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TÜRKİYƏDƏ TƏHSİL

Türkyən
təhsllə
kəşf et!
Fərqli mədəniyyətlərin
beşiyi olan Türkiyə,
təhsildə də cazibə
mərkəzi olma yolunda
sürətlə addımlayır.
Universitetlərin sayının
və təhsilin keyfiyyətinin
artması ilə birlikdə
Türkiyə universitetləri
artıq beynəlxalq aləmdə
tanınan brendlərə
çevrilir. Keyfiyyətli təhsil
imkanı yaradan Türkiyə
universitetlərindən alınan
diplomlar dünyanın hər
yerində etibarlıdır.
Türkiyə tələbələr
üçün yeni, qazanclı
fürsətlər ölkəsidir.

HƏR CÜR
TƏQAÜD İMKANI
MÜRACİƏTLƏRİN
SAYI HƏR İL ARTIR
DÜNYA
SƏVİYYƏSİNDƏ TƏHSİL
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ürkiyədə təhsil sahəsində
gerçəkləşdirilən islahatlardan sonra
ölkədəki xarici tələbələrin sayı hər
gün artır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın yaxından maraqlandığı
bu islahatlar və yeniliklər əlahiddə qurumlar
tərəfindən həyata keçirilir. Ötən aylarda bu
mövzu ilə bağlı açıqlamalar verən Prezident
Ərdoğan xarici tələbələrə müxtəlif şad xəbərlər
verdi.
MÜVƏQQƏTİ YAŞAYIŞ SƏNƏDLƏRİ
UNİVERSİTETDƏN ALINACAQ
Ərdoğan, müvəqqəti yaşayış mövzusunda
problem yaşayan müsafir tələbələrlə
əlaqədar bu açıqlamanı verdi: «Müsafir
tələbələrimiz müvəqqəti yaşayış sənədlərini
yeniləmək məcburiyyətindədilər. Daxili
İşlər Nazirliyimizə bağlı miqrasiya xidməti
tərəfindən verilən bu sənəd üçün qurumun
qarşısında çox uzun növbələr olurdu. İndi 200
min tələbəmiz miqrasiya xidməti idarəsinə
getmədən müvəqqəti yaşayış sənədlərini öz
oxuduqları universitetlərdən ala biləcəklər.
Beləliklə həm proses daha sürətli olacaq,
həm də növbə yaşanmayacaq. Başqa bir
düzəlişi Ümumi Tibbi Sığorta mövzusunda
elədik. Türkiyə dünyadakı ən inkişaf etmiş
tibbi sığorta və səhiyyə xidməti sisteminə
sahibdir. Artıq tələbələrimiz əvvəlki kimi 3
ay gözləmədən dərhal Ümumi Tibbi Sığorta
sisteminə daxil ola biləcək»

Türkiyədə Universitet Təhsili

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Hamınız Türkiyənin
fəxri təmsilçilərisiniz

