportunities for our students in the 
campus. There are several facilities such as a restaurant, 
a cafeteria, fast food, a patisserie, hairdressers for both 
males and females, an Internet cafe, a fitness and 
gaming saloon, a mini market, a stationery, and a 
bookshop within the dormitory which works under the 
build-operate-transfer model to allow students have 
safe and comfortable life in the campus.

In Afyonkarahisar, public student dormitories belonging 
to “the Credit and Dormitories Agency” cover most 
accommodation needs. The dormitories have all 
the equipment necessary to meet the needs of our 
students. There are dormitories having the capacity 
of accommodating totally 5700 students (2200 males 
and 3500 females) and with standard rooms for 2, 3, 
and 4 students. These dormitories are very close to 
Ahmet Necdet Sezer Campus. Our students are provided 
with the opportunities including computers, desks, 
televisions, and mini-fridges that enable them to stay in 
a more comfortable and refreshing room.

Many private dormitories in the province of 
Afyonkarahisar also meet the accommodation needs 
of students. Moreover, in the districts of Afyonkarahisar, 
there are private dormitories in addition to the ones 
belonging to the Credit and Dormitories Agency. Apart 
from the accommodation in the dormitories, students 
can easily find and rent apartments and studios in 
appropriate conditions. The hospitable people of 
Afyonkarahisar support our students in this issue. 

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz, 
barınma konusunda herhangi bir sorun 
yaşamamaktadırlar. Üniversitemiz Ahmet Necdet 
Sezer Kampüsünde yer alan “Üniyurt Özel Öğrenci 
Yurtları ve Sosyal Tesisleri”, 2.500 öğrencimize 
kampüsümüz içerisinde barınma imkânı 
sunmaktadır. Öğrencilerimizin güvenli ve konforlu 
bir kampüs hayatına sahip olabilmeleri için yap-işlet-
devret modeliyle hayata geçirilen yurtta restoran, 
kafeterya, fast food, pastane, erkek/bayan kuaförleri, 
internet kafe, kondisyon ve oyun salonu, mini market, 
kırtasiye ve kitabevi imkânları bulunmaktadır.

Afyonkarahisar’da “Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 
öğrenci yurtları” da barınma gereksiniminin büyük 
kısmını karşılamaktadır. Yurtlar, öğrencilerimizin 
her türlü ihtiyaçlarına yanıt verebilecek donanıma 
sahiptir. Ahmet Necdet Sezer Kampüsümüzün çok 
yakınında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 2.200 erkek, 
3.500 kız öğrenci olmak üzere toplam 5.700  öğrenci 
kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Yurtlarda bulunan 
odalar, 2’şer, 3'er ve 4’er kişiliktir. Öğrencilerimize 
daha konforlu ve ferah bir odada kalabilmelerini 
sağlayacak bilgisayar ve çalışma masası, televizyon 
ile mini buzdolabı gibi imkânlar da sunulmaktadır.

Afyonkarahisar il merkezinde bulunan pek çok 
özel yurt da öğrencilerin barınma gereksinimini 
karşılamaktadır. Ayrıca ilçelerde de Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna bağlı  yurtların yanı sıra özel yurtlar 
bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz, yurtların dışında 
uygun koşullarda evlerde barınma olanağını 
da rahatlıkla bulmakta ve bu konuda kadirşinas 
Afyonkarahisar halkı öğrencilerimize destek 
olmaktadır.

ACCOMMODATION
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Kampüslerimizde öğrenci ve personelimize 
ucuz, kaliteli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri 
ön planda tutularak yemek verilmektedir. Ye-
mek hizmeti, gıda mühendislerimiz denetimin-
de mevsimlere göre, öğrencilerin ihtiyacı olan 
kalori ve besin değerinde, özel bir firma tarafın-
dan hijyenik koşullarda sunulmaktadır. Yemek 
listesi, aylık menüler halinde web sayfamızda 
yayınlanmaktadır.

2012/79 sayılı “Öğle Yemeği, Burs ve Barınma 
Yardımı Verilmesine Dair Yönerge” doğrultu-
sunda Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile 
her yıl ihtiyaç sahibi 500 civarında  öğrencimize 
“Öğle Yemeği Yardımı” yapılmaktadır.

BESLENME

12
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In our campuses, we maintain food services by 
prioritizing that our students and staff can have 
economic, high quality, balanced, and healthy diet. 
Varying according to the seasons and the required 
calories and nutritional needs of the students, meals 
are served under hygienic conditions by a private 
company and under the supervision of food engineers. 
The monthly menus are available on the web page.

As per the “Direction of Lunch Grant, Scholarship, and 
Accommodation Aid” numbered 2012/79, “Lunch 
Grant” is provided for around 500 students every year 
with the decision of the University Board.

CATERING

13
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The first places where students of our university 
consult when they have any health problems are 
the nearest health centers. Also, the Medico-Social 
Centre operated in our university provides services for 
protecting the physical and mental health of both our 
students and staff.

Üniversitemize bağlı birimlerde okuyan öğren-
cilerin sağlık sorunları ile ilgili ilk başvuru mer-
kezi birimlere en yakın sağlık merkezleridir. Ay-
rıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan Mediko 
Sosyal Merkezi, öğrenciler ile çalışanların beden 
ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla çalış-
malar yapmaktadır.

Sports activities are organized in our university in order 
to contribute to the balanced and healthy physical, 
mental, and cognitive development of our students and 
to provide opportunities for socialization of our students. 
All campuses have sports facilities (indoor sports halls, 
tennis courts, and synthetic grass football pitch etc.) 
offering students opportunities for doing sports, and 
young sportsmen can do sports in the teams formed.

Our university takes part in the organizations of the 
University Sports Federation of Turkey in various 
branches including American football, indoor football, 
football, basketball, volleyball, handball, tennis, table 
tennis, badminton, wrestling, athletics, and cross-
country running teams formed by our students. Our 
university provides economic and technical support to 
our students for representing us across the country.

SPORTİF ETKİNLİKLER

Üniversitemiz öğrencilerinin bedensel, ruhsal ve 
zihinsel bakımdan dengeli ve sağlıklı gelişimleri-
nin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkıda bulun-
mak amacıyla üniversitemizde spor faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Tüm kampüslerimizde öğ-
rencilerimizin spor yapmasına imkân veren spor 
tesisleri (kapalı spor salonları, tenis kortları ve halı 
saha vb.) bulunmakta ve oluşturulan takımlarda 
genç sporcularımız spor yapabilmektedir. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tara-
fından gerçekleştirilen organizasyonlara öğren-
cilerimiz tarafından oluşturulan korumalı fut-
bol, salon futbolu, futbol, basketbol, voleybol, 
hentbol, tenis, masa tenisi, badminton, güreş, 
atletizm ve kros takımları olmak üzere Üniver-
sitemiz farklı branşlarda katılım göstermektedir. 
Bu konuda da öğrencilerimize maddi ve teknik 
destek verilerek Üniversitemizi ülke genelinde 
temsil etmeleri sağlanmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

HEALTH SERVICES

SPORTS ACTIVITIES
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Üniversitemizde her yıl düzenlenen Bilim, Kültür, 
Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Fakülte/ 
Yüksekokullar/MYO arasında çeşitli branşlarda spor 
müsabakaları gerçekleştirilmektedir. 

2018 yılı Aralık ayı itibari ile hizmete açılan  Üniver-
sitemiz yarı olimpik yüzme havuzu bünyesinde ant-
renman havuzu, fitness salonu, kantin, kafeterya, 
sauna, çocuk oyun alanı ve masaj odası bir bütün 
olarak müstecir tarafından işletilmektedir.

Afyonkarahisar’da termal ve sağlık turizminin yanı 
sıra spor turizmini de canlandırmak amacıyla ger-
çekleştirilen ve öğrencilerimiz ile personelimizin de 
kullanımına sunulan “Afyonkarahisar Spor Komp-
leksi”, 1 adet 15 bin kişilik stat, 1 adet yarı olimpik 
yüzme havuzu, atletizm sahası, kamp eğitim mer-
kezi, biri kapalı olmak üzere 3 tane tenis kortu, 2 
adet spor salonu, 8 adet doğal çim sahası, 2 adet 
sentetik çim futbol sahasından oluşmaktadır.

In the scope of the Science, Culture, Art, and Sport 
Festivals organized in the university every year, sports 
competitions in various branches are organized 
among Faculty/School/Vocational School.

Within the structure of semi-olympic swimming pool 
of our University opened in December 2018, a lease-
holder runs a training pool, a fitness hall, a canteen, 
a cafeteria, a sauna, a children playground, and a 
massage room as a whole.

"Afyonkarahisar Sports Complex" starts to provide 
service for both our students and staff with the 
purpose of enlivening the thermal, health, and 
sports tourism in Afyonkarahisar. In this complex, 
there are one stadium for 15000 people, one semi-
olympic swimming pool, one athletics track, camp 
training center, three tennis courts (one indoor and 
two outdoors), two sports halls, eight natural grass 
pitches, and two synthetic grass football pitches.

15
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KÜTÜPHANE

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri, her 
düzeydeki eğitim-öğretim ile bilimsel araştır-
maların vazgeçilmez desteği olup, bunların ka-
litesi ile doğrudan ilişkilidir. Merkez Kütüphane, 
bilgi hizmetleri taleplerini en üst düzeyde kar-
şılayan, çağın gerektirdiği hizmeti en iyi şekilde 
sunan ve Üniversitemizin gelişimine katkıda 
bulunan, örnek bir bilgi merkezi olma amacıy-
la öğrenci ve öğretim elemanlarımıza hizmet 
vermektedir. Grup çalışma odaları ve kişisel ça-
lışma bölümleri bulunan Merkez Kütüphane’de 
kitaplar açık raf sisteminde düzenlenmiştir. 
Gelişmiş Kütüphane Otomasyon Sistemi ile in-
ternet üzerinden kütüphanedeki kaynakların 
taraması yapılabilmektedir.

Ayrıca self-check (otomatik ödünç-iade) cihaz-
larıyla kullanıcılar işlerini hızlı bir şekilde yapabil-
mektedir. 162.000’in üzerinde basılı yayın, dergi 
ve süreli yayın bulunan Merkez Kütüphane’de, 
TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından sağlanan ve satın 
alınan 31 adet de Elektronik Veri Tabanı bulun-
maktadır. Bu veri tabanları içeriğinde 4.418.704 
e-kitap, 40.996 e-dergi ve 4.840.867 e-tez bu-
lunmaktadır. 7/24 çalışma salonu açılarak hiz-
met çeşitliliği arttırılmıştır. Mevcut kitap, dergi 
ve bilimsel dokümanlara çağdaş ölçüler içinde 
yenilerinin eklenmesi yanında, ödünç verme ile 
yurt içi ve yurt dışı kütüphane ve bilgi merkez-
lerindeki bilgiye çevrimiçi ulaşım ve yararlanma 
olanakları da arttırılmaya devam etmektedir. 



17

The library and documentation services are 
indispensable resources for scientific research at 
all levels of education, and the quality of research 
is directly linked to these services. For the purpose 
of being a model information center meeting the 
demands of information services at the highest 
level, offering services required in the Modern Era in 
its best way, and making a significant contribution 
to development of the university, the Central Library 
provides services for students and academicians. 
The Central Library has group work rooms and 
individual study sections, and the books in the 
library are organized by an open shelves system. 
The resources of the library can be searched online 
through a sophisticated library automation system.

Moreover, users can quickly benefit from the library 
services through self-check-in kiosks. In the Central 
Library having over 162.000 printed publications, 
journals, and periodicals, there are also 31 Electronic 
Databases provided by TUBITAK-ULAKBIM. In 
the content of the databases, there are 4.418.704 
e-books, 40.996 electronic journals, and 4.840.867 
electronic dissertations. Students are able to 
study at the study hall on the basis of 7/24 service. 
We have been adding new books, journals, and 
scientific documents within modern standards to 
the available ones. We also endeavor to increase the 
possibilities such as lending services, online access to 
national and international libraries.

LIBRARY
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TEKNOPARK

Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölge-
si Yönetici A.Ş. (Zafer Teknopark AŞ.) Bakanlar 
Kurulu’nun 07.12.2015 tarihli kararı ve 19.12.2015 
tarih ve 29567 Sayılı Resmi Gazetede yayımla-
narak, 23.03.2016 tarih ve 13540 sicil numarası 
ile tescil ve ilan edilerek, 20.07.2016 tarihinde ilk 
kira sözleşmelerinin imzalanması ile faaliyetlerine 
başlamıştır.

Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
Türkiye’de ayrı iki ilde bulunan yükseköğretim 
kurumu ortaklığında kurulan ilk Teknopark 
olma özelliğine sahiptir. Afyon-Uşak Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi; Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Uşak Üniversitesi ve iki ilde faaliyet gösteren 15 
kamu ve özel sektörün iştirakleri ile 17 ortağı olan 
bir kurumdur. Zafer Teknopark A.Ş. 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, 
şirket ana sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu 
gözetiminde faaliyetlerini yürütmektedir. 

Bölgemizin Afyonkarahisar ilinde Afyon Merkez 
Teknopark (153.101 m2), Ahmet Necdet Sezer 
Kampüsü içerisinde (4.613 m2 açık-2.224 m2  
kapalı), Uşak ilinde ise Uşak Üniversitesi Kampüs 
alanında Uşak Teknopark (20.510 m2) ve Uşak 
ilinde Uşak OSB Teknopark (6.000 m2) olmak 
üzere 4 alan bulunmaktadır. 

Afyon-Uşak Zafer Technology Development Zone 
Administrative Incorporated Company started its 
activities after signing the first rent agreement on 
20.07.2016 with the decision of the Council of Ministers 
dated 07.12.2015 that was published in the Official 
Journal numbered 29567 and dated 19 December 2015 
and that was registered and announced with 13540 
registration number and dated 23.03.2016. 

Afyon-Uşak Zafer Technology Development Zone has the 
property of being the first technopark with its foundation 
based on the cooperation of higher education institutions 
from two distinct cities in Turkey. It is a foundation 
having 17 partners with the participation of Afyon 
Kocatepe University, Uşak University, and 15 public and 
private sectors operating in two cities.  Zafer Technopark 
Incorporated Company carries out its activities within 
the scope of the Technology Development Zones Law 
numbered 4691 and as per the incorporation contract 
under the supervision of the Board.

The Zone has a total of four territories which are Afyon 
Central Technopark (153.101 m2), Technopark in Ahmet 
Necdet Sezer Campus (4.623 m2 open area-2.224 m2 
closed area) in Afyonkarahisar, and Uşak Technopark 
(20.510 m2) in Uşak University Campus and Uşak 
Organized Industrial Zone Technopark (6.000 m2) in Uşak.

TECHNOPARK
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Zafer Technopark hosts 12 research and development 
companies, three business incubators, and more than 15 
qualified research and development and software staff 
conducting the research and development activities in several 
sectors including software, informatics and communication 
technologies, telecommunication, electronics, biomedical, 
chemistry, transportation and infrastructure systems 
development, and agriculture and livestock.

Zafer Technopark continues its activities for becoming 
an international cooperation center involving in all steps 
of process in which all new ideas change into valuable 
outcomes. It has the responsibility of being a bridge 
between businessmen and academicians by offering the 
chance of cooperation between entrepreneurial companies 
and academicians being expert in their fields from both 
universities.