İŞ İCAZƏSİ PROBLEMİNİ
HƏLL EDİRİK
İş icazəsi ilə bağlı da tələbələrə şad xəbər
verən Ərdoğan «əsas düzəlişlərdən birini
də iş icazəsinin alınması prosesində etdik.
Əvvəllər müsafir tələbələrə işləmək üçün icazə
verilmirdi. Bir müddət əvvəl bu mövzuda da
hazırlıqlara başladıq. İnşallah həm tələbələr,
həm məzunlar üçün iş icazəsi problemini
ortadan qaldırırıq» dedi.
ÖZ ANA DİLİMİZƏ VƏ
MƏDƏNİYYƏTİNİZƏ
SAHİB ÇIXIN
Müsafir tələbələr nəsihətlər də verən Prezident
Ərdoğan «bu sahəni bir yerdə doldurmasaq
əgər terror təşkilatlarına və müstəmləkə
ayıbını alınlarından gəzdirən qüvvələrə
fürsət yaratmış olarıq. Eyni mədəniyyətin
mənsubları olaraq öz gələcəyimizi özümüz
təyin etməliyik. Sizdən xahişim budur ki ana
dilinizə, öz mədəniyyətinizə, tarixinizə sahib
çıxasız. Eyni nəsihətləri öz övladlarımıza
da veririk. Təəssüf ki qərb ölkələrinə
gedənlər kimi Türkiyəyə gələn tələbələr
arasında da əxlaqi deformasiyaya uğrayan,
cinayət şəbəkələrinin əlinə düşən, yolunu
itirən tələbələr mövcuddur. Bu gənclər
gələcəklərininin üstünə də qara bir xətt çəkərək
ölkəmizdən getmək məcburiyyətində qalırlar.
200 min müsafir tələbəmizdən bir dənəsininin
belə bir vəziyyətə düşməsinə könlüm razı
olmaz. Öz övladlarımızın gələcəyi haqqında
nə fikirləşiriksə, sizin üçün də onu fikirləşirik»
deyə qeyd etdi.
SİZ BİZİM FƏXRİ
TƏMSİLÇİLƏRİMİZSİNİZ
«Hər kəsə əl uzatmaq, hər kəsə qol qanad
açmaq əlbəttə ki mümkün deyil» deyən Rəcəb
Tayyib Ərdoğan «Amma əgər siz öz aranızda
həmrəylik göstərsəniz, biz də əlimizdən gələn
köməyi göstərərək bu sıxıntıları minimuma
endirə bilərik. Sizin hər birinizi öz ölkənizin
seçilmiş və hörmətli təmsilçiləri olaraq görürük.
Türkiyəni ikinci vətəniniz olaraq görmənizdən
böyük məmnuniyyət hiss edirik. Ölkələrinizə
qayıtdıqdan sonra hamınızı fəxri təmsilçilərimiz
olaraq görəcəyimizdən şübhəniz olmasın. Bu
şəbəkəni nə qədər böyütsək hamımız bir o qədər
qazanacağıq. Qlobal sistemlə, xüsusiylə mövcud
siyasi və iqtisadi sistemdə bu münasibətin
tərəfləri üçün qat qat artan müsbət nəticələr
olduğunu bilirik. Yaddan çıxartmayın, idarə
etməsək əgər idarə ediləcəyik. Artıq özümüz
özümüzü, regionumuzu və ən nəhayət dünyanı
azadlıq, demokratiya, rifah və təhlükəsizlik
zəminində idarə etmə zamanının gəldiyini
düşünürəm. Gəlin həm özümüzün, həm
ölkələrimizin, həm də dünyanın yaxşılığı üçün
bu fürsəti dəyərləndirək.”
HƏDƏFİMİZ BU RƏQƏMİ
350 MİNƏ ÇIXARMAQDIR
Türkiyədə 200 min müsafir tələbə olduğunu
qeyd edən Ərdoğan sözlərinə belə davam etdi:
«Hədəfimiz bu rəqəmi 350 minə çıxarmaqdır.
Beləliklə dünyada ən çox müsafir tələbənin
olduğu 5 ölkə arasına girəcəyik. Türkiyə
təqaüdləri öz sahəsində günbəgün bir marka
halına çevrilir. Ortaya qoyduğumuz böyük
əməyin meyvələrini toplamağa başladıq.
Əvvəllər hər il elan edilən 4 min təqaüd üçün
təxminən 8 min nəfər müraciət edirdi. İndi
isə 5 min təqaüd üçün 120 min müraciət olur.
Çünkü biz müraciət yollarını asanlaşdırdıq.
Əlbəttə ki, bu müddətdə öz sahəsində
professional olan insan resurslarından və
texnoloji imkanlardan istifadə etdik. Təqaüd
proqramları mövzusunda ölkəmizin xarici
siyasət prioritetlərinə uyğun bir çərçivə
gerçəkləşdirərəkən böyük təcrübə qazandıq.
Tələbələrimizin müvəffəqiyyət dərəcələri də
önəmli dərəcədə artdı.»
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Türkiyədə təhsil alan müsafir
tələbələrin problemləri
ilə yaxından maraqlanan
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyip Ərdoğan ötən aylarda
bəzi müjdəli xəbərlər verdi.
İkamet belgelerinin alınmasını
asanlaşdırdıqlarını açıqlayan
Ərdoğan, «Əvvəllər müsafir
tələbələrin işləməsinə icazə
verilmirdi. İnşallah həm
tələbələr, həm də məzunlar
üçün iş icazəsi problemini
ortadan qaldırırıq» dedi. «Sizi
ölkələrinizin seçilmiş və hörmətli
təmsilçiləri olaraq görürük»
deyən Ərdoğan müsafir
tələbələrin Türkiyəni ikinci
vətənləri olaraq görmələrindən
böyük məmnuniyyət hiss
etdikıərini qeyd etdi.

Türkiyə Təqaüdləri
proyekti həyata keçirildi
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə
Təqaüdləri proqramı ilə əlaqədar da bu
məlumatları verdi: «Türkiyənin verdiyi
təqaüdlər sayəsində bugün ölkəsinə nazir,
siyasətçi, akademik, bürokrat olaraq xidmət
verən 70 minə yaxın məzun var. Ziyarət
etdiyimiz ölkələrdə bəzən bu qardaşlarımızla
qarşılaşırıq və mən həqiqətən onların
uğurularından qürur duyuram. Türkiyə
Təqaüdləri ilə yanaşı Türkiyə Maarif Vəqfi
də dost və qardaş ölkələrin gələcəyinə dəstək
vermək məqsədi ilə tədris fəaliyyətlərini
uğurula həyata keçirirlər. TİKA və Yunus
Əmrə İnsitutlarımız öz sahələrində uğurlu
proyektlərə imza atırlar. Ötən 12 ildə 76dan 209-ə çıxan universitetlərimizin sayı,
8 milyona çatan tələbə sayı ilə birlikdə
yataqxana və təqaüd imkanlarımızı da bu
ölçüdə böyütdük. Bu çərçivədə atdığımız
ən önəmli addımlardan biri də “Türkiyə
Təqaüdləri Proyekti”dir. Keçmişdə fərqli
qurumların fərqli statuslarla verdiyi
təqaüdlər 2012-ci ildən etibarən Türkiyə
Təqaüdləri adı altında toplandı. Qısa
müddətdə böyük uğurlar qazanan bu
proyektlə əvvəllər 5-6 ölkəylə məhdud olan,
təxminın 8 min müraciət, 182 ölkəyə və 100
min müraciətə çıxdı. Türkiyə Təqaüdlərindən
14 minə yaxın Afrikalı qardaşımız yararlandı»
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YÖK

Ali təhsildə
keyfiyyətin
təminatı:

Ali
Təhsil
Şurası
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Yeni
təşəbbüslər
və dəstək
proqramları
YÖK tərəfindən təklif olunan
beynəlxalq dəstək proqramları
aşağıdaki kimidir:
l Mövlana Mübadilə Proqramı:
Mövlana Mübadilə Proqramı həm
xarici tələbələrə, həm də Tğrkiyə
universitetlərində təhsil alan
tələbələrə xaricdə təhsil imkanı
təqdim edir. Proqram heç bir coğrafi
fərq qoyulmadan dünyanın hər
yerindən ali təhsil müəssisələri
üçün açıqdır, Türkiyə ali təhsil
müəssisələri ilə digər ölkələrin ali
təhsil müəssisələri arasında tələbə
və müəllim heyəti mübadiləsini
hədəfləyir. Tələbələr bir və ya iki
semestr xaricdə təhsil ala bilərlər.
l Layihə Əsaslı Beynəlxalq
Mübadilə Proqramı: “Layihə Əsaslı
Beynəlxalq Mübadilə Proqramı” YÖKün ali təhsilin beynəlmiləlləşməsi
istiqamətində atdığı daha bir
mühüm addımdır. Universitetlər
YÖK-ün təsdiq etdiyi sahələr üzrə
qarşılıqlı layihələr hazırlayır.
l Xarici Tələbələr üçün YÖK
Təqaüdü: Bu təqaüd proqramı YÖK
ilə protokol və/yaxud Anlaşma
Memorandumu imzalamış ölkələrdə
bakalavr, magistr və doktorantura
səviyyəsində təhsil alan xarici
tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tələbələrin aylıq təqaüdü, KYK
Yataqxanalarında qalma xərcləri,
Ümumi Sağlamlıq Sığortası və
universitet təhsil haqları YÖK
tərəfindən qarşılanır. YÖK daha çox
xarici tələbənin proqramda iştirak
edə bilməsi üçün digər ölkələrlə
yeni əməkdaşlıq imkanları üzərində
işləyir.

T

ürkiyənin ali təhsil
sistemi 207 ali
təhsil müəssisəsi, 8
milyondan çox tələbəsi və
180 mindən çox professormüəllim heyəti ilə Avropa
Ali Təhsil Sahəsində lider
ölkədir. Bu kəmiyyət
üstünlüyü ilə yanaşı, təhsilin
və tədrisin keyfiyyətinin
artırılmasına yönəlmiş
struktur dəyişikliklərinə dair
işlər də sürətlə davam edir.
1981-ci ildə qurulan Ali
Təhsil Şurası (YÖK) bütün ali
təhsil müəssisələrini
bir idarə altında
toplayaraq təhsilin
keyfiyyətini
artırmaq üçün
fəaliyyətə başlayıb.
Bu gün YÖK əsasən
ali təhsildə strateji
planlaşdırmaya
diqqət yetirirərək
universitetlər
arasındakı koordinasiyanı
idarə edir və bu çərçivədə
araşdırmalar aparır.
AVROPAYA QAPILAR AÇILIR
Ali Təhsil Şurası, ali təhsildə
beynəlmiləlləşmənin
gələcək üçün bir sərmayə
olduğuna inanaraq bunu
tələbələr, akademik heyət və
korporativ maraqlı tərəflər
üçün davamlı proses ideyası
ilə davam etdirir. Son bir
neçə ildə Türkiyə ali təhsil
sisteminə daxil olan xarici