One of the objectives of the Zafer Technopark is to establish 
incubator and pre-incubator centers enabling all kinds of 
physical opportunities for the companies that students 
have already founded or will found. It also aims to ensure 
that area of the Uşak Organized Industrial Zone Technopark 
beginning its construction in July 2018 will go into action as 
soon as possible.

Zafer Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim 
teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, bi-
yomedikal, kimya, ulaşım ve alt yapı sistemleri 
geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık gibi birçok 
sektörde araştırma ve geliştirme çalışmalarını 
yürüten 12 AR-GE firması, 3 kuluçka firması ve 
15'den fazla nitelikli AR-GE ve yazılım persone-
line ev sahipliği yapmaktadır.

Zafer Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan 
çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamaların-
da yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma 
yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Zafer 
Teknopark, girişimci firmalara her iki üniversite-
den alanında uzman akademisyenler ile iş birliği 
imkanı sunarak, sanayiciler ve akademisyenler 
arasında köprü görevini üstlenmektedir. 

Zafer Teknoparkın hedefleri arasında öğrencile-
rin kurdukları veya kuracakları şirketlere her tür-
lü fiziksel imkanı sağlayan Kuluçka ve Ön Kuluç-
ka merkezlerimizi kurmak ve yapımına 2018 yılı 
Temmuz ayında başlanan UŞAK OSB Teknopark 
alanının da en kısa sürede faaliyetlerine başla-
masını sağlamak yer almaktadır.
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KÜLTÜR HİZMETLERİ

Our students are able to increase their knowledge 
via many panel discussions, conferences, chatting 
sessions, and seminars throughout the year. Thus, 
upon their graduation, they do have knowledge and 
skills not only in their professional fields but also in 
areas like culture and art. Our university is fully aware 
of the fact that a modern university can be established 
by professional education with the support of social 
facilities. In this respect, our university puts great 
efforts to make the university life a “lifestyle” instead 
of considering that it is an institution where only 
lectures take place. To accomplish this, our university 
has conducted several activities. Every year in May, 
Afyon Kocatepe University Science, Culture, Art, and 
Sports Festivals are held to this end. There is a great 
enthusiasm on campus for scientific activities, sport 
tournaments, various stand activities, and concerts 
during the festivals.

Various and numerous art, social, and cultural 
events are organized throughout the year for our 
students to make the best use of their free times. 
In our university that aims to educate qualified 
students, there are places such as Atatürk Congress 
Centre, M. Rıza Çerçel Culture Centre, and multi-
purpose rooms in various departments reserved for 
these events. These rooms are well equipped to meet 
the requirements of any cultural and art events of 
students and academicians.

Akademik yıl içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda panel, 
konferans, söyleşi ve seminerler ile bilgi birikimlerini 
de arttırabilen öğrencilerimiz, bu sayede mezun 
olduklarında sadece mesleki alanlarında güçlü bilgi 
donanımına sahip kişiler olarak değil; kültürel, sanatsal 
ve sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun 
olmaktadırlar. Çağdaş bir üniversitenin iyi bir eğitimin 
yanında sosyal etkinlikler yoluyla da oluşacağının 
bilincinde olan üniversitemiz, üniversiteyi sadece 
derslere girilip çıkılan bir yer olmaktan çıkarıp, bir yaşam 
biçimi haline getirmek için yoğun çaba harcamakta ve 
bu doğrultuda birçok etkinliğe önderlik etmektedir. Her 
yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen AKÜ Bilim, Kültür, Sanat 
ve Spor Şenlikleri de bu doğrultuda düzenlenmektedir. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, spor 
turnuvaları, çeşitli stant çalışmaları, konser etkinlikleri 
Üniversitemizde büyük heyecan ve coşku yaratmaktadır.

Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekil-
de değerlendirmesini amaçlayan üniversitemizde, yıl 
boyunca çok sayıda ve çeşitlilikte sanatsal, sosyal ve 
kültürel etkinlik düzenlenmektedir. Çok yönlü birey-
ler yetiştirmenin amaçlandığı üniversitemizde Ata-
türk Kongre Merkezi, M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi ve 
akademik birimlerimizde yer alan çok amaçlı konfe-
rans salonları bu tür etkinlikler için kullanılmaktadır. 
Salonlarımız, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın her 
türlü kültürel ve sanatsal etkinliğine cevap verecek 
kapasite ve donanımdadır. 

CULTURAL FACILITIES
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LABORATUVAR OLANAKLARI

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
• Doğaltaş Laboratuvarı / Natural Stone Laboratory
• Elektron Çarpışma Araştırma Laboratuvarı /
   Research Laboratory of Electron Collision
• Endüstriyel Otomasyon Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı /
   Industrial Automation Training and Research Laboratory
• Gıda Kontrol Laboratuvarı / Food Control Laboratory
• Malzeme Analiz ve Karakterizasyonu Laboratuvarı /
   Material Analysis and Characterization Laboratory
• Tıbbi Genetik Laboratuvarı / Laboratory of Medical Genetics
• Gıda Kontrol ve Analiz Laboratuvarı /
   Food Control and Analysis Laboratory
• Biyoteknoloji Laboratuvarı / Biotechnology Laboratory
• Biyoanaliz Laboratuvarı / Bioanalysis Laboratory
• Enfeksiyon Hastalıklar Laboratuvarı /
   Laboratory of Infectious Diseases
• Yakıt ve Yağ Analizi Laboratuvarı /
    Fuel and Oil Analysis Laboratory
• Metalik Malzemeler Laboratuvarı /
   Metallic Materials Laboratory
• Kimyasal Analiz ve Sentez Laboratuvarı /
   Chemical Analysis and Synthesis Laboratory
• Ölçme Tekniği ve Jeodezi Laboratuvarı /
   Measurement Technique and Geodesy Laboratory

Uygulamalı eğitime özel önem vermekte olan üniversi-
temiz bünyesinde; Eğitim Fakültesinde 2, Fen-Edebiyat 
Fakültesinde 24, Mühendislik Fakültesinde 25, Tekno-
loji Fakültesinde 29, Veteriner Fakültesinde 18 ve Afyon 
MYO’da 14 olmak üzere toplam 112 adet  laboratuvar 
bulunmaktadır. Öğrenci laboratuvarlarının yanında araş-
tırma ve hizmet amaçlı olarak da kullanılan bazı labora-
tuvarlarımız:

At the university giving special attention to practical 
training, there are totally 112 laboratories, 2 in the Faculty 
of Education, 24 in the Faculty of Science and Literature, 
25 in the Faculty of Engineering, 29 in the Faculty of 
Technology, 18 in the Faculty of Veterinary Medicine, 
and 14 in the Afyon Vocational School. Together with the 
student laboratories, there are also some laboratories for 
the purpose of research and service:

Farabi Değişim Programında, üniversitemizin 
82 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. 
Erasmus Değişim Programı kapsamında, üni-
versitemizin 38 farklı ülkeden 176 üniversite 
ile anlaşması mevcuttur. Mevlana Değişim 
Programı kapsamında ise üniversitemizin 19 
farklı ülkede, 26 üniversite ile anlaşması bu-
lunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde 67 bö-
lümde yandal, 46 bölümde çift anadal uygu-
laması imkanı sunulmaktadır.

We have agreements with 82 universities within the 
scope of Farabi Exchange Program, 176 universities 
in 38 different countries within the Erasmus 
Exchange Program, and 26 universities in 19 different 
countries within the Mevlana Exchange Program.  
Moreover, the university offers double majors in 46 
departments and minors in 67 departments.

LABORATORY FACILITIES

STUDENT MOBILITY



ENSTİTÜLER GRADUATE
SCHOOLS
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Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 yılında üniversite-
mizin kuruluş yasası ile birlikte kurulmuştur. 

Enstitümüzde,

• Fen Bilimleri alanında: 
Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik, Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitimi,

• Mühendislik alanında: 
Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühen-
disliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, 
Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Maki-
ne Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisli-
ği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv 
Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri,

• Disiplinlerarası alanda: 
Bilgisayar, İş Güvenliği (Tezsiz 2. öğretim), İnter-
net ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi (Uzaktan 
Eğitim), Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim 
dallarında yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Doktora Programları:
Fizik, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İn-
şaat Mühendisliği, Kimya, Maden Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühen-
disliği, Matematik, Metalurji ve Malzeme Mühen-
disliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Otomotiv 
Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği.

Enstitümüzde 2019 yılı itibariyle toplam; 548 
tezli yüksek lisans, 128 tezsiz yüksek lisans ve 
113 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 789 
öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. Kurulduğu 
yıldan Mayıs 2019 tarihine kadar enstitimüzden, 
74 doktora, 1.401 tezli yüksek lisans, 1.196 tezsiz 
yüksek lisans olmak üzere toplam 2.681 öğrenci 
mezun olmuştur. 

The Graduate School of Natural and Applied Sciences was 
founded in 1993 with the constitution of the university.

We offer master's degree studies in the fields of:

• Sciences: Physics, Statistics, Chemistry, Mathematics, 
Molecular Biology and Genetics, Mathematics 
Education, and Science Education,

• Engineering:
Biomedical Engineering, Electrical and Electronic 
Engineering, Food Engineering, Geomatics 
Engineering, Civil Engineering, Geological Engineering, 
Chemical Engineering, Mining Engineering, 
Mechanical Engineering, Materials Science and 
Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, 
Automotive Engineering, Renewable Energy Systems,

• Multidisciplinary Areas:
Computer, Occupational Safety (Without Thesis, 
Evening Education), Internet and Information 
Technology Management (Distance Learning), and 
Nanoscience and Nanotechnology.

We offer Doctoral degree studies in the fields of:

• Doctorate (PhD) programs:
Physics, Food Engineering, Geomatics Engineering, 
Civil Engineering, Chemistry, Mining Engineering, 
Mechanical Engineering, Materials Science and 
Engineering, Mathematics, Metallurgical and 
Materials Engineering, Molecular Biology and Genetics, 
Automotive Engineering, and Geological Engineering.

In our Graduate School, we have a total of 789 students 
including 548 master’s degree with thesis, 128 master’s 
degree without thesis, and 113 Doctoral degree 
students as of 2019. From the year of its establishment 
to May 2019, totally 2.681 students graduated and 
there were 74 doctoral degrees, 1.401 master’s degrees 
with thesis, and 1.196 master’s degrees without thesis. 

FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ  

GRADUATE SCHOOL OF
NATURAL AND APPLIED SCIENCES
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We offer 23 Doctoral degree (5 Common programs), 19 
master's degree with thesis, and 8 master's degree without 
thesis programs.

• In the field of Veterinary:
We offer Doctoral degree studies in the fields of Anatomy, 
Food Hygiene and Technology, Biochemistry, Surgery, 
Postpartum and Gynecology, Reproduction and Artificial 
Insemination, Pharmacology and Toxicology, Physiology, 
Animal Feeding and Nutrition Diseases, Animal Health 
Economics and Management, Histology- Embryology, 
Internal Diseases, Medical Biology and Genetics, Microbiology, 
Parasitology, Pathology, Virology, and Zootechnics. Moreover, 
we have common doctorate programs carried out with 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University in the fields of Anatomy, 
Biochemistry, Physiology, Animal Feeding and Nutrition 
Diseases, and Histology- Embryology.

We offer master’s degree with thesis in the fields of Anatomy, 
Food Hygiene and Technology, Biochemistry, Surgery, 
Postpartum and Gynecology, Reproduction and Artificial 
Insemination, Pharmacology and Toxicology, Physiology, 
Animal Feeding and Nutrition Diseases, Animal Health 
Economics and Management, Histology- Embryology, 
Internal Diseases, Medical Biology and Genetics, Microbiology, 
Parasitology, Pathology, Virology, and Zootechnics.

We offer master’s degree without thesis in the fields of Food 
Hygiene and Technology, Postpartum and Gynecology, 
Pharmacology and Toxicology, Animal Feeding and Nutrition 
Diseases, Animal Health Economics and Management, 
Laboratory Animals, Internal Diseases, and Parasitology.

• In the field of Physical Education and Sports:
 We offer master’s degree with thesis.

In our Graduate School, we have a total of 282 students including 
195 master’s degree with thesis, 6 master’s degree without thesis, 
and 81 Doctoral degree students as of 2019. From the year of its 
establishment to May 2019, totally 618 students graduated and 
there were 99 doctoral degrees, 467 master’s degrees with thesis, 
and 52 master’s degrees without thesis. 

Enstitümüzde, 
23 doktora (5'i ortak program), 19 yüksek lisans, 8 tezsiz 
yüksek lisans programı mevcuttur.

• Veteriner alanında: 
Anatomi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Biyokimya, 
Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni 
Tohumlama, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizyoloji, Hayvan 
Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı 
Ekonomisi ve İşletmeciliği,  Histoloji-Embriyoloji, İç 
Hastalıkları, Medikal Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, 
Parazitoloji, Patoloji, Viroloji ve Zootekni anabilim 
dallarında doktora programı mevcuttur.  Ayrıca Anatomi, 
Biyokimya, Fizyoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları ve Histoloji-Embriyoloji doktora programları, 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile ortak olarak 
yürütülmektedir.

Anatomi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Biyokimya, 
Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama, 
Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizyoloji, Hayvan Besleme 
ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve 
İşletmeciliği,  Histoloji-Embriyoloji, İç Hastalıkları, Medikal 
Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, 
Viroloji ve Zootekni anabilim dallarında tezli yüksek lisans 
programı mevcuttur.

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi,  Doğum ve Jinekoloji, 
Farmakoloji ve Toksikoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği,  La-
boratuvar Hayvanları, İç Hastalıkları ve  Parazitoloji anabi-
lim dallarında da tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur.

• Beden Eğitimi ve Spor alanında:
Tezli yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir. 

Enstitümüzde 2019 yılı itibariyle toplam; 195 tezli yüksek 
lisans, 6 tezsiz yüksek lisans ve 81 doktora öğrencisi olmak 
üzere toplam 282 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. 
Kurulduğu yıldan Mayıs 2019 tarihine kadar enstitimüz-
den, 99 doktora, 467 tezli yüksek lisans, 52 tezsiz yüksek 
lisans toplam 618 öğrenci mezun olmuştur. 

GRADUATE SCHOOL OF
HEALTH SCIENCES

SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ  

SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ  
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Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993 yılında üniversitemizin kuruluş 
yasası ile birlikte kurulmuştur. 

Enstitümüzde,

• Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında:
Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 
İslam Tarihi ve Sanatları, Müzik, Özel Hukuk, Sanat ve Tasarım, 
Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği,  Türk Dili ve Edebiyatı,

• İktisadi ve İdari Bilimler alanında:
İktisat, İşletme (İngilizce), Katılım Bankacılığı, Maliye, Muhasebe-
Finansman, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası 
Ticaret ve Finasman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve 
Organizasyon,

• Eğitim Bilimleri alanında:
Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Eğitimi, 
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi dallarında yüksek lisans 
eğitimi yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra enstitümüzde; Coğrafya, Eğitim Programları ve 
Öğretim, İktisat, İşletme, Katılım Bankacılığı, Maliye, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm 
İşletmeciliği dallarında doktora eğitimi, Müzik Anabilim Dalında 
ise sanatta yeterlik eğitimi yürütülmektedir. 

Ayrıca enstitümüzde, İşletme Yönetimi, Mali Hukuk, Tarih, Turizm 
Rehberliği ve Yerel Yönetimler Maliyesi alanlarında da tezsiz 
yüksek lisans (İÖ) programları ile Eğitim Programları ve Öğretim 
alanında da Uzaktan Eğitim (İÖ) tezsiz yüksek lisans programı 
mevcuttur.