tələbələrin sayında ciddi
artım müşahidə olunur.
Türkiyədə təhsil almaq
üçün gələn xarici tələbələr
müxtəlif sahələrdə Avropa
standartlarında təhsil
imkanları ilə qarşılaşırlar.
Digər tərəfdən, Avropa Kredit
Transferi və Yığım Sistemi
Etiketini (ACTS Etiketi)
alan ölkələr arasında ACTS
etiketi alan universitetlərin
sayına görə Türkiyə 2009cu ildən bu yana Avropa Ali
Təhsil Bölgəsi (EEA) ölkələri
arasında həmişə birinci

yerdədir. Tələbələrin məzun
olduqdan sonra alacaqları
diplomlar təkcə Avropada
yox, həm də dünyanın bir çox
aparıcı ölkələrində onların
üzünə qapı açan mühüm bir
açar olacaq.
UNİVERSİTETLƏRDƏKİ
BÖLMƏLƏR
YÖK-ə tabe olan ali təhsil
müəssisələrinin növləri
və akademik bölmələri
aşağıdakı kimdir:
Fakültə: Yüksək səviyyəli

təhsil, elmi tədqiqat və elmi
nəşrlər edə bilən, ixtisasların
bağlı olduğu ali təhsil
müəssisəsi. Tələbələr ən azı
dörd il davam edən təhsil
prosesinin sonunda bakalavr
dərəcəsi alırlar.
İnstitut: Universitet və
fakültələrdə birdən çox
oxşar və əlaqəli fənlər üzrə
bakalavr sonrası təhsil tədris,
elmi tədqiqat və təcrübə
aparan ali təhsil müəssisəsi.
İnstitutlar; magistr və
doktorantura dərəcələri verir.
Dörd illik kollec: Müəyyən
bir peşə üzrə təhsil
və təlimə yönəlmiş
və ən azı 4 il davam
edən ali təhsil
müəssisəsi.
Konservatoriya:
Musiqi və
ifaçılıq sənəti
üzrə sənətkarlar
hazırlayan və ən azı
4 il davam edən ali
təhsil müəssisəsi.
Peşə Kolleci: Müəyyən bir
peşə üzrə təhsil və təlim
verən və 2 il davam edən ali
təhsil müəssisəsi.
Tədqiqat və Tətbiq Mərkəzi:
Ali təhsil müəssisələrində
təhsilə dəstək məqsədilə
müxtəlif sahələrin
təcrübə ehtiyacları və bəzi
peşələrin hazırlanması və
dəstəklənməsi üçün təhsil,
təcrübə və tədqiqatların
aparıldığı ali təhsil
müəssisəsi.

Akkreditasiya prosesləri başladı

l Türkiyə Ali Təhsil Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (TYYÇ) 2010-cu ildə YÖK Ümumi
Yığıncağının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 2020-ci ildən etibarən, Ali Təhsil Keyfiyyət
Şurası tərəfindən institusional akkreditasiya proqramı başlamışdır. İnstitusional
akkreditasiya proqramı çərçivəsində qiymətləndirilən ali təhsil müəssisələri üçün beş il
müddətinə tam akkreditasiya, iki il müddətinə şərti akkreditasiya və akkreditasiyadan
imtina verilir. 2020-ci ildə institusional akkreditasiya proqramı çərçivəsində
qiymətləndirilən 10 ali təhsil müəssisəsindən 6-sı tam, 4-ü isə şərti akkreditasiya alıb.

Türkiyə Ali Təhsil Şurasının sədri
Prof. Dr. Erol Özvar

Başda səhiyyə
və mühəndislik
sahələrində olmaqla
bir çox sahədə
yüksək keyfiyyətli və
professional təhsilin
verildiyi Türkiyədə
beynəlxalq tələbələr,
Yüksək Təhsil Şurasının
(YÖK) zəmanəti ilə
təhsillərini davam
etdirirlər.

Study in Türkiye
l “Study in Türkiye” YÖK tərəfindən xarici tələbələri Türkiyə
Ali Təhsil Sistemi haqqında məlumatlandırmaq üçün yaradılmış
internet saytıdır (www.studyinturkiye.gov.tr/). Bu saytda
hazırlanmış axtarış sistemi ilə tələbələr təhsil dili, növü, şəhər və
ya təhsil sahəsinə görə ən uyğun universiteti seçə bilərlər. Türkiyə
ali təhsil sistemi haqqında ümumi məlumatlarla yanaşı, təqaüdlər,
xarici tələbələrin təcrübələri, yaşayış şəraiti, türk mədəniyyəti kimi
müxtəlif məlumatlar da var. Sayt türk, ingilis və ərəb dillərində
olmaqla 3 dildə xidmət göstərir.
HANSI ŞƏRTLƏR VAR?
Xarici tələbələr Türkiyə universitetlərində necə qeydiyyatdan
keçəcəklər? 2023-cü ilin yanvar ayından etibarən Türkiyə Xarici
Tələbə Qəbulu İmtahanı (TR-YÖS) ÖSYM tərəfindən türk, alman, ərəb,
fransız, ingilis və rus dillərində keçiriləcək. Bu imtahan nəticələrinin
xaricdən tələbə qəbulunda istifadəsi YÖK tərəfindən ali təhsil
müəssisələrinə tövsiyə olunacaq.
Bununla belə, hər universitet öz kriteriyalarını müəyyən edir. (milli
və beynəlxalq imtahanlar, orta təhsil dərəcəsi, orta qiymət və s.).
Hər il alınacaq təhsil haqqının minimum və maksimum məbləği
Türkiyə Prezident Aparatının qərarı ilə müəyyən edilir. Universitetlər
hər bir fakültə üçün təhsil haqqını özləri müəyyən edir.
Vəqf universitetlərində təhsil haqları da öz səlahiyyətli şuraları
tərəfindən müəyyən edilir.