Sosyal Bilimler Dergisi: ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, EBSCOhost, 
Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, ASOS Index, DRJI, 
Scientific Indexing Services, MLA, Google Scholar, Rootindexing, 
International Citation Index CiteFactor gibi ulusal ve uluslararası 
veritabanlarında/indexlerde taranan ve hakemli statüde yayın 
hayatına devam eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Enstitümüz bünyesinde 1999 yılından beri yayın 
hayatını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren yılda dört sayı 
olarak çıkan dergimiz, kurulduğu yıldan itibaren, sosyal bilimler 
literatürüne önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kurulduğu yıldan Aralık 2019 tarihine kadar Enstitimüzden; 209 
doktora, 1.678 tezli yüksek lisans, 427 tezsiz yüksek lisans ve 
1.250 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 3.564 öğrenci mezun 
olmuştur. Enstitümüzde Aralık 2019 tarihi itibari ile 219 doktora, 
970 tezli yüksek lisans, 135 tezsiz yüksek lisans ve 23 uzaktan öğ-
retim öğrencisi olmak üzere toplam 1.347 öğrenci öğrenimini 
sürdürmektedir. 

The Graduate School of Social Sciences was founded in 1993 with the 
constitution of the university.

We offer master's degree studies in the fields of:

• Social Sciences and Humanities:
Geography, Contemporary Turkish Dialects, Gastronomy and 
Culinary Arts, Islamic History and Art, Music, Private Law, Art 
and Design, Sociology, History, Tourism Management, Turkish 
Language and Literature, 

• Economics and Administrative Sciences: 
Economics, Business Administration (English), Islamic Banking, 
Public Finance, Accounting-Finance, Political Sciences and Public 
Administration, International Trade and Finance, Production 
Management and Marketing, Management and Organization,

• Educational Sciences: 
Educational Sciences, Curriculum and Instruction, Primary 
School Education, Social Studies Education, Turkish Education,

Doctoral degrees are offered in the departments of Geography, 
Curriculum and Instruction, Economics, Business Administration,  
Islamic Banking, Public Finance, Political Sciences and Public 
Administration, Social Studies Education, Sociology, History, 
Tourism Management, and a degree of Fine Arts is offered in the 
Department of Music.

We offer master's degree without thesis (evening education) 
in the fields of Business Administration, Financial Law, History, 
Tourism Guidance, and Local Administrations Finance, and also 
Curriculum and Instruction (Distance and evening education).

Journal of Social Sciences: The Journal of Social Sciences has 
been published since 1999 within the scope of the Graduate 
School. It has been indexed in national and international 
databases such as ULAKBİM TR Index, EBSCO, EBSCOhost, 
Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, ASOS Index, DRJI, 
Scientific Indexing Services, MLA, Google Scholar, Rootindexing, 
and International Citation Index CiteFactor and published in the 
refereed status. The journal has been published four times in a 
year since 2019, and it has contributed significantly to the Social 
Sciences Literature since its establishment.

From the year of its establishment to December 2019, totally 
3.564 students graduated and there were 209 doctoral degrees, 
1.678 master’s degrees with thesis, 427 master’s degrees without 
thesis, and 1.250 degrees in distance education. In our Graduate 
School, we have a total of 1.324 students including 970 master’s 
degree with thesis, 135 master’s degree without thesis, and 219 
Doctoral degree students as of December, 2019.

GRADUATE SCHOOL OF
SOCIAL SCIENCES

SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ  



FAKÜLTELER FACULTIES



ÖĞRENCİ SAYISI / NUMBER OF STUDENTS

Kız Öğrenci
Female Students

Erkek Öğrenci
Male Students

Toplam
Total

14.638 17.640 32.278

AKADEMİK PERSONEL SAYISI / NUMBER OF ACADEMIC STAFF

Prof.
Prof. Dr.

Doç.
Assoc. Prof. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi
Asst. Prof. Dr.

Öğr. Gör.
İnstructor

Arş. Gör.
Research Asst.

Toplam
Total

158 95 260 322 208 1.043

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TOPLAM ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONEL SAYISI*

2020-2021 ACADEMIC YEARS*
TOTAL NUMBER OF STUDENTS AND ACADEMIC STAFF

* Temmuz / July 2021



Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 26 Şubat 
2010 tarihli, 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlana-
rak, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılmış; 
Üniversitemiz Senatosunun önerisi ve Yükseköğretim 
Kurulunun tavsiyesiyle 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 
sayılı Resmi Gazetenin 4000 karar sayısı ile Bolvadin 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi adını almıştır.
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ticaret, ulusla-
rarası ticaret, sanayi, bankacılık ve finans sektörlerinde 
istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, 
ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek 
üzere 2021 yılında kurulmuş ve 2021-2022 eğitim-
öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. 
Fakülte, ülkemizdeki iktisadi ve idari bilimler alanın-
daki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak, sözü 
edilen sektörlerin operasyonel düzeyde gereksinim 
duyduğu yetkin iş gücüne dönük özgün bir eğitim 
programı uygulamayı hedeflemektedir. Eğitimin be-
lirgin alanlarına yoğunlaşması, mezunların iş bulma 
şansını arttırmakta ve girişimcilik ruhunu teşvik et-
mektedir. Fakültemiz, “iş dünyasıyla iletişime ve etki-
leşime açık yapısıyla” uygulamaya dönük 4 yıllık lisans 
eğitimini yetkin bir akademik kadronun gözetiminde 
ders, konferans, uygulama, seminer vb. çalışmalarla 
sunmaktadır. Bunun yanı sıra iş dünyasının ve sektö-
rünün uzmanlarıyla iş birliği içinde eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine de devam etmektedir.

Bolvadin School of Applied Sciences was opened with the 
publication of the Official Journal numbered 27505 and 
dated 26 February 2010 within the body of Afyon Kocatepe 
University. It has been named as Bolvadin Faculty of 
Applied Sciences with the offer of the University Senate 
and with the advice of the Higher Education Council with 
the decision number 4000 of the Official Journal dated 21 
May 2021 and numbered 31487.

Bolvadin Faculty Of Applied Sciences was established in 
2021 and it has admitted students since the academic 
years of 2021 - 2022. We aim to train qualified personnel 
to be employed in trade, international trade, industry, 
and banking and finance sectors and to carry out 
academic work in related fields. As different from the 
general education approach in the field of economic and 
administrative science in our country, the school aims 
to implement a distinguished training program for the 
competent workforce required by the aforementioned 
sectors at the operational level. The Faculty focuses on 
training on the significant areas and we encourage the 
spirit of entrepreneurialism. Therefore, our graduates 
have high employment opportunities. We maintain a 
practice oriented 4-year training with the “structure open 
to communication and interaction with the business 
world” under the supervision of a qualified academic 
staff through lectures, conferences, practice, seminars, 
and so on. Furthermore, we offer education and training 
activities in collaboration with the experts from the 
business world and the sector.

BOLVADİN FACULTY OF
APPLIED SCIENCES 

BOLVADİN UYGULAMALI
BİLİMLER FAKÜLTESİ



• Lojistik Yönetimi / Logistics Management
    (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Muhasebe ve Finans Yönetimi / Accounting and Finance  
     Management (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Bankacılık ve Sigortacılık / Banking and Insurance
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

DEPARTMENTSBÖLÜMLER

Phone: +90 272 612 78 61-63  | Fax: +90 272 218 34 86
E-mail: bolvadinubyo@aku.edu.tr
Place: Bolvadin Kırkgöz Campus

Tel: (272) 612 78 61-63 | Faks: (272) 218 34 86
E-posta: bolvadinubyo@aku.edu.tr

Yer: Bolvadin Kırkgöz Kampüsü
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Öğretmen adaylarını yetiştiren kurumların 
başında gelen Eğitim Fakültelerinde bir yandan 
öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak için 
başlangıç eğitimi yapılırken, bir yandan da 
eğitimle ilgili akademik çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu bağlamda Eğitim Fakültesi bütün diğer eğitim 
fakültelerinde olduğu gibi, YÖK'ün izin verdiği 
alanlarda, öngördüğü programlarla alan bilgisi, 
genel kültür ve pedagojik yönden donanımlı, 
motivasyonu yüksek, toplumun temel değerlerini 
ve ideallerini özümsemiş, üstün niteliklere sahip 
öğretmen adayları yetiştirmek gibi bir misyonu 
üstlenmektedir.

Yükselen eğitimli insan ihtiyacı genelde okulla-
rın, özelde ise öğretmen yetiştiren kurumların 
önemini daha çok hissettirmektedir. Bu bağlam-
da çağın ihtiyaçlarına uygun bireylerin yetiştiril-
mesinde stratejik öneme sahip olan okullarda en 
önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Öğret-
menlerin toplumsal yaşamda model bireyler ola-
rak, yeni neslin istenilen niteliklerle donatılma-
sındaki rolü tartışılmaz bir olgudur.

FACULTY OF EDUCATIONEĞİTİM FAKÜLTESİ

Fakültemiz bu rolü üstlenecek donanıma sahip ni-
telikli bir kadroya sahip olmakla birlikte, bu eğitimin 
en iyi şekilde verilebileceği derslik, etkinlik sınıfı, 
drama sınıfı, bilgisayar ve fen laboratuvarı, konfe-
rans salonu vb. yeterli fiziki donanıma da sahiptir.

Eğitim Fakültesi bünyesinde Fen Bilgisi Öğret-
menliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Okul 
Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği prog-
ramlarında öğrenci alınmaktadır. Ayrıca Eğitim Bi-
limleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Fen Bilgisi 
Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bil-
giler Eğitimi, Türkçe Eğitimi alanlarında lisansüstü 
eğitim verilmektedir.

Eğitim Fakültesinin üç temel amacı; ulusal ve ulus-
lararası düzeyde eğitim-öğretim vermek, bilimsel 
araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek, paydaş-
lara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmektir. 
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum-
larda ve özel okullarda okul öncesi, ilkokul ve ortao-
kul öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.
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Education faculties are the leading institutions 
for training teacher candidates, and they provide 
education for preparing them to the profession 
and conduct academic studies regarding the field. 
The mission of our faculty, as in all other education 
faculties, is to train teachers in the disciplines 
permitted by the Higher Education Council. These 
teachers are expected to be equipped with content, 
world and pedagogic knowledge. Also, they are 
supposed to have high motivation, to adopt 
social values and ideals, and to have professional 
qualifications. 

The rising need for educated people highlights 
the importance of school in general and teacher-
training institutes in particular. In the schools 
having strategic importance for training individuals 
appropriate to the era, teachers have a vital role in 
achieving this goal. It is undeniable that teachers 
are models in the community for enabling the new 
generation to gain the required qualities.

We have qualified academic staff for achieving this aim best 
together with the adequate equipment including classroom, 
activity room, drama room, computer and science laboratory, 
conference room, and so on.  

In the Faculty of Education, we have students in the 
departments of Science Education, Mathematics Education 
for Primary School, Preschool Education, Primary School 
Education, Social Sciences Education, and Turkish Education. 
Furthermore, we offer postgraduate education in the fields 
of Educational Sciences, Curriculum and Instruction, Science 
Education, Mathematics Education, Primary School Education, 
Social Studies Education, and Turkish Education.

Our faculty has three basic purposes. We aim to provide 
education at national and international levels, to produce 
knowledge by conducting scientific research and publication, 
and to serve for the benefits of our society and shareholders. 
Our graduates can work in the institutions of the Ministry of 
National Education and private schools as preschool, primary 
and secondary school teachers.
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• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Department of Mathematics and Science Education
     • Fen Bilgisi Öğretmenliği / Science Education
       (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)
     • İlköğretim Matematik Öğretmenliği /  Mathematics Education for Elementary Schools
       (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Temel Eğitim Bölümü / Department of Elementary and Early Childhood Education
     • Okul Öncesi Öğretmenliği / Early Childhood Education
        (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)
     • Sınıf Öğretmenliği /  Primary School Education
        (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Department of Turkish and Social Sciences Education
     • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Social Sciences Education
        (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)
     • Türkçe Öğretmenliği / Turkish Education
        (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Eğitim Bilimleri Bölümü / Department of Educational Sciences
       (Yüksek Lisans Eğitimi / Master’s Degree)
     • Eğitim Programları ve Öğretim / Curriculum and Instruction
        (Yüksek Lisans Eğitimi / Master’s Degree)
     • Eğitim Yönetimi / Educational Administration 
     • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psychological Counseling and Guidance
     • Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri / Philosophical, Social and Historical Foundations of Education
     • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme / Measurement and Evaluation in Education
     • Öğretim Teknolojileri / Instructional Technologies

• Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Department of Foreign Languages Education
     • İngiliz Dili Eğitimi / English Language Education
      • İngilizce Öğretmenliği / English Teaching

BÖLÜMLER DEPARTMENTS



Phone: +90 272 228 13 26 | Fax: +90 272 228 14 19
E-mail: afegitim@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 228 13 26 | Faks: (272) 228 14 19
E-posta: afegitim@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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The Faculty of Science and Literature was founded 
at the same year, 1992, with Afyon Kocatepe 
University and has been in service since 1993. It has 
15 departments, five in the science fields and ten in 
the social fields. Daytime and/or evening education is 
available in all the departments except for Psychology, 
Archaeology, Art History, and Western Languages and 
Literature. The Faculty of Science and Literature is one 
of the biggest faculties in our university with around 
four thousand students. Our faculty has around 150 
dynamic and qualified instructors in their fields.

The programs of the departments at our faculty have 
been arranged according to the European Credit 
Transfer System (ECTS). Within the frame of LLP/
ERASMUS programs, our students with the required 
qualifications have the opportunity to study or do an 
internship abroad for one semester or two semesters 
in universities or various institutions in Europe without 
paying tuition fee.

Our faculty unceasingly develops for enabling the 
graduates to have more employment opportunities 
and also social improvement through scientific 
research.

The Faculty of Science and Literature aims to train 
scientists. It also endeavors to train individuals in order 
to meet the demands in various public and private 
institutions and scientific fields. Together with this, it 
also contributes to the development of science field 
and provides the society with knowledge. In the field 
of social sciences, it plays a crucial role in ensuring 
the protection of social values and their continuity 
by transferring them to the future generations. The 
graduates of the Faculty of Science and Literature 
start their career with the qualifications in line with 
this understanding.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte 1992’de ku-
rulan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 yılından bu yana 
faaliyet gösteren bir birimdir. 5’i fen bilimleri alanın-
da 10’u da sosyal bilimler alanında olmak üzere 15 
bölüme sahiptir. Fizik, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Batı 
Dilleri ve Edebiyatları hariç, diğer bölümlerde nor-
mal ve/veya ikinci öğretim mevcuttur. Fen-Edebiyat 
Fakültesi, yaklaşık 4 bin öğrenci ile üniversitemizin 
en büyük fakültelerinden biridir. Fakültemizin kendi 
alanında söz sahibi olan 150  civarında nitelikli ve 
dinamik öğretim elemanı bulunmaktadır.

Fakültemiz bölümlerinin programları Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumlu hâle getirilmiştir. 
LLP/ERASMUS programları çerçevesinde aranan ni-
telikleri taşıyan öğrencilerimiz, Avrupa Birliği ülkele-
rinde bulunan üniversite veya çeşitli kurumlarda bir 
veya iki yarıyıl ücretsiz olarak öğrenim görme ve staj 
yapma imkânına sahiptirler.