l YÖK Türkologiya Təqaüdü:
YÖK-ün təyin edəcəyi ölkələr və
xaricdəki ali təhsil ocaqlarında Türk
Dili və Ədəbiyyatı, Türkologiya və
Türk Dili proqramları üzrə təhsil
alan və öz ölkəsinin vətəndaşı olan
bakalavr tələbələrinə verilən təqaüd
proqramıdır. YÖK-ün əməkdaşlıq
və ya anlaşma memorandumu
imzaladığı ölkələrə. “YÖKTürkologiya Təqaüdü”nün xaricdəki
universitetlərin Türkologiya
şöbələrini gücləndirməsi və
Türkiyənin beynəlxalq arenada
tanınmasına töhfə verməsi
gözlənilir.

Avropada
birinci yerdə
2001-ci ildə Türkiyə Avropa Yüksək
Bölgəsinin (AYB) yaradılması üçün
Boloniya Prosesinə daxil edilmişdir.
Bolonya islahatları ilə bağlı dəstək və
fəaliyyətlər xüsusilə 2005-ci ildən
sonra geniş vüsət aldı.
Onların arasında o, transmilli
analoqları ilə müqayisə edilə bilən
struktur və funksiyaya malik milli
Keyfiyyət Təminatı (KT) sisteminin
yaradılmasına yönəlmiş islahat
fəaliyyəti həyata keçirmişdir.
Qısa adı “TURQUAS” olan
“Türkiyə Ali Təhsil Sistemində
AYB İslahatlarının Tətbiqi və
Davamlılığı” adlı layihə 2016-2019cu illər arasında YÖK tərəfindən
həyata keçirilib. Layihənin əsas
hədəf qrupları professor-müəllim
heyəti, tələbələr və inzibati heyət,
işəgötürənlər, YÖK-ün müvafiq
bölmələri və akkreditasiya
agentlikləridir.
AYB ÖLKƏLƏRİ ARASINDA
BİRİNCİ YERDƏ
Digər tərəfdən, 2009-cu ildən bu
yana Avropa Kredit Transferi və
Yığım Sistemi Etiketi (ECTS Etiketi)
alan Türkiyə universitetlərinin
sayı AYB ölkələri arasında birinci
yerdədir. Tələbələrin təhsillərinin
sonunda əldə edəcəkləri diplomlar
təkcə Avropada tanınmayacaq,
həm də dünyanın bir çox aparıcı
ölkələrində onların üzünə qapı açan
mühüm açar olacaq.
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ş dünyasında günü-gündən
əhəmiyyət kəsb edən
avtomatlaşdırma peşələri
dəyişdirərkən, hazırda populyar
olan bir çox peşənin yaxın 10
ildə tarixə qovuşacağı və yeni
peşələrin yerini alacağı gözlənilir.
Texnologiyanın getdikcə daha
sürətli inkişafı ilə bir çox iş ya
avtomatlaşdırıldı, ya da köhnəldi.
Yaxın gələcəkdə robototexnika və
data elmləri sahəsindəki peşələrin
populyarlığının artacağı, əzələ
gücü tələb edən sahələrin yox
olacağı proqnozlaşdırılır.Xüsusilə
yeni növ koronavirus (Kovid-19)
prosesi ilə sürətlənmiş rəqəmsal
transformasiya bu sahələrdə
potensialın daha qısa müddətdə
ortaya çıxmasına səbəb olub.
Bundan əlavə, evdən işləmə modeli
və iş həyatındakı digər yeniliklər
karyera seçimlərindəki dəyişikliyi
sürətləndirir. Universitet seçəcək
namizədlərin də seçimlərində
innovativ şöbələr ön plana çıxır.
TRANFORMASİYA PEŞƏLƏRİ
KÖKLÜ ŞƏKİLDƏ DƏYİŞİR
Araşdırmalar da süni intellektin
iş həyatında rolunun günbəgün
artdığını təsdiqləyir. Mütəxəssislər
yaxın on il ərzində mövcud işlərin
ən azı üçdə ikisinin süni intellekt
tərəfindən edilə biləcəyini
bildirirlər.İş həyatında getdikcə
təsir dairəsini genişləndirən
proqram təminatı və süni intellekt
yönümlü departamentlərlə yanaşı,
gələcəkdə adı belə eşidilməyən
peşələr də yarana bilər.Gənclərin
universitet seçimlərində seçdikləri
sahədəki transformasiyanı və
peşələrinin gələcəyini süzgəcdən
keçirərək düzgün qərar qəbul
etmək onların gələcəkdə böyük
potensiallarla görüşməsinə şərait
yarada bilər. Gələcəyin peşələrini
özündə birləşdirən və bu sahələri
təhsil sisteminə əlavə edən
universitetlər də ön plana çıxacaq.
Dönüşüm çağına uyğun olaraq
gündən-günə dərinliyini artıran
bu peşələrdən bəzilərini sizin üçün
topladıq.
SÜNI INTELLEKTƏ SAHİB OLUN
Maşınların sabit işləməsi üçün
proqramlaşdıran maşın öyrənmə
alqoritmlərini layihələşdirən
süni intellekt mmühəndisliyinin
qısa müddət ərzində bütün
sektorlara yayılması gözlənilir.
Maşınları məntiqli və səmərəli
bir formada hərəkətlər yerinə
yetirməsi üçün proqramlaşdıran
süni intellekt mühəndisləri
proqram şirkətlərində işləyə bilmə
imkanına sahib olarkən bundan
əlavə, gələcəkdə xəstəxanalar,
fabriklər və xidmət sektorları kimi
bir çox sektorda axtarılan işçi ola
bilər. Avtomatlaşdırmanın bir çox
sahəyə yayılacağını nəzərə alsaq,
onları idarə edəcək süni intellekt
mühəndisliyinin gələcəyin ən
parlaq peşələrindən biri olduğunu
rahatlıqla deyə bilərik. Ali
məktəblərin müvafiq fakültələrini
bitirmiş namizədlər, maşın
öyrənmə alqoritmləri proqram
təminatının istehsal dövrü
məlumat girişi quraşdırması
ilə məlumatların çıxarılması
və nümunə uyğunluğu kimi
təlimlərlə özlərini təkmilləşdirə
bilərlər.
ROBOT MÜHƏNDİSLİYİNƏ
MARAQ HƏR İL ARTIR
Robotların və robot sistemlərin
inkişafına diqqət yetirən robot
mühəndisliyi gələcəkdə adından
tez-tez söz etdirəcək.
Bu sahədə çalışan mühəndislər
robotların istehsalı, dizaynı və
istismarı üzərində çalışarkən,
inkişaf etdirilən texnologiyalar

avtomobildən aviasiyaya,
müdafiə sənayesindən nüvə
sahələrinə qədər geniş bir iş
sahəsinə malikdir. Universitetlərin
mexatronika fakültəsini bitirən
tələbələr robot sistemləri
mühəndisliyi sahəsini tam əhatə
etməsələr də, universitetdə
robototexnika üzrə keçdikləri
seçmə kurslar vasitəsilə bu
sahədə məşğulluq nisbətlərini
artıra bilərlər. Gələcək illərdə
perspektivli bir bölmə olan
robot mühəndisliyinə marağın
artacağı və bu sahəyə qoyulan
investisiyaların sürətlə artacağı
proqnozlaşdırılır.
KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTDİR
Rəqəmsal sahədə dəyişikliklər
və yeniliklər artarkən,
rəqəmsal platformalardakı
kiber təhlükələr də eyni sürətlə
artır. Kibertəhlükəsizlik
üzrə ekspertlərin məşğulluq
sahəsi kiber mühitlərdə bir
çox müxtəlif məqsədlər üçün
istifadə oluna bilən informasiya
və əməliyyat təhlükəsizliyi
təhdidlərinə qarşı mübarizə
aparmaq, risklərin qarşısını
almaq və təhdidlərlə mübarizə
aparmaq məqsədilə tədricən
genişlənir. Kibertəhlükəsizlik
öz daxilində bölmələrə bölünür.
Bu sahədə işləmək istəyənlər
kiber kəşfiyyat, əməliyyat
sistemlərinin təhlükəsizliyi,
şəbəkə təhlükəsizliyi, son nöqtə
təhlükəsizliyi, mobil sistem
təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis
kimi işə götürülə bilər. Kompüter
mühəndisliyi, proqram
mühəndisliyi, informasiya
sistemləri mühəndisliyi kimi
fakültələrin məzunları bu
sahədə işə düzələ bilərlər.
Dövlətlər, qurumlar və şirkətlər
kibertəhlükəsizliyə sərmayə
qoymağa davam edərkən,
təkcə Türkiyəyə qarşı edilən
və bloklanan hücumların sayı
2020-ci ildə 100 mini keçib.
Dünyada 100 milyondan çox
kiberməlumat sızması baş verib.
Buna görə də kibertəhlükəsizlik
mütəxəssislərinə ehtiyac
artmaqda davam edir.