Fakültemiz gerek mezun verdiği öğrencilerin daha 
çok istihdam edilebilir olmasını sağlamak ve gerekse 
bilimsel araştırmalarıyla toplumsal gelişimi sağlamak 
için sürekli gelişme yolunda  ilerlemektedir.

Fen-Edebiyat Fakülteleri, bilim insanı yetiştirmek 
amacıyla kurulmuş birimler olmakla birlikte çeşitli 
kamu ve özel kurumlarda ve bilim alanında uzman 
iş gücü ihtiyacını karşılayacak bireyleri yetiştirmek-
tedir. İnsan gücü yetiştirmenin yanı sıra fen bilimleri 
alanında bilimin gelişmesi ve bilginin topluma ka-
zandırılmasına katkı sağladığı gibi, sosyal bilimler 
alanında da toplumsal değerlerimizin korunmasın-
da ve gelecek nesillere aktarılarak devamlılığının 
sağlanmasında önemli katkılar vermektedir. Fen-
Edebiyat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden 
mezun olan öğrenci, bu anlayışa uygun niteliklerle 
iş hayatına atılmaktadır.

FACULTY OF SCIENCE
AND LITERATURE

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
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• Coğrafya / Geography
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı / Contemporary Turkish Dialects and Literature
   (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Felsefe / Philosophy
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Kimya / Chemistry
    (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Matematik / Mathematics
    (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Moleküler Biyoloji ve Genetik / Molecular Biology and Genetics 
    (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Psikoloji / Psychology

• Sanat Tarihi / Art History 

• Sosyoloji / Sociology
    (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Tarih / History
    (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literature
    (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS



Phone: +90 272 228 13 21  | Fax: +90 272 228 12 35
E-mail: fenedfak@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 228 13 21 | Faks: (272) 228 12 35
E-posta: fenedfak@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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The Faculty of Fine Arts aims to train innovative, 
original, responsible, respectful, tolerant, fair, pioneer, 
perspicuous, determined and participative artists 
and designers. They are expected to have high 
sensitiveness to aesthetics, aim for perfection, care 
about and internalize social needs, be committed to 
ethical values, and be able to generate ideas in the 
departments of Traditional Arts, Interior Architecture 
and Environmental Design, Painting, Ceramics, 
Cinema and Television, and Basic Education.

Our faculty trains inquisitive, critical, environmentally-
conscious, and successful individuals. These people 
are desired to think globally, have the ability to 
produce local solutions, provide artistic contributions 
to human dignity, and care about the peace of our 
country and the world.

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları, 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Seramik, 
Sinema ve Televizyon, Temel Eğitim bölümle-
riyle yenilikçi, estetik duyarlılığı yüksek, özgün, 
mükemmeli hedefleyen, sorumlu, toplumu 
önemseyen ve özümseyen, etik değerlere bağlı 
ve saygılı, hoşgörülü, adil, öncü, şeffaf, fikir üre-
tebilen, kararlı, katılımcı sanatçılar ve tasarımcı-
lar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemiz; araştıran, eleştiren, evrensel düşü-
nen, yerel çözümler üretebilme yeteneğine sa-
hip, çevreye duyarlı, ülkemiz ve dünya barışını 
önemseyen, insan onuruna sanatsal katkı sağla-
yabilecek başarılı bireyler yetiştirmektedir.

FACULTY OF FINE ARTSGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
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Our graduates can open studios in their fields 
or work in design agencies and units related to 
media and communication. In our faculty, there 
are nearly 800 students and about 50 instructors 
who train the students for the purpose of 
making them competent. Our students receive 
training in the scope of scientific methods 
including the processes of uncovering the 
potential of authentic production, developing 
intuitions, searching, finding out, practicing, 
trying, auditing, and finalizing through the 
applied courses related to theoretical and basic 
education during their studies. 

Mezunlarımız alanlarıyla ilgili atölyeler açabilir; 
tasarım ajanslarında, medya ve iletişim ile ilgili 
birimlerde çalışabilirler. 800 dolayında öğrencinin 
eğitimine devam ettiği fakültemizde, 50’ye yakın 
öğretim elemanımız, öğrencilerimize alanlarında 
yetkin bireyler olmaları amacıyla hizmet vermeye 
devam etmektedir. Öğrencilerimiz, eğitim süreleri 
boyunca aldıkları kuramsal ve temel eğitime yö-
nelik uygulamalı derslerle, özgün üretim potansi-
yelini açığa çıkarma, sezgiler geliştirme, araştırma, 
bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuç-
landırma süreçlerini içeren bilimsel metotlar çer-
çevesinde öğrenim görmektedirler.
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• Sanat ve Tasarım / Art and Design
    (Yüksek Lisans Eğitim / Master’s Degree)

• Geleneksel Türk Sanatları / Traditional Turkish Arts
    (Lisans Eğitim / Master’s Degree)

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Design
    (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Resim / Drawing
    (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Sinema ve Televizyon / Cinema and Television
    (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS

Phone: +90 272 228 14 26 | Fax: +90 272 228 13 08
E-mail: gsf@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 228 14 26 | Faks: (272) 228 13 08
E-posta: gsf@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Türkiye’nin en genç hukuk fakültelerinden bi-
ridir. Bakanlar Kurulu’nun, 21 Haziran 2010 ta-
rihli Kararı ile kurulmuştur.

2011 yılı içerisinde, üniversitemizin merkez 
kampüsü (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü) 
içerisinde yapımına başlanan Hukuk Fakültesi 
binası, Afyonkarahisarlı İşadamı Merhum Asım 
Kocabıyık'ın desteği ile 2011 yılı sonlarında 
bitirilmiş, 2012 Nisan ayı içerisinde tefrişatı 
ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak hiz-
mete hazır hâle getirilmiştir. Kendi binasında 
faaliyete başlamasıyla birlikte fakültenin idari 
ve akademik yapılanması çalışmalarına hız ve-
rilmiş, bu amaçla, yeterli sayıda idari personel 
yanı sıra, çok kısa süre içerisinde, farklı anabi-
lim dalları ve unvan derecelerinden öğretim 
üyeleri ve araştırma görevlilerinin alımları 
mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

Fakülte henüz lisans öğretimine başlamadan 
önce, Fakülte’nin akademik yeterliliğinin sağ-
lanması kapsamında göreve başlayan 23 araş-
tırma görevlisine yönelik olarak, “Lisansüstü 
Seminerleri” üst başlığında çok sayıda aka-
demik ve bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. 
Bu toplantılarda ilk iki yıl içerisinde, pek çoğu 
disiplinlerarası olmak üzere toplam 10 bilim-
sel etkinlikte, yüze yakın akademisyen, konuş-
macı ya da tartışmacı olarak fikir beyan etmiş, 
50'nin üzerinde bildiri sunulmuştur. Eğitim öğ-
retime başlandıktan sonra da bu etkinlikler çe-
şitlendirilerek sürdürülmüş, her dönem en az 
bir ulusal sempozyum olmak üzere, çok sayıda 
bilimsel toplantıya ev sahipliği yapılmıştır.

Faculty of Law at our university is one of the 
youngest law faculties in Turkey. It was founded 
with the decision of the Council of Ministers dated 
June 21, 2010. 

The building of the faculty started to be constructed 
in the central campus of our university (Ahmet 
Necdet Sezer Campus) in 2011, and it was 
completed at the end of 2011 with the support 
of Asım Kocabıyık, the deceased businessman 
from Afyonkarahisar. It became ready for service 
by completing its furbishing and environmental 
planning during April, 2012. Efforts for the 
administrative and academic settlement were 
expedited following that it started to operate in its 
own building. For this purpose, academic members 
and research assistants having different academic 
degrees from different departments as well as a 
sufficient number of administrative personnel have 
been appointed within the frame of the regulation 
in a short period of time.

Before the Faculty began undergraduate 
education, numerous academic and scientific 
activities had been realized with the main heading 
of “Postgraduate Seminars” intended for 23 
research assistants in order to maintain academic 
qualification of the Faculty. During the first two 
years of these meetings, approximately 100 
academicians expressed their opinions as either a 
spokesman or a debater, and more than 50 reports 
were submitted in totally 10 scientific activities most 
of which were interdisciplinary. After the Faculty 
started education, these activities have been carried 
out in a variety of forms, and the Faculty has hosted 
numerous scientific meetings including at least a 
national symposium in every academic term.

FACULTY OF LAWHUKUK FAKÜLTESİ
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Hukuk Fakültesi, düzenlediği bu etkinliklerin yanı sıra, 
2013 yılında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı tarafından, arabulucular yetiştirmek üzere 
koordine edilen, Arabuluculuk Sertifika Programını 
açma izni alarak, profesyonel anlamda eğitim öğre-
tim faaliyetlerine de başlamıştır. Takip eden yıllarda 
da söz konusu eğitimler devam etmiş, lisans öğreti-
mine de başlamıştır. Yine 2015-2016 yılı itibariyle de 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortak Özel 
Hukuk Yüksek Lisans Programı’nı açmış, söz konusu 
program dâhilinde lisansüstü eğitimlerini de büyük 
bir titizlikle devam ettirmiş, her yıl belirli sayıda lisan-
süstü öğrenci alımına özen göstermiştir. 

Hukuk Fakültesi, bu çalışmalarıyla, 2015 yılında Tür-
kiye koordinatörlüğünü ODTÜ’nün yürüttüğü URAP 
(Universite Ranking by Academic Performance) ta-
rafından üniversitelerin alanlara göre yapılan Türkiye 
sıralamasında 18. sırada yer almıştır.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ikinci 
mezunlarını da vermiş olan Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi, halihazırda Erasmus ve Farabi 
öğrenci değişim programlarına entegrasyon çalışma-
larını sürdürmekte, “Kamu Hukuku Anabilim Dalı” tez-
li yüksek lisans ve doktora; Türkiye Adalet Akademisi 
ile işbirliği halinde, “Hukuk Uyuşmazlığı” uzaktan eği-
tim tezsiz yüksek lisans programlarını açmak üzere 
hazırlıklar yapmaktadır.

Ülkemizin diğer üniversitelerindeki hukuk fakültele-
rinden farklı olmak adına, öğrencilerin lisans eğitim-
lerinde yeterli bilgi donanımına sahip olması için aklın 
ve bilimin ışığında tüm bilimsel eğitimler layıkıyla ve-
rilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin fa-
kültemizde almış oldukları derslerin yanında, 2-3 haf-
tada bir yapılan konferans, söyleşi ve diğer akademik 
etkinliklerle mesleki açıdan tecrübe kazanmalarına 
yönelik olarak da yoğun bir gayret sarf edilmektedir. 

In addition to these activities, the Faculty started 
education in 2013 by getting permission to 
open the Program of Mediation Certificate 
coordinated for training mediators by the Head 
of Mediation Department in the Ministry of 
Justice. In the following years, these trainings 
have continued, and the Faculty has also started 
its undergraduate education. In 2015-2016 
academic years, we have opened the Private 
Law Master’s Program in cooperation with 
the Faculty of Law in Anadolu University and 
admitted a particular number of students to this 
graduate program every year.

In 2015, URAP (University Ranking by Academic 
Performance) coordinated by Middle East 
Technical University evaluated the Turkish 
universities in terms of academic programs, and 
our Faculty of Law became 18th among other 
law faculties.

As for the academic years 2019-2020, the Faculty 
continues for integration through Erasmus+ 
and Farabi student exchange programs. We are 
preparing for admitting students at master’s 
and doctoral studies at the “Department of 
Public Law” and distance education master’s 
degree without thesis at “Law Discrepancy” in 
cooperation with the Justice Academy of Turkey.

As a privilege of our faculty, we strive for 
providing all the scientific trainings in the light of 
reason and science and equipping our students 
with the adequate knowledge during their 
undergraduate education. Accordingly, together 
with the courses they have in the faculty, we put 
great effort for our students to gain professional 
experience with conferences, interviews, and 
other activities held every 2-3 weeks.
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Phone: +90 272 218 26 12  | Fax: +90 272 228 14 77
E-mail: hukuk@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 218 26 12  | Faks: (272) 228 14 77
E-posta: hukuk@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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Kuruluşu 1974 yılına dayanan İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Üniversitemizin çekirdeğini 
oluşturan ilk akademik birimdir. Misyonu gereği 
mesaisini ve enerjisini uluslararası düzeyde bi-
limsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini 
gerçekleştirmede ve bu faaliyet sonuçlarını eko-
nomik ve toplumsal faydaya dönüştürmede har-
camaktadır. Fakültemizin vizyonu ise, bilimsel 
araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde ulaş-
tığı uluslararası saygınlık ve başarıyla, öğrenci-
lerinin, mezunlarının ve çalışanlarının mensubu 
olmaktan gurur duydukları bir fakülte olmaktır.

The Faculty of Economics and Administrative 
Sciences was founded in 1974, and it is the 
first academic unit of our university. Our 
mission is to conduct scientific research and 
carry out education at the international 
level. We also do our best to transform the 
outcomes of these activities into economic 
and social benefit. We aim to achieve the 
international respect and success in both 
scientific research and educational activities. 
Thus, our students, graduates, and staff are 
proud of being the members of our faculty.

FACULTY OF ECONOMICS AND
ADMINISTRATIVE SCIENCES

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ 
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6 ayrı bölümde, sayıları 100’e ulaşan öğre-
tim elemanlarıyla eğitim-öğretim hizme-
tini devam ettiren fakültemizin mezunları, 
özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe 
ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş 
bulabilmekte; serbest muhasebeci ve mali 
müşavirlik mesleklerine başvurabilmekte; 
ayrıca kamu sektöründe de kaymakamlık, 
maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, idari 
hâkimlik ve diğer birçok üst düzey sınav-
larda önemli ölçüde avantaj sağlamakta; 
Merkez Bankası ve bankacılık sektöründe iş 
imkânlarına sahip olabilmektedir.

Our faculty has 6 departments and approximately 
100 teaching staffs. The graduates of our faculty 
can easily begin their careers in the fields of 
marketing, finance, accounting, and human 
resource management in the private sector. They 
can apply for being an independent accountant 
or a public accountant. Moreover, they have a 
significant advantage in the exams of district 
governorship, finance inspection, accountant, 
administrative law judgement, and other top 
level exams in the public sector. They have 
opportunities to work in the National Bank and 
banking sector as well. 
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• İktisat / Economics
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor's, Master's, Doctoral Degree)

• İşletme / Business Administration 
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• İngilizce İşletme / Business Administration (English)
   (Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Maliye / Public Finance
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Public Sciences and Public Administration 
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Uluslararası Ticaret ve Finans / International Trade and Finance
   (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi  / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS
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Phone: +90 272 218 20 13-14 | Fax: +90 272 228 11 48
E-mail: iibf@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 218 20 13-14 | Faks: (272) 228 11 48
E-posta: iibf@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü



50

2012 yılında kurulan İslami İlimler Fakültesi, 2013-
2014 eğitim-öğretim yılında İslami İlimler ile İlköğ-
retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bö-
lümlerine öğrenci alarak faaliyetlerine başlamıştır.

İslam dinini ana kaynaklarından anlayıp yorumla-
yan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ilmi birikimi 
ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi 
akademik geleneğini ortaya koyan, ahlâkî kaygıları 
her şeyin önünde tutan, bu toprakların kıymetini 
ve sahip olduğu değerleri iyi bilen, nesnelliği he-
deflemekle birlikte öznel yaklaşımları da dikkate 
alarak önemli akademik çalışmalar yapmayı he-
defleyen İslami İlimler Fakültesi, alanında öncü bir 
fakülte olabilme idealini taşımaktadır.

The Faculty of Islamic Sciences at Afyon Kocatepe 
University was established in 2012, and it started 
education in 2013-2014 academic years by admitting 
students to the departments of Islamic Sciences 
and Elementary School Religious Culture and Moral 
Knowledge Education.

The Faculty of Islamic Sciences aims to be a pioneer in 
its field. It endeavors to understand and interpret the 
Islamic religion from its main sources. It tries to exhibit 
its own academic tradition with the knowledge of 
theology formed in years. It gives priority to the ethical 
considerations and values of our society. We propose 
to conduct academic studies considering subjective 
approaches with objective purposes.

FACULTY OF ISLAMIC SCIENCESİSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
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İslam bilimleri, kültür ve medeniyeti yanında 
din bilimleri alanında akademik araştırma-
lar yapıp, bunları ilim dünyası ve kamuoyu 
ile paylaşabilen, kimliği oluşturan değerleri 
hem koruyup hem de geliştirerek toplumun 
huzur ve devamlılığına katkıda bulunan, kül-
türel mirası değerlendirebilen ve bu amaç-
lar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşları ile iş birliği yapabilen, 
sistematik, tutarlı ve eleştirel bakış açısına 
sahip, yaşanan hayatı, bu hayatın etkin bir 
üyesi olarak kendi birikimiyle yorumlayabi-
len ve karşılaşacağı problemlere akademik 
bir bakış açısıyla çözüm üretebilen nitelikli 
ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek 
fakültenin amaçları arasındadır.

Fakültemiz halen Ahmet Karahisari kampü-
sünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Geniş ulaşım imkânına sahip kam-
püs bünyesinde eğitim binasının yanında 
kütüphane, yemekhane, kafeterya ve spor 
salonu mevcuttur. Ayrıca Afyonkarahisar 
İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak Kredi 
Yurtlar Kurumuna işletmesi devredilen 300 
yatak kapasiteli bir kız yurdu, İslami İlimler 
Fakültesi kız öğrencilerine tahsis edilmiş 
olup yurt yerleşim olarak kampüs bitişiğinde 
bulunmaktadır.

The Faculty has several purposes. First, it aims 
to carry out scientific studies related to Islamic 
sciences, culture and civilization in addition to 
religious sciences. We share the outcomes of these 
studies with scientific world and public opinion. 
We also protect and develop the values forming 
the identity, so in this way, we contribute to the 
peace and permanence of society. We appreciate 
the cultural heritage of the society. In addition 
to these aims, we strive to train qualified and 
equipped theology specialists who can collaborate 
with the public institutions and non-governmental 
organizations. These theology specialists are 
expected to have a systematic, consistent and 
critical perspective. Thus, they can interpret life 
and can find solutions to the problems with an 
academic and critical perspective.

The Faculty of Islamic Studies continues education 
in Ahmet Karahisari Campus. Within the 
campus having a wide range of transportation 
opportunities, there are also a library, a dining 
hall, a cafeteria, and a sports hall together with the 
education building.  Furthermore, there is a 300-
bed capacity dormitory for girls next to the campus. 
Its management has been assigned to Credit and 
Dormitories Institution after being built by Special 
Provincial Administration of Afyonkarahisar.



• Temel İslam Bilimleri / Basic Islamic Sciences
    (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Felsefe ve Din Bilimleri / Philosophy and Religious Sciences
    (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• İslam Tarihi ve Sanatları /  Islamic History and Arts
    (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi /
     Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

BÖLÜMLER

DEPARTMENTS
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Phone: +90 272 218 31 50 | Fax: +90 272 218 31 53
E-mail: iif@aku.edu.tr

Place: Ahmet Karahisari Campus

Tel: (272) 218 31 50 | Faks: (272) 218 31 53
E-posta: iif@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Karahisari Kampüsü
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Mühendisler, yaşam standartlarının arttırılmasını, 
teknolojinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını ve 
katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesini sağ-
layan kimselerdir. Dünya ekonomilerinde, mühendis-
lik katma değeri yüksek ürünler üretebilen ülkelerin 
ön sıralarda yer aldıkları açık bir şekilde görülmek-
tedir. Fakültemizde bulunan yan dal ve çift ana dal 
programları sayesinde belirli başarı kriterlerine uyan 
öğrencilerimizin, kendi branşları dışında ilgi duyduk-
ları diğer bir mühendislik branşında da yoğun bilgi-
lenme veya ikinci bir lisans diploması alma fırsatları 
bulunmaktadır. Ayrıca “Erasmus ve Farabi” programla-
rı kapsamında Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çeşitli 
üniversitelerde öğrenim görme imkânı sunulmuştur.

1992 yılında kurulan Fakültemiz bünyesinde şu an Bi-
yomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Gıda 
Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendis-
liği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Mal-
zeme Bilimi ve Mühendisliği olmak üzere toplam 9 
bölümde sürdürülen normal ögretim faaliyetlerinin 
yanında; Harita Mühendisliği, Biyomedikal Mühen-
disliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde ise ikinci 
öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Engineers are expected to increase life standards, 
improve and expand technology, and produce new 
products with high added value. It is clear that the 
countries that can produce these products have a 
significant advantage on the world stage. In our 
faculty, we have double majors and minors, and 
the students fulfilling the prerequisite criteria have 
the opportunities to get a second undergraduate 
diploma or have specialized courses on another 
branch of engineering. They also can participate 
in the Erasmus+ and Farabi exchange programs to 
study in Europe or within Turkey.

Our faculty was established in 1992. We carry out 
daytime education at nine departments, and these 
departments are Biomedical Engineering, Electrical 
Engineering, Food Engineering, Geomatics 
Engineering, Civil Engineering, Chemical 
Engineering, Mining Engineering, and Materials 
Science and Engineering. Evening education is also 
available in Geomatics Engineering, Biomedical 
Engineering, and Civil Engineering Departments.

FACULTY OF ENGINEERINGMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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Materials Science and Engineering Laboratories
Ceramics Laboratory, Heat Treatments Laboratory, 
Metallic Materials Laboratory, Metallic Features and 
Metallography Laboratory, Electronics Materials 
Laboratory, Polymer and Composite Material Laboratory

Mining Engineering Laboratories
Sample Cutting and Preparation Laboratory, Mining 
Operation Laboratory-I, Mining Operation Laboratory-II, 
Ore Preparation Laboratory, Rock Mechanics Laboratory, 
and Ore Dressing Laboratory

Geomatics Engineering Laboratory
Measuring Technique and Geodesy Laboratory, Public 
Measurements and Geographic Information Systems 
Laboratory, and Cartography and Remote Sensing 
Laboratory

Food Engineering Laboratories
Microbiology Analysis Laboratory, Food Application 
Laboratory, Instrumental Analysis Laboratory, and Food 
Analysis Laboratory

Geological Engineering Laboratories
Optical Mineralogy/ Paleontology Laboratory and 
Mineralogy-Petrography Laboratory

Chemical Engineering Laboratories
Chemical Technologies Laboratory-I, Chemical Technologies 
Laboratory-II, and Basic Operations Laboratory

Electrical Engineering Laboratories
High Tension Laboratory, Lighting Laboratory, Renewable 
Energy Systems Laboratory, and Basic Electronic 
Laboratory

Biomedical Engineering Laboratories
Biomedical Instrumentation Laboratory, Biomedical 
Calibration Laboratory, and Biomechanics Laboratory

Civil Engineering Laboratories
Hydraulic Laboratory, Mechanic Laboratory, Transportation 
Laboratory, Soil Mechanics Laboratory, Construction 
Management Laboratory, and Construction Material 
Laboratory 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarları
Seramik Laboratuvarı, Isıl İşlemler Laboratuvarı, Meta-
lik Malzemeler Laboratuvarı , Metalik Özellikler ve Me-
taloğrafi Laboratuvarı, Elektronik Malzemeler Labora-
tuvarı, Polimer ve Kompozit Malzeme Laboratuvarı

Maden Mühendisliği Laboratuvarları
Numune Kesme ve Hazırlama Laboratuvarı, Maden 
İşletme Laboratuvarı-I, Maden İşletme Laboratuvarı-
II, Cevher Hazırlama Laboratuvarı, Kaya Mekaniği 
Laboratuvarı ve Cevher Zenginleştirme Laboratuvarı

Harita Mühendisliği Laboratuvarları
Ölçme Tekniği ve Jeodezi Laboratuvarı, Kamu Ölçme-
leri ve CBS Laboratuvarı ve Kartoğrafya ve Uzaktan 
Algılama Laboratuvarı

Gıda Mühendisliği Laboratuvarları
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı, Gıda Uygulama 
Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve 
Gıda Analiz Laboratuvarı

Jeoloji Mühendisliği Laboratuvarları
Optik Mineraloji / Paleontoloji Laboratuvarı ve 
Mineraloji-Petrografi Laboratuvarı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarları
Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı-I, Kimyasal Tekno-
lojiler Laboratuvarı-II ve Temel İşlemler Laboratuvarı

Elektrik Mühendisliği Laboratuvarları
Yüksek Gerilim Laboratuvarı, Aydınlatma Laboratu-
varı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı ve 
Temel Elektronik Laboratuvarı

Biyomedikal Mühendisliği Laboratuvarları
Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı, Biyo-
medikal Kalibrasyon Laboratuvarı ve Biyomekanik 
Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları
Hidrolik Laboratuvarı, Mekanik Laboratuvarı, Ulaştır-
ma Laboratuvarı, Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Yapı 
İşletmesi Laboratuvarı ve Yapı Malzemesi Laboratuvarı

LABORATUVARLAR / LABORATORIES



56

• Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering 
   (Lisans / Bachelor’s Degree)

• Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering 
   (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Elektrik Mühendisliği / Electrical Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Gıda Mühendisliği / Food Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Harita Mühendisliği / Geomatics Engineering
   (Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Master’s Degree, Doctoral Degree)

• İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering
  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Jeoloji Mühendisliği / Geology Engineering
   (Yüksek Lisans Eğitimi / Master’s Degree)

• Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Maden Mühendisliği / Mining Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Materials Science and Engineering
   (Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Master’s Degree, Doctoral Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS



Phone: +90 272 218 23 00 | Fax: +90 272 218 10 00
E-mail: muhendislik@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 218 23 00 | Faks: (272) 218 10 00
E-posta: muhendislik@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 16 Ocak 
2001 tarihli, 24289 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
bünyesinde açılmış; Üniversitemiz Senato-
sunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun 
tavsiyesiyle 11 Kasım 2019 tarihli 30945 sayı-
lı Resmi Gazetenin 1773 karar sayısı ile Spor 
Bilimleri Fakültesi adını almıştır. 2009 yılında 
açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümünün yanı sıra Antrenörlük Eğitimi ve 
Rekreasyon Bölümlerinin de açılmasıyla bir-
likte üç bölümde eğitim verilmektedir.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 4 yıllık 
eğitim dönemlerinde teorik ve pratik alan-
larda yetiştirilmektedir. Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümünde 4 yıllık eği-
timlerini tamamlayan öğrenciler, öğretmen-
lik hakkını elde etmektedirler. Antrenörlük 
Eğitimi Bölümünü tamamlayan öğrenciler 
çeşitli branşlarda antrenörlük yapabilmek-
tedirler. Rekreasyon Bölümünü tamamlayan 
öğrenciler ise yerel yönetimler, sanayi kuru-
luşları ve turizm alanında rekreasyon yöneti-

FACULTY OF SPORT SCIENCESSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

cisi olarak hizmet verebilmektedirler. Ayrıca 
Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümle-
rinde öğrenim gören öğrenciler, pedagojik 
formasyon eğitimi aldıkları taktirde öğret-
menlik hakkı da elde edebilmektedirler.

280 bin metrekarelik toplam alana sahip 
olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesinde 25.332 metrekaresi ka-
palı ve 19.444 metrekaresi açık olmak üzere 
toplamda ise 44.776 metrekare alanda eği-
tim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 
Ayrıca fakülte bünyesinde 2 kapalı spor sa-
lonu, 1 artistik jimnastik salonu, 1 fitness sa-
lonu, 2 aynalı salon, 1 masa tenisi salonu, 1 
çok amaçlı salon, 1 tatami minderli salon, 1 
standart ölçülerde çim futbol sahası, 1 stan-
dart ölçülerde suni çim futbol sahası, 1 kum 
futbol sahası, 1 kum voleybol sahası, 1 kapa-
lı halı saha, 1 kapalı tenis kortu, 2 açık tenis 
kortu,  1 açık basketbol sahası ve 1 sentetik 
zeminli atletizm pisti bulunmaktadır. Fakül-
te bünyesinde ayrıca 1 yarı olimpik yüzme 
havuzu da yer almaktadır.
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The School of Physical Education and Sports started 
education with the publication of the Official Journal 
numbered 24289 and dated 16 January 2001 in Afyon 
Kocatepe University. It has been named as “Faculty of 
Sport Sciences” with the offer of the University Senate 
and with the advice of the Higher Education Council 
with the 1773 decision number of the Official Journal 
dated 11 November 2019 and numbered 30945. We 
offer education in three fields: Department of Physical 
Education and Sports Education (opened in 2009), 
Coaching Education, and Recreation Departments.

We train our students in the fields of theory and practice 
during the course of four years. The students who 
graduate from the Department of Physical Education 
and Sports Education have the right to become 
teachers. The students who complete the Department 
of Coaching Education can work as a coach in different 
sports. The graduates of the Recreation Department 
can serve as recreation directors in local governments, 
industrial organizations, and tourism sector. Moreover, 
the students studying at the Coaching Education and 
Recreation Departments can have the right to become 
a teacher on the condition that they have pedagogical 
formation courses.

Our faculty has been established on a total of 280 
thousand m2 areas. The educational activities are 
carried out on an area of 44.776 m2 consisting of a 
25.332 m2 closed area and a 19.444 m2 open area. In 
the faculty, there are two indoor sports halls, one artistic 
gymnastics hall, one fitness hall, two halls with mirrors, 
one table tennis room, one multi-purpose hall, one hall 
with tatami mat, one standard size grass football pitch, 
one standard size artificial grass football pitch, one sand 
football pitch, one sand volleyball pitch, one indoor 
synthetic grass football pitch, one indoor tennis court, 
two outdoor tennis courts, one outdoor basketball pitch, 
and one athletics track with synthetic floor. Moreover, 
there is also one semi-olympic swimming pool in the 
faculty.
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• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Physical Education and Sports Education 
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Antrenörlük Eğitimi / Coaching Education
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Rekreasyon / Recreation
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS
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E-posta: besyo@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü



62

Teknoloji Fakültesi, 2010–2011 öğretim yılı güz 
döneminden itibaren öğrenci alarak mühendislik 
müfredatını uygulamaktadır. Teknoloji Fakültesin-
deki mühendislik bölümlerinin müfredatlarının di-
ğer mühendislik fakültesi müfredatlarından farklı 
olması, mezunlarına nitelikli uygulama becerisi 
kazandırmakta ve böylece uygulama alanındaki 
eksikliği giderecek nitelikte mühendisler yetiştiril-
mesine olanak tanımaktadır. Ayrıca “Erasmus ve Fa-
rabi” programları kapsamında Avrupa ülkelerinde 
ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde 2 yarıyıla kadar 
öğrenim görme imkânı sunulmaktadır.