Hər keçən il sürətlə inkişaf edən texnologiya iş həyatına birbaşa təsir göstərərək yeni peşə
qruplarının meydana çıxmasına səbəb olub.Süni intellektdən robototexnikaya qədər bir çox fərqli
sahə qısa müddətdə həyatın mərkəzinə yerləşdikcə də, texnologiya bu əsrdə köhnəlməyəcək sahə
olaraq görülür. Gələcəkdə aparıcı rol alacaq peşələrə indidən investisiya qoyun.

Gələcək üçün
proqram təminatı
lazımdır

Rəqəmsal platformalarda
tətbiqetmə və proqram
təminatları hazırlayan, bu
proqramları işlək hala gətirən və
mənbə kodunu yaradan proqram
və proqram tərtibatçıları, qeyd
etdiyimiz peşələr arasında bəlkə
də ən sürətlə yetişən sahələrdən
biridir.Həyatımızdakı rəqəmsal
tətbiqlərin sayı günü-gündən
artarkən, bu platformalarda
xidmət göstərən tətbiqlərin
hamısı tətbiq və proqram
təminatçılarının əlindən gəlir.
Fərqli platformalarda ixtisaslaşa
və işləyə bilən tərtibatçılar
proqram təminatının
hazırlanması, veb proqramların
hazırlanması, mobil
proqramların hazırlanması
kimi müxtəlif sahələrdə xidmət
göstərə bilərlər. Gündəlik
həyatın bir parçası halına gələn
rəqəmsal kanallarla işləyən bir
çox peşə kimi, proqram təminatı
və proqram tərtibatçıları da
gələcəyin peşələri sırasındadır.

Rəqəmsal nəslin
peşəsi dron
pilotluğu

Son zamanlar demək olar ki,
hər sahədə böyük marağa səbəb
olan dronlara gündən-günə daha
çox rast gəlinir. Bu səbəbdən də
gələcəyin ən vacib peşələrindən
biri olan dron pilotluğuna maraq
sürətlə artır.Türkiyədə pilotsuz
uçuş aparatı olaraq qəbul edilən
və istifadəsi lisenziyalı pilotsuz
uçuş aparatları qarşıdakı 10 il
ərzində hər yükü daşıya biləcək.
Pilotsuz uçuş aparatları üzrə
kommersiya təlimləri İHA 0 və
İHA 1 olmaqla iki kateqoriyaya

bölünür. İHA 0 təhsili olanların
500 qramdan 4 kiloqrama qədər
çəkisi olan pilotsuz təyyarələri,
İHA 1 təhsili almış pilotsuz
təyyarənin pilotu isə 500 qram
ilə 25 kiloqram arasında olan
nəqliyyat vasitələrini idarə
etmək səlahiyyətinə malikdir.
Təftişdən tutmuş hobbi
çəkilişlərinə qədər hər sahədə
pilotsuz uçuş vasitəsi olan dron,
mütəxəssislər tərəfindən istifadə
edilərək əhəmiyyət qazanan bir
peşənin alətinə çevriləcək.

Ticarətin yeni ölçüsü
rəqəmsal marketinq
Milyarlarla insan hər gün sosial
platformalarda rəqəmsal izlərini
buraxsa da, bu nöqtədə şəxsi və
ya brend şüurunu artırmağın
yolu rəqəmsal marketinq
təcrübəsindən keçir. Bu günün
ən böyük kommunikasiya
kanalları olan bu platformalar
gələcəkdə rəqəmsal marketinq
mütəxəssislərinə həvalə
olunacaq. Rəqəmsal marketinq
mütəxəssisləri brendlərin
idarə edilməsində çəkilərini
günü-gündən artırarkən, bu

iqlim şəraiti ilə bu sahədə
araşdırmalar gündən-günə daha
da artmaqdadır.Bu hava şəraitini
yaxşılaşdırmaq və təhlil etmək
üçün iqlim mühəndisliyinin
gələcəkdə əhəmiyyəti artacaq.

Bərpa olunan
enerjidə təcrübə
gətirir
sahədə təhsil almış insanların
arzuladıqları işi əldə etmələrinin
çox da çətin olmayacağını
söyləmək səhv olmaz.
Bunlardan başqa virtual reallıq
mütəxəssisləri, 3D printer
mühəndisləri, ağıllı şəhər
memarları və 5G tərtibatçıları
kimi sahələr də gələcəyin
peşələri sırasındadır.