Misyonumuz, günümüz teknolojisini ve mühen-
dislik üretkenliği, kaynakları, zamanı, ekonomik ve 
iş gücü olanaklarını ve çevresel koşulları göz ardı 
etmeden en verimli şekilde kullanarak çözümler 
üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimini öğren-
cilerine sağlamaktır. Vizyonumuz ise, uluslararası 
düzeyde tanınan, araştırmacı kimliğiyle yenilikçi 
ve sürekli gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını 
gösteren, etkin öğrenmeyi ilke edinmiş, ülke içeri-
sindeki her türlü gelişim sürecine katılımı sağlayan 
bir yapıya ulaşmak ve paydaşları ile etkili bir iletişim 
ve işbirliği yapabilen, yaşam boyu öğrenim yollarını 
bilen mühendisler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Fakültemizde uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte 
olup, tüm bölümlerin atölye ve laboratuvarları en 
son teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Fakültemize 
ait bölümlerde Otomotiv Mühendisliği Araştırma 
ve Uygulama Laboratuvarı, İçten Yanmalı Motorlar 
Laboratuvarı, Yakıt Analiz Laboratuvarı, Otomotiv 
Elektrik-Elektroniği Laboratuvarı, Motor Test Labo-

The Faculty of Technology has been admitting 
students since 2010-2011 fall semester. The curricula 
of the engineering departments in the faculty of 
technology are different from the curricula in other 
faculties of engineering. This enables the graduates 
acquire qualified practical skills and become 
qualified engineers. Thus, they graduate from the 
faculty with the awareness related to the practical 
needs in the area. Within the frame of Erasmus+ and 
Farabi programs, students get the chance to study in 
various universities in the European countries and 
Turkey for one semester or two semesters. 

We provide high quality engineering education to 
our students. Thus, they can find solutions by utilizing 
modern technology, the available resources, time, 
labor force, and environment conditions efficiently. 
Our vision is to become a recognized institution at 
the international level. We strive to be innovative 
and eager to improve constantly. Thus, our students 
adopt active learning as a principle and know how 
to access information. Also, we are ready to take 
part in every kind of development across the country 
and to train engineers as life-long learners who can 
communicate and collaborate with the partners 
effectively.

We emphasize practical training in our faculty, and 
accordingly, have equipped the workplaces and 
laboratories of all the departments with the latest 
technology. In our faculty’s departments, we have an 
Automotive Engineering Research and Application 
Laboratory, Internal Combustion Engines Laboratory, 
Fuel Analysis Laboratory, Automotive Electrical 
and Electronics Laboratory, Engine Test Laboratory, 

FACULTY OF TECHNOLOGYTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
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ratuvarı, Esnek Üretim Sistemleri Laboratuvarı, 
Robotik Laboratuvarı, Elektrik-Elektronik Mühen-
disliğine Ait 6 adet Laboratuvar, CNC Laboratu-
varı, Enerji ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı, 
Mekanik ve Makine Elemanları Laboratuvarı, Ta-
kım Tezgahları Laboratuvarı, Temel İşlemler La-
boratuvarı, Bilgisayar Destekli İmalat Laboratu-
varı, Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, 
Yüzey İşlemleri Laboratuvarı, Üretim ve Süreçler 
Laboratuvarı, Toz Metalurjisi Laboratuvarı, Metal 
Teknolojileri Laboratuvarı, Malzeme Karakteri-
zasyon Laboratuvarı bulunmaktadır.

Bazı analiz cihazları (XRD, SEM, XRF, DTA/TG vb.) 
bölüm laboratuvarlarında bulunmamasına rağ-
men üniversitemizin merkezi araştırma labo-
ratuvarında mevcut olup, öğrenci ve öğretim 
elemanlarının kullanımına açıktır. Öğrenci ve öğ-
retim elemanlarımız gerek eğitim-öğretim amaç-
lı, gerekse AR-GE çalışmalarında bu alanları etkin 
bir şekilde kullanmaktadırlar.

Flexible Manufacturing Systems Laboratory, 
Robotics Laboratory, six Laboratories of Electrical 
and Electronics Engineering, CNC Laboratory, 
Laboratory of Energy and Fluid Mechanics, 
Laboratory of Mechanics and Machine Elements, 
Machine Tools Laboratory, Basic Operations 
Laboratory, Computer Aided Manufacturing 
Laboratory, Computer Aided Design Laboratory, 
Surface Treatment Laboratory, Producing and 
Processing Laboratory, Powder Metallurgy 
Laboratory, Metal Technology Laboratory, and 
Materials Characterization Laboratory.

Although some analysis devices (XRD, SEM, 
XRF, DTA/TG, and so on) are not available in the 
department laboratories, they are available in 
the central research laboratory at the university 
and are open for the use of our students and 
academic staff. The students and academic staff 
can use them for education and research and 
development effectively.
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• Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronic Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Mekatronik Mühendisliği / Mechatronic Engineering
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Metallurgical and Materials Engineering
   (Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS
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E-posta: teknoloji@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2005 
yılında kurulmuş ve 2013 yılına kadar "Konaklama 
İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İş-
letmeciliği ve Turist Rehberliği" bölümlerinde lisans 
eğitimi vermiştir. 2013 yılında Yüksekokulun Fakül-
teye dönüşmesi ile birlikte Turizm Fakültesi olarak 
"Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
ve Turizm Rehberliği" bölümlerinde eğitim-öğretim 
faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca, Turizm İşlet-
meciliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora 
programı ile Turizm Rehberliği Anabilim Dalı tezsiz 
yüksek lisans programlarında da lisansüstü eğitim 
verilmeye devam edilmektedir.

Fakültemizin misyonu, bilimsel ilkeler ışığında ulus-
lararası rekabette ülkemiz turizm sektörünün sahip 
olduğu konumu iyileştirecek, insani değeri yüksek, 
eleştirel yaklaşıma sahip öğrenciler yetiştirerek, sek-
törde ülkemizin rekabet gücünü artırıcı, ulusal dü-
zeydeki bilgi ve refahı geliştirici bilimsel araştırma fa-
aliyetlerinde bulunmak ve topluma hizmet etmektir. 
Fakülte bünyesinde yeterli sayıda öğretim elemanı-
mız ve idari personelimiz görev yapmakta ve 1500'e 
yakın öğrenci eğitim görmektedir.

Öğrencilerimizin sektöre daha kolay uyum sağlaya-
bilmeleri için, sektörle iş birliğine gidilerek derslerin 
gerçek uygulamalı bir işyeri ortamında gerçekleşti-
rilmesi doğrultusunda ve 5510 Sayılı Kanunun 5/b 
maddesi uyarınca Afyonkarahisar il merkezinde 
bulunan beş yıldızlı otellerle imzalanan protokoller 
kapsamında öğrencilerimiz, son sınıfta güz veya ba-
har yarıyıllarından birinde 14 hafta boyunca ilgili otel 
işletmelerinde o otelin normal bir personeli gibi belli 
bir ücret karşılığında "İşbaşı Uygulamalı Eğitim" alma 
ve çalışma imkânına sahiptirler.

School of Tourism and Hotel Management was 
founded in 2005, and it provided undergraduate 
education on "Hospitality Management", "Travel 
Management", "Food & Beverage Management", 
and "Tour Guiding" until 2013. In 2013, the school 
was transformed into a faculty and named as Faculty 
of Tourism. Since then, the Faculty has continued 
education in "Tourism Management", "Gastronomy 
and Culinary Arts" and "Tour Guiding". Additionally, 
the Faculty also provides master’s degree with thesis 
and doctoral degree in the Department of Tourism 
Management and master’s degree without thesis in 
the Department of Tour Guiding.

We are committed to train students who will 
improve the position of our country’s tourism 
sector in international competition. To do this, 
we teach our students to follow the scientific 
principles, think critically, and consider the values 
of humanity. We aim to serve the society and carry 
out scientific research activities that will enhance 
the competitiveness of our country in the sector 
and improve the information and wealth at the 
national level. The Faculty has a sufficient number 
of academic and administrative staffs and around 
1500 students.

Our faculty has been in cooperation with the 
sector and signed agreements with the five-star 
hotels in the Afyonkarahisar city center. This helps 
students to practice in the real workplaces as per 
article 5/b of the Law numbered 5510 and adapt 
to the sector. In this scope, our students have the 
opportunity to do internships in these hotels for 
14 weeks in one of the semesters in their last years. 

FACULTY OF TOURISMTURİZM FAKÜLTESİ
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Söz konusu bu uygulama sayesinde, öğrencileri-
mize otel işletmelerindeki işleyişleri yerinde görme 
imkânı sunmanın yanında, bireysel ve mesleki geli-
şimlerine de katkıda bulunulması, sektör tarafından 
istihdam edilme olanaklarının arttırılması hedeflen-
mektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Turizm Fakültesi Uy-
gulama Binası’nda bulunan suit odalarımız, çamaşır-
hane ve ütü odası, resepsiyon, mutfak ve restoran 
ünitelerimizde önbüro, kat hizmetleri, servis ve mut-
fak uygulamaları gibi derslerini uygulamalı olarak 
alabilmektedirler.

Mezunlarımız özel sektörde faaliyet gösteren konak-
lama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yiyecek içecek 
işletmeleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren 
diğer kurum-kuruluş-işletmelerde orta ve üst düzey 
yönetici olarak iş bulabilme imkânına sahiptirler. 
Ayrıca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına 
göre kamu kurum ve kuruşlarının ilgili birimlerinde 
istihdam olanaklarına sahip olan mezunlarımız, li-
sansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin 
akademik kadrolarında da kariyer imkânı bulabil-
mektedirler. Fakülte bölümlerindeki ders program-
ları ve içerikleri bu amaca hizmet etmekte ve söz 
konusu bu içeriklerin oluşturulmasında ilgili paydaş-
ların istek ve ihtiyaçları göz önüne alınmaktadır.

İyi bir turizmcinin kaliteli bir eğitimin yanında beşe-
ri ve sosyal yönünün de güçlü olması gerektiğinin 
bilincinde olan fakültemiz, bu doğrultuda birçok 
sosyal etkinliğe önderlik etmektedir. Fakültemiz 
bünyesinde öğrencilerimizin kendilerini sürekli 
geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet 
gösteren “Turizm Topluluğu” ve “Gastronomi Kulü-
bü” olarak iki farklı öğrenci kulübü bulunmaktadır. 
Turizm Fakültesi öğrencilerinin etkin çalışma ve ça-
balarıyla akademik yıl içerisinde kültürel, tarihi ve 
doğal zenginlikleri bulunan il ve bölge gezileri ile 
çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, 
panel, söyleşi, bölüm çayları ve piknik gibi çeşitli 
sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Bunların yanı 
sıra öğrencilerimiz futbol, basketbol, voleybol, te-
nis, masa tenisi, badminton, atletizm gibi çeşitli 
sportif faaliyetleri yapabilmekte ve takımlara gire-
rek turnuvalara katılabilmektedirler.

Thanks to this application, we aim to contribute 
to personal and professional development of the 
students together with providing an opportunity of 
observing the working atmosphere in the hotels and 
to increase their employment chances in the sector. 
Moreover, our students can have the courses such 
as the front office, housekeeping, and service and 
kitchen operations practically in the suites, laundry 
and ironing rooms, reception, kitchen, and restaurant 
units in the Application Building of Tourism Faculty.

Our graduates have the possibility to find job as 
mid and senior managers in private companies 
of accommodation, travel, food and beverages 
business, and other institutions or organizations 
in that sector.  Furthermore, our graduates have 
the possibility to be employed in the relevant 
departments of public institutions according to 
their Public Personnel Selection Examination (KPSS) 
scores.  They can continue their graduate education 
to find career opportunities as the academic staff 
of universities. The programs and contents of the 
courses in our faculty are structured to serve for these 
purposes considering the demands and needs of the 
stakeholders.

Our faculty is also aware of the fact that a successful 
tourism professional needs qualified education in 
addition to a strong social capability. Accordingly, 
we organize several kinds of social activities. There 
are two different student clubs named as "Tourism 
Society" and "Gastronomy Club" in our faculty to 
promote continuous development of our students. 
During academic year, various social activities are 
organized with the efforts of the students in our 
faculty. These include the trips to the cities and 
regions having cultural, historical, and natural wealth, 
seminars, symposiums, conferences, panel discussions, 
interviews on various topics, tea parties and picnics. 
Furthermore, our students can do sports such as 
football, basketball, volleyball, tennis, table tennis, 
badminton, and athletics. They are able to participate 
in tournaments by joining the faculty teams.
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• Turizm İşletmeciliği / Tourism Management
   (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora  Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree)

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts
   (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master’s Degree)

• Turizm Rehberliği / Tourism Guidance
   (Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree, Master's Degree without Thesis)

Phone: +90 272 228 13 06  | Fax: +90 272 228 13 02
E-mail: turizm@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 228 13 06 | Faks: (272) 228 13 02
E-posta: turizm@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü

BÖLÜMLER DEPARTMENTS
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The Faculty of Veterinary Medicine was founded 
in 1995. We have dynamic research staff, excellent 
physical facilities, and a developing technological 
infrastructure. We have a total of 88 instructors and 
70 of these are professors, associate professors, and 
assistant professors. We approximately admit 100 
students each year.

We carry on education in six classrooms and the laboratories 
including Anatomy Laboratory, Biochemistry Laboratory, 
Physiology Laboratory, Histology and Embryology 
Laboratory, Microbiology Laboratory, Virology Laboratory, 
Parasitology Laboratory, Pharmacology and Toxicology 
Laboratory, Biology and Genetics Laboratory, Zootechnics 
Laboratory, Food Hygiene Laboratory, Animal Feeding 
and Nutrition Diseases Laboratory, Veterinary Diagnosis 
and Analysis Laboratory with the approval of the 
Ministry. Clinical practices are required for Veterinary 
Medicine Education, and the Veterinary Health 
Research and Application Centre is the best place for 
these practices. In the center, pets, exotic animals, and 
farm animals are diagnosed and treated. In addition to 
this, the practice and research activities are performed 

Veteriner Fakültesi, 1995 yılında kurulmuş olup, di-
namik bir araştırıcı kadrosuna sahip, fiziki şartlarını 
önemli ölçüde tamamlamış ve teknolojik donanımı 
giderek artan bir fakültedir. Öğretim üyesi mevcudu 
70 olmak üzere toplam 88 öğretim elemanı bulu-
nan fakültemizin öğrenci kontenjanı yatay geçiş ve 
ek kontenjanlarla birlikte her yıl değişmekte olup, 
son yıllarda ortalama 100 olarak belirlenmiştir.

Fakültemiz bünyesinde Anatomi Laboratuvarı, Bi-
yokimya Laboratuvarı, Fizyoloji Laboratuvarı, His-
toloji ve Embriyoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı, Viroloji Laboratuvarı, Parazitoloji La-
boratuvarı, Farmakoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı, 
Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Zootekni Labora-
tuvarı, Besin Gıda Hijyeni Laboratuvarı, Hayvan Bes-
leme ve Beslenme Hastalıkları Laboratuvarı, Bakan-
lık onaylı Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı ve 
6 adet derslik ile öğrencilerimize eğitim verilmekte-
dir. Ayrıca veteriner hekimlik eğitiminin bir gereklili-
ği olan klinik uygulamaları da fakültemiz bünyesin-
de bulunan Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde yaptırılmakta olup, merkezimizde pet 
hayvanları, egzotik hayvanlar ve çiftlik hayvanla-

FACULTY OF VETERINARY MEDICINEVETERİNER FAKÜLTESİ
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rının tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Bu-
nunla birlikte Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma 
ve Uygulama Çiftliğinde öğrenci uygulamaları ile 
araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  Süt ve 
Süt Ürünleri Ünitesinde öğrenci uygulama faaliyet-
lerinin yanı sıra örneğin süt, kaymak ve yoğurt üre-
timi ve satışı da yapılmaktadır. Öğrencilerimizin boş 
vakitlerini değerlendirmek için kütüphane ve kitap 
okuma salonlarımız da hizmet vermektedir.

Mezunlarımız; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğına Bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, tarım işletme-
lerinde, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüklerinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüklerinde, Hayvan Islahı ve Üretim 
Kurumlarında, belediyelerde, TÜBİTAK Araştırma 
Laboratuvarlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağ-
lı Hayvan Sağlığı ve Gıda Kontrol Hizmetlerinde, 
yem sanayinde, ilaç firmalarında, özel sektör çift-
likleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, 
halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu ku-
rum ve kuruluşlarında görev yapabilir ve özel kli-
niklerde veteriner hekim olarak çalışabilirler.

in Education, Research, and Application Farm of 
the Faculty. The Milk and Milk Products Unit serves 
for student practice activities, and we produce 
and sell milk, cream, and yoghurt. We also have a 
library and reading halls for the students to make 
the best use of their free times.

Our graduates can serve as veterinarians in the 
Provincial/District Directorates of the Ministry of 
Agriculture and Animal Husbandry, Agricultural 
Enterprises, the General Directorate of Agricultural 
Production and Development, the General 
Directorate of Agricultural Research and Policy, the 
Institutions of Animal Breeding and Production,  
Municipalities, TUBİTAK Research Laboratories,  
the Animal Health and Food Control Services 
of the Turkish Armed Forces, Feed Industry, 
Pharmaceutical Companies, Private Farms, 
Food Industry based on animal production and 
Institutions and Organizations related to public 
health and environmental health. They can also 
work as veterinarians in private clinics.
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Phone: +90 272 218 27 00  | Fax: +90 272 228 13 49
E-mail: vetfak@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 218 27 00 | Faks: (272) 228 13 49
E-posta: vetfak@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü



YÜKSEKOKULLAR SCHOOLS

• DEVLET KONSERVATUVARI / STATE CONSERVATORY

• DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER / DİNAR SCHOOL OF APPLIED SCIENCES

• SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER / SANDIKLI SCHOOL OF APPLIED SCIENCES

• YABANCI DİLLER  YÜKSEKOKULU / SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES



SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YO 
SANDIKLI SCHOOL OF APPLIED SCIENCES

DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER YO
DİNAR SCHOOL OF APPLIED SCIENCES

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

DEVLET KONSERVATUVARI
STATE CONSERVATORY
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Devlet Konservatuvarı, 1999 yılında kurulmuş olup, 
2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına 
başlamıştır. Konservatuvarımız eğitimcileri, bilgi ve 
becerilerini öncelikle öğrencileri ile paylaşmakta, ken-
di alanında veya ilgi alanlarında var olan tüm konu ve 
konulara ilgi göstermekte, öğrencisini çok yönlü ye-
tiştirmeye ve öğrencisi ile etkin iletişim kurabilmeye 
özen göstermekte, gelişen ve hızla yenileri eklenen 
eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanabilmekte, 
alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı 
olmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi  Türk Halk Müziği Bölümün-
de (Çalgı Eğitimi ASD ve Ses Eğitimi ASD) hazırlık sı-
nıfı ile 5 yıl, Türk Sanat Müziği Bölümü (Ses Eğitimi 
ASD ve Temel Bilimler ASD), Sahne Sanatları Bölümü 
(Opera ASD ve  Koro ASD) ve Müzik Bölümünde ise  
(Piyano ASD, Yaylı Çalgılar ASD) 4 yıldır.

Konservatuvarımız eğitim ve öğretim faaliyetle-
rinin yanı sıra, öğretim elemanları ve öğrencilerin 
katılımı ve katkısıyla, bünyesindeki sanat toplu-
lukları ile sürdürdüğü yurt içi ve yurt dışı ulusal ve 
uluslararası konser ve etkinliklerle aktif temsil gö-
revini de layıkıyla icra etmektedir.

Mezunlarımız mesleki müzik eğitimi veren kurumlar-
da akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel 
sanat kurumlarında, topluluklarda sanatçı ve sanat 
eğitimcisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca pedagojik 
formasyon eğitimi alarak milli eğitim kurumlarında 
da görev yapabilmektedirler.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana-
sanat Dalına 4 bölüm mezunu öğrencilerimiz de 
girebilmekte ve lisansüstü eğitim bütüncül bir yak-
laşımla sürdürülmektedir.  

The State Conservatory was founded in 1999 and it 
has admitted students since the 2001-2002 academic 
years. The instructors of our conservatory share their 
knowledge and skills primarily with their students, 
show interest to all the existing topics in their field or 
their area of interest, and pay attention to train their 
students in a multi-faceted way and communicate with 
them effectively. Furthermore, our instructors keep up 
with the national and international developments in 
their fields. 

Our school has a five-year  program (including 
preparatory class) in Turkish Folk Music Department 
(Instrument Training Art Major and Voice Training Art 
Major) and four-year programs in Turkish Classical 
Music Department (Voice Training Art Major and Basic 
Sciences Art Major), Performing Arts Department (Opera 
Art Major and Chorus Art Major) and Music Department 
(Piano Art Major and String Instruments Art Major).

Our conservatory represents our university actively 
through national and international concerts and 
events with the contribution of instructors, students 
and art communities within the university in addition 
to its education and training facilities.

Our graduates can be academicians in institutions 
for vocational music education or can work as 
musical artists and instructors in public or private art 
institutions and groups. Moreover, they can work in 
the schools of the Ministry of National Education on 
the condition that they have pedagogical formation 
courses.

Our graduates can study master’s degree at the Music 
Department in the Graduate School of Social Sciences 
in the university, and the graduate school adopts an 
integrative approach.

STATE CONSERVATORYDEVLET KONSERVATUVARI



• Müzik / Music
   (Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik Eğitimi
    Bachelor’s Degree, Master’s Degree, Proficiency in
    Art Education)

• Türk Halk Müziği / Turkish Folk Music 
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Türk Sanat Müziği /Turkish Classical Music
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Sahne Sanatları / Performing Arts
   (Lisans Eğitimi / Bachelor’s Degree)

STATE CONSERVATORY

DEPARTMENTSBÖLÜMLER

Phone: +90 272 218 26 29  | Fax: +90 272 216 33 07
E-mail: konservatuvar@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 218 26 29 | Faks: (272) 216 33 07
E-posta: konservatuvar@aku.edu.tr
Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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DINAR SCHOOL OF
APPLIED SCIENCES

DİNAR UYGULAMALI
BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 
endüstrinin hemen her sektöründe ve si-
gortacılık ve aktüerya alanlarında istihdam 
edilmek üzere uzman personel yetiştir-
mek, ilgili ve yakın alanlarda akademik ça-
lışma yürütmek, bölgenin gelişimine katkı 
sağlamak üzere 2016 yılında kurulmuştur.

Akademik ve idari yapılanmasını tamam-
layan ve 2019-2020 eğitim öğretim yı-
lından itibaren öğrenci alımına başlayan 
Yüksekokulumuz, “endüstrinin tüm kolla-
rıyla iletişime ve etkileşime açık yapısıyla” 
uygulamaya dönük 4 yıllık lisans eğitimini 
yetkin bir akademik kadronun gözetimin-
de ders, konferans, uygulama, seminer vb. 
çalışmalarla sunmaktadır. Bunun yanı sıra 
iş dünyasının ve endüstrinin her kolundaki 
uzmanlar ile işbirliği içinde eğitim ve öğre-
tim faaliyetlerini yürüterek topluma katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Dinar School of Applied Sciences was 
established in 2016. It aims to train qualified 
personnel to be employed in almost all 
sectors of the industry and the insurance and 
actuarial fields. It also strives to carry out 
academic studies in related fields and provide 
contribution to the development of the region. 

The school has completed its academic and 
administrative structure and it has admitted 
students since 2019-2020 academic years. We 
maintain a practice oriented 4-year training 
with the “structure open to communication and 
interaction with the all industrial branches” 
under the supervision of a qualified academic 
staff through lectures, conferences, practice, 
seminars, and so on. Furthermore, we offer 
education and training activities for providing 
contribution to the society in collaboration 
with the experts from the business world and 
the sector.
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Phone: +90 272 218 32 30-33-34  | Fax: +90 272 218 32 32
E-mail: dubyo@aku.edu.tr

Place: Dinar Vocational School Campus

Tel: (272) 218 32 30-33-34 | Faks: (272) 218 32 32
E-posta: dubyo@aku.edu.tr

Yer: Dinar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi

• Endüstri Ürünleri Tasarımı/ Industrial Product Design
   (Lisans  Eğitimi / Bachelor’s Degree)

• Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri / Insurance and Actuarial Sciences
   (Lisans  Eğitimi / Bachelor’s Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS
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SANDIKLI SCHOOL OF
APPLIED SCIENCES

SANDIKLI UYGULAMALI
BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 
sağlık sektörlerinde istihdam edilmek üze-
re 4 yıllık lisans mezunu yetiştirmek, ilgili ve 
yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek 
amacıyla 2016 yılı Haziran ayında resmen ku-
rulmuş; 2017-2018 eğitim-öğretim yılından 
itibaren öğrenci alımına başlamıştır. 

Yüksekokulumuzda Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Gelişimi olmak üzere iki bölüm bu-
lunmaktadır. Yeterli sayıda öğretim elemanı 
bulunmakla birlikte, öğretim kadrosunu nitel 
ve nicel bakımdan güçlendirme çalışmaları 
devam etmektedir. Halihazırda Sosyal Hiz-
metler bölümünde ve  Çocuk Gelişimi Bölü-
münde öğrenci bulunmaktadır.

Okulumuz bünyesinde 20 derslik, bir amfi, 4 
laboratuvar ve bir konferans salonu bulun-
maktadır. Öğrencilerin akademik gelişim-
lerinin yanında sosyalleşmelerine de önem 
verilmektedir. Yüksekokulumuzda öğrenci-
lerimiz tarafından kurulmuş olan Sosyal Hiz-
met Kulübü bulunmakta ve kulüp tarafından 
çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. 
Kulüp vasıtasıyla sektör ile işbirliği kurarak, 
öğrenciler ve öğretim elemanları ile huzu-
revi, köy okulları, zihinsel engelliler okulları 
gibi kurumlar ziyaret edilmekte, alanında uz-
man kişiler tarafından seminerler düzenlen-
mektedir. Bunun yanında öğretim elemanları 
ve öğrencilerin katılımı ve katkısıyla, haftada 
bir gün öğrencilerin alanlarıyla ilgili filmlerin 
gösterildiği sinema günü düzenlenmektedir.    

Sandıklı School of Applied Sciences was officially 
established in June, 2016.  It has admitted 
students since 2017-2018 academic years. We 
aim that our students will complete a four-year 
undergraduate training to be employed in health 
sector. We also strive to carry out academic 
studies in related fields. 

There are two departments in our school, and 
these are Social Services and Child Development. 
We have a sufficient number of instructors and 
we continue to reinforce the staff in terms of both 
quantitative and qualitative aspects. Currently, 
we have students in the departments of Social 
Services and Child Development.

There are 20 classes, one lecture hall, four 
laboratories, and one conference hall in 
the school. It is important that our students 
be socialized in addition to their academic 
development. Our students have founded Social 
Services Club and they organize some social 
activities. In the scope of the club activities, 
we cooperate with the sector, and students 
and instructors visit institutions such as rest 
home, village schools, and schools of mentally 
handicapped. Seminars are organized by the 
professionals in their fields. Moreover, a cinema 
day is organized once a week in which movies 
related to students’ fields are shown with the 
participation and contribution of the instructors 
and students.       
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Phone: +90 272 218 38 75  | Fax: +90 272 218 38 76
E-mail: subyo@aku.edu.tr

Place: Sandıklı Yunus Emre Campus

Tel: (272) 218 38 75 | Faks: (272) 218 38 76
E-posta: subyo@aku.edu.tr

Yer: Sandıklı Yunus Emre Kampüsü

• Çocuk Gelişimi / Child Development
   (Lisans / Bachelor’s Degree)

• Sosyal Hizmet / Social Service
   (Lisans / Bachelor’s Degree)

BÖLÜMLER DEPARTMENTS
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Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde bulu-
nan Yabancı Diller Yüksekokulu, 2004 yı-
lında kurulmuş ve 2005-2006 akademik 
yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 
Kadrosunda 25  İngilizce,  2  Almanca 
olmak üzere toplam 27  öğretim görev-
lisi  bulunmaktadır. 12 adet derslik ve 2 
bilgisayar sınıfında eğitim-öğretim hiz-
metlerini sürdürmektedir. Yüksekokulu-
muz öğretim elemanları isteğe bağlı ve 
zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi’nin yanı 
sıra diğer fakülte ve yüksekokullarda ve-
rilmekte olan yabancı dil derslerini de 
yürütmektedir. Ayrıca halka açık olarak 
çeşitli dil kursları da düzenlenmektedir. 
Öğretim elemanlarımız, mesleki gelişim-
lerine katkıda bulunmak ve diğer eğitim 
kurumlarıyla işbirliği kurmak amacıyla 
yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen 
bilimsel etkinliklere düzenli olarak katıl-
maktadır.

Yüksekokulumuzda bir yıl boyunca İngi-
lizce hazırlık eğitimini takip eden öğren-
cilerimiz yıl sonunda yaklaşık 750 saat 
yüz yüze ders almakta; online ödevlerle 
birlikte bu rakam 900 saati bulmaktadır 
ve yıl sonunda B2 seviyesinde mezun 
olmaktadırlar. Aldıkları bu eğitim ken-
dilerine ileriki eğitimlerinde ve Erasmus 
sınavı gibi yurtdışı öğrenci seçme sınav-
larında avantaj sağlamaktadır.

“İngilizce Hazırlık Eğitimi” 
 Verilen Akademik Birimler

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi
• Veteriner Fakültesi
• Turizm Fakültesi

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGESYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU



The School of Foreign Languages was established in 2004 and started 
education in 2005-2006 academic years in the Ahmet Necdet Sezer 
Campus. We have a total of 27 instructors including 25 instructors 
for English and 2 for German. There are 12 classrooms and two 
computer laboratories. The instructors teach foreign language lessons 
in higher schools and faculties in addition to optional or compulsory 
English preparatory education in the school of foreign languages. We 
also organize various language courses open to public. To develop 
themselves and cooperate with other educational institutions, our 
instructors regularly join scientific activities in Turkey or abroad. 

In the school, students will have face to face training for approximately 
750 hours during a year, and it will reach to 900 hours with the online 
homework. The students completing this training will have B2 degree 
at the end of the year. It provides advantage for them in their future 
education and in exchange programs such as Erasmus+.

Academic Units Providing
"English Preparatory Education":

• Faculty of Economics and Administrative Sciences
• Faculty of Engineering
• Faculty of Technology
• Faculty of Veterinary Medicine
• Faculty of Tourism

Phone: +90 272 228 13 97  | Fax: +90 272 228 13 98 
E-mail: ydy@aku.edu.tr

Place: Ahmet Necdet Sezer Campus

Tel: (272) 228 13 97 | Faks: (272) 228 13 98
E-posta: ydy@aku.edu.tr

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü



• AFYON 
• BAŞMAKÇI
• BAYAT
• BOLVADİN
• ÇAY
• DAZKIRI
• DİNAR

• EMİRDAĞ
• İSCEHİSAR
• SANDIKLI
• SİNANPAŞA
• SULTANDAĞI
• ŞUHUT
• UZAKTAN EĞİTİM
   DISTANCE EDUCATION

MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

VOCATIONAL
SCHOOLS



85

• Aşçılık / Cooking

• Bankacılık ve Sigortacılık / Banking and Insurance

• Bilgisayar Programcılığı / Computer Programming

• Bilgisayar Teknolojisi / Computer Technology

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi /

    Biomedical Device Technology

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

    Office Management and Executive Assistant

• Çağrı Merkezi Hizmetleri / Call Center Services

• Çocuk Gelişimi / Child Development

• Doğal Yapı Taşları Teknolojisi /

    Natural Stones Technology

• Dış Ticaret / Foreign Trade

• Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi /

    Natural Gas and Plumbing Technology

• Elektrik / Electricity

• Elektronik Teknolojisi / Electronic Technology

• Gıda Teknolojisi / Food Technology

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım /

    Public Relations and Publicity

• Harita ve Kadastro / Surveying and Cadastre

• İç Mekan Tasarımı / Interior Design

• İnsan Kaynakları Yönetimi /

    Human Resource Management

• İnşaat Teknolojisi/ Construction Technology

• İşletme Yönetimi / Business Administration

• İş Makineleri Operatörlüğü /

     Heavy Equipment Operation

• Kimya Teknolojisi / Chemistry Technology

• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı /

    Jewellery and Ornament Design

• Laborant ve Veteriner Sağlık 

    Lab Technician and Veterinary Health 

• Makine / Machine

• Makine, Resim ve Konstrüksiyon / 

    Machine, Drawing and Construction

• Mekatronik / Mechatronics

• Mimari Restorasyon / Architectural Restoration

• Mobilya ve Dekorasyon /

    Furniture and Decoration

• Moda Tasarımı / Fashion Design

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları /

    Accounting and Tax Practices

• Otobüs Kaptanlığı / Bus Driving

• Otomotiv Teknolojisi / Automotive Technology

• Pazarlama / Marketing

• Radyo ve Televizyon Programcılığı /

    Radio and Television Programming

• Raylı Sistemler Yol Teknolojisi /

    Rail Systems Road Technology

• Reklamcılık / Advertising

• Turizm ve Otel İşletmeciliği /

    Tourism and Hotel Management

• Yapı Denetimi / Construction Inspection

• Yerel Yönetimler / Local Government

ASSOCIATE DEGREES

PROGRAMLAR



UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ

CENTRES FOR
RESEARCH AND

APPLICATION
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• Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları 
   Archaeological Research in Afyonkarahisar and Western Anatolia Region

• Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat / Ahmed Şemseddin Karahisari Art

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution

• Deney Hayvanları / Laboratory Animals

• Deprem / Earthquake

• Doğa Koruma ve Biyoizlem / Nature Protection and Biomonitoring

• Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme / Development of Future Research - Strategies 

• Gıda Kontrol / Food Control

• Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme / Entrepreneurship and Career Development

• Güneş ve Rüzgar Enerjisi / Solar and Wind Energy

• Halkbilim / Folklore

• Hayvancılık / Livestock

• İslam İktisadı ve Finansı / Islamic Economics and Finance

• İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya / Statistics, Operational Research and Actuarial

• İş Sağlığı ve Güvenliği / Occupational Health and Safety

• Jeotermal ve Maden Kaynakları / Geothermal and  Mineral Resources

• Kadın ve Aile Araştırmaları / Women and Family Studies

• Kocatepe Büyük Taarruz / Kocatepe the Great Attack

• Mermer ve Doğal Taş Teknolojisi / Marble and Natural Stone Technology

• Müzik / Music

• Okul Öncesi Eğitim / Pre-School Education

• Radyo-Televizyon / Radio-Television

• Sosyal Araştırmalar / Social Research

• Su Kaynakları / Water Sources

• Sultan Divani / Sultan Divani

• Sürekli Eğitim / Continuing Education

• Teknoloji / Technology

• Türkçe Öğretimi / Turkish Education

• Uluslararası İlişkiler / International Relations 

• Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri / Remote Sensing and Geographic Information Systems

• Uzaktan Eğitim / Distance Education

• Veteriner Sağlık  / Veterinary Health

• Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon / Wildlife Rescue and Rehabilitation

• Yapı Malzemeleri / Building Materials
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Our university offers its students a wide range of 
hobbies with student societies and clubs during 
their university education. We have student 
societies and clubs in almost every branch of 
science, culture, and art. Our students enrich their 
social lives and develop a team spirit and a sense of 
social awareness through the activities of societies 
and clubs.

The societies and clubs of our University carry out 
their activities within the frame of AKU Student 
Societies and Clubs Direction. Students determine 
the rules of the societies and clubs according to the 
“Afyon Kocatepe University Student Societies and 
Clubs Codes of Practice”, and their establishments are 
approved by the Directorate of Health, Culture, and 
Sports. The societies and clubs of our University carry 
out the activities of seminar, exhibition, program 
education, panel discussions, conference, concert, 
poetry recitation, movie screening/documentary, 
interview/ audition, theatre, symposium, congress, 
meeting, festival, workshop, visit/ technical visit, 
and so on. The technical support is provided for 
these activities such as hall reservation, vehicle 
and equipment reservation, poster printing, and 
so on. We opened the Student Societies and Clubs 
Information System in 2018 and we monitor the 
activities of the societies and clubs quickly. The 
Societies and Clubs Centre of our University is near 
Vadi Café. All the societies and clubs have their 
separate rooms in the center. Moreover, there is a 
meeting hall having the capacity of 50 people. This 
meeting hall has a projector, internet connection, 
and a computer.

Above 70 student societies and clubs are active in 
our University and about 3000 students are active 
members of these societies and clubs.

Üniversitemiz, öğrenci topluluk ve kulüpleriyle, 
öğrencilerine üniversite eğitimleri boyunca geniş 
bir hobi yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sa-
natın hemen her dalında bir öğrenci topluluk ve 
kulübüne sahip olan Üniversitemizde öğrencileri-
miz, bir yandan sosyal yaşamlarını zenginleştirir-
lerken bir yandan da topluluk ve kulüp faaliyetleri 
aracılığıyla toplumsal duyarlılık bilinçleri ile ekip 
ruhlarını geliştirmektedirler. 

Üniversitemiz topluluk ve kulüpleri AKÜ Öğrenci 
Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi çerçevesinde 
kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğ-
renciler, kurmak istedikleri topluluk ve kulübün 
tüzüğünü “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci 
Topluluk ve Kulüpleri Uygulama Esaslarına” göre 
oluşturmakta ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığı tarafından da topluluk ve kulüplerin kuru-
luş aşaması tamamlanmaktadır. Öğrenci topluluk 
ve kulüplerimiz seminer, sergi, program eğitimi, 
panel, konferans, konser, şiir dinletisi, film gösteri-
mi/belgesel, söyleşi/dinleti, tiyatro, sempozyum, 
kongre, toplantı, festival (şenlik), çalıştay, gezi/tek-
nik gezi vb. etkinliklerle faaliyetlerini yürütmekte-
dir. Bu etkinlikler için salon tahsisi, araç ve teçhizat 
temini, afiş basımı vb. konularda teknik destek veril-
mektedir. 2018 yılı itibari ile hizmete açılan Öğrenci 
Toplulukları ve Kulüpleri Bilgi Sistemi, işleyişin daha 
hızlı olmasını sağlamıştır. Üniversitemiz Topluluk ve 
Kulüpleri Merkezi, Vadi Cafe bitişiğinde topluluk ve 
kulüplerimizin kullanımına sunulmuştur. Merkez-
de topluluk ve kulüplerimiz tarafından kullanılmak 
üzere ayrı ayrı odalar tahsis edilmiştir. Ayrıca Mer-
kezimizde 50 kişilik toplantı salonu, projeksiyon, 
internet ve bilgisayar da bulunmaktadır. 

70’in üzerinde öğrenci topluluk ve kulübünün fa-
aliyet gösterdiği Üniversitemizde 3 bin dolayında 
öğrenci faal kulüp üyesi olarak yer almaktadır. 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜPLERİ

STUDENT CLUBS
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Üniversitemiz, uluslulararası ilişkiler bağlamında 
Erasmus+ ve Mevlana Programlarını başarıyla yü-
rütmektedir. Erasmus+ kapsamında Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerinin tamamına yakınıyla öğrenci ve öğ-
retim elemanı değişim anlaşmaları yapılmış; Mevla-
na Programı kapsamında ise Orta Asya ülkeleri baş-
ta olmak üzere Pakistan, Ürdün, Lübnan, Japonya 
gibi çok sayıda ülke üniversiteleri ile anlaşmalar ya-
pılmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında Üniversitemiz 
öğrencileri, bir veya iki yarıyıl boyunca öğrenimle-
rini anlaşmalı üniversitelerde geçirme fırsatına sa-
hiptirler. 2015 yılında iki farklı staj konsorsiyumuna 
üye olan üniversitemiz, 2016 yazında çok sayıda 
öğrenciyi program kapsamında Avrupa'nın değişik 
ülkelerine staja göndermiştir.

Üniversitemiz 2012-2013 yılından itibaren yoğun 
olarak yabancı uyruklu öğrenci almaya başlamıştır. 
Bu kapsamda 30 ülkeden Üniversitemize gelen 200 
öğrenci eğitimine başlamış olup, günümüzde 1000 
civarında olan ve her yıl artan sayıda yabancı uy-
ruklu öğrenci üniversitemizde eğitim görmektedir.

Our university carries out Erasmus+ and Mevlana 
Exchange programs successfully in the context of 
international relations. Within the scope of Erasmus+ 
program, bilateral agreements have been signed with 
almost all of the European Union member countries 
for student and staff exchange. Within the scope of 
Mevlana Exchange program, agreements have been 
signed with a great number of universities from a 
variety of countries. These are especially Central Asian 
countries, Pakistan, Jordan, Lebanon, Japan, and so 
on. Under these agreements, our students have the 
opportunity to have education for one semester or two 
semesters at the partner universities. Our university 
has become a member of two different Internship 
Consortiums in 2015. Through these consortiums, we 
have been sending several students for internship to 
different European Countries since 2016.

Moreover, our university has welcomed great number 
foreign students since 2012-2013 academic years. In 
this scope, 200 students have come from 30 countries 
to our university. Today, this number is about 1000, 
and the number of the foreign students studying in 
our university increases every year. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER INTERNATIONAL RELATIONS
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜLKELERİ / Countries of Foreign Students

ÜLKE / COUNTRY ÜLKE / COUNTRY ÜLKE / COUNTRY

AFGANİSTAN / AFGHANISTAN GANA / GHANA RUSYA / RUSSIA

ALMANYA / GERMANY GİNE / GUINEA SENEGAL / SENEGAL

AZERBAYCAN / AZERBAIJAN GÜRCİSTAN / GEORGIA SIRBİSTAN / SERBIA

BANGLADEŞ / BANGLADESH IRAK / IRAQ SOMALİ / SOMALIA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ / UNITED ARAB EMİRATES İRAN / IRAN SUDAN / SUDAN

BULGARİSTAN / BULGARIA KAMERUN / CAMEROON SURİYE / SYRIA

BURKİNA FASO / BURKINA FASO KAZAKİSTAN / KAZAKHSTAN SUUDİ ARABİSTAN / SAUDI ARABIA

BURUNDİ / BURUNDI KENYA / KENYA TACİKİSTAN / TAJIKISTAN

CİBUTİ / DJIBOUTI KIRGIZİSTAN / KYRGYZSTAN TAYLAND / THAILAND

ÇAD / CHAD KOMOROLAR / COMOROS TOGO / TOGOLESE

ÇİN / CHINA KONGO / CONGO TÜRKİYE / TURKEY

ENDONEZYA / INDONESIA LİBYA / LIBYA TÜRKMENİSTAN / TURKMENISTAN

ERİTRE / ERİTREA MADAGASKAR / MADAGASCAR UGANDA / UGANDA

ETİYOPYA / ETHIOPIA MISIR / EGYPT UKRAYNA / UKRAINE

FAS / MOROCCO MOĞOLİSTAN / MONGOLIA ÜRDÜN / JORDAN

FİLDİŞİ SAHİLİ / IVORY COAST MORİTANYA / MAURITANIA YEMEN / YEMEN

FİLİPİNLER / PHILIPPINES NİJERYA / NIGERIA YUNANİSTAN / GREECE

FİLİSTİN / PALESTINE ÖZBEKİSTAN / UZBEKISTAN

FRANSA / FRANCE PAKİSTAN / PAKISTAN
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ETKİNLİKLERDEN GÖRÜNTÜLER PHOTOS OF ACTIVITIES



• Transportation by car:
Afyonkarahisar is 455 km away from İstanbul
(takes approximately 5.5 hours); 260 km from Ankara
(3 hours); 330 km from İzmir (4 hours).

• Transportation by bus:
(It is better for you if you make a reservation for a bus seat 
before travelling)

• From İstanbul to Afyonkarahisar:
   It takes 6.5 hours
• From İzmir to Afyonkarahisar:
    It takes 4.5 hours
• From Ankara to Afyonkarahisar:
    It takes 3 hours 
• From Antalya to Afyonkarahisar:
    It takes 4,5 hours 
• From Konya to Afyonkarahisar:
    It takes 3 hours  

• Transportation by plane:
The International Zafer Airport is nearly 60 km away from 
Afyonkarahisar and there is shuttle from the airport to the 
city center. You can travel to many destinations all over 
the world with a connecting flight to İstanbul.

• Otomobil ile ulaşım:
Afyonkarahisar’ın İstanbul’a uzaklığı 455 km 
(yaklaşık 5,5 saat); Ankara’ya uzaklığı 260 km    
(3 saat); İzmir’e uzaklığı ise 330 km (4 saat).

• Otobüs ile ulaşım:
(Seyahat öncesi koltuk rezervasyonu
yapılmasında yarar bulunmaktadır)

• İstanbul - Afyonkarahisar:
    Yolculuk 6,5 saat sürmektedir.
• İzmir - Afyonkarahisar:
    Yolculuk 4,5 saat sürmektedir.
• Ankara - Afyonkarahisar:
    Yolculuk 3 saat sürmektedir.
• Antalya - Afyonkarahisar: 
    Yolculuk 4,5 saat sürmektedir.
• Konya - Afyonkarahisar:
    Yolculuk 3 saat sürmektedir.

• Uçak ile ulaşım:
Uluslararası Zafer Havaalanı Afyonkarahisar’ın 
yakınında olup, İstanbul bağlantılı tüm dünya-
dan ulaşılabilmektedir. Afyonkarahisar-İstan-
bul arası uçuş süresi yaklaşık 1 saattir.

ULAŞIM TRANSPORTATION
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