Qlobal enerji bazarlarında
pasta payını günü-gündən
artıran bərpa olunan enerji
sahəsinə investisiyaların
qarşıdakı illərdə də getdikcə
davam edəcəyi gözlənilir.
Buna görə də bərpa olunan
enerji və enerji səmərəliliyi bu
əsrin ən vacib mövzularından
biridir və perspektivli peşə
qrupundadır. Yenilənə bilən
enerji mütəxəssisləri artan
sərmayələrin təsiri ilə bu
sahədəki işləri ilə gələcəkdə
adından söz etdirə bilərlər.

Qlobal iqlim
dəyişikliyi üçün yeni Artırılmış
mütəxəssislər tələb reallıq ən
olunur
populyarlar
Qlobal miqyasda dəyişən
sahələrdəndir

Virtual obyektlərin obyekt
tanıma xüsusiyyətinə malik
cihazlardan istifadə edilərək
real görüntülərə yerləşdirildiyi
bir simulyasiya növü olaraq
xarakterizə edə biləcəyimiz
artırılmış reallıq, inkişaf edən
texnologiyaların təsiri ilə
uzun müddət gündəmdəki
yerini qoruya bilir. Bu sahədə
mütəxəssislər virtual dünyanın
dizaynı və istehsalı zamanı
əhəmiyyətli iş imkanları ilə
qarşılaşa bilərlər. Gələcəyə
həyəcan qatan bu peşənin
də gələcəyin ən populyar
peşələrindən biri olduğunu
söyləmək olar.
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Türkiyənin dünyadakı könül elçisi:

Türkiyədə
təhsil almaq

S

on illərdə Türkiyədə
universitet təhsili əcnəbi
tələbələr üçün keyfiyyətli
bir alternativə çevrilib. Hər il
xaricdən çoxlu tələbə Türkiyə
universitetlərinə müraciət edir.
Təhsilin keyfiyyəti və nisbətən
aşağı təhsil və yaşayış xərcləri
müraciətləri artırır. Məzun
olduqdan sonra iş imkanları da
tələbələr üçün cəlbedicidir. Bəs,
əcnəbi tələbələr ölkəmizdə təhsil
alması üçün nə etməlidir?

Müraciət şərtlərini öyrənin
Əcnəbi tələbələr Türkiyənin
dövlət və ya özəl universitetlərinə
müraciət edə bilərlər. Xarici
tələbə qəbulu tələbləri hər iki
universitet növündə eynidir.
Bununla belə, bəzi universitetlər
tələbələrdən fərqli sənədlər
və şərtlər tələb edə bilər.
Tələbələrdən müraciət etməzdən
əvvəl universitetlərin müraciət
şərtlərini araşdırmaları tələb
olunur. Şərtlərə əməl olunarsa,
tələb olunan sənədlər hazırlanır
və ərizələr verilir. Məktəblərin
qəbul şərtləri və müraciət üçün
tələb olunan sənədlər əvvəlcədən
öyrənilməlidir.
Akademik vəziyyəti tədqiq edin
Ancaq bunların xaricində
tələbələrin Türkiyəyə gəlməzdən
və ya təhsil həyatına başlamazdan
əvvəl əldə etmələri lazım olan
məlumatlar var. Seçəcəkləri
məktəb, şəhərdəki həyat
imkanları, yaşayış, nəqliyyat,
yemək-içmək kimi detalları
axtarmalıdırlar. Əvvəlcədən
xəstəxana, təhlükəsizlik
və mümkünsə sığorta
prosedurlarını araşdırmalı və
lazımi müraciətləri etməlidirlər.
Bütün bu təfərrüatlarla yanaşı,
əcnəbi tələbələr seçdikləri
universiteti, şöbəni, akademik
heyəti və seçdikləri peşəni yaxşı
araşdırmalıdırlar. Peşələrinin
gələcəyindən və bu günündən
yaxşı istifadə etməlidirlər. Onlar
həmçinin seçdikləri universitetin
əcnəbi tələbələrə verdiyi imkanlar

və imkanlar haqqında da
öyrənməlidirlər.

nümayəndələr tərəfindən təsdiq
edilməli və türkcəyə çevrilməlidir.

Hansı sənədlər tələb olunur ?
Türkiyədə təhsil almaq istəyən
əcnəbi tələbələrin müraciətləri
üçün gözlənilən sənədlər və
şərtlər aşağıdakılardır:

Maliyyə zəmanət məktubu:
Tələbənin Türkiyəyə gəldiyi
zaman maddi ehtiyaclarını necə
qarşılayacağını, yaşayış, nəqliyyat
və təhsil kimi xərclərini necə
qarşılayacağını göstərən sənəd.

Tələbə vizası: İmtahanlardan
keçərək universitetə daxil olmaq
hüququ qazanan əcnəbi tələbələrə
universitet tərəfindən qəbul
məktubu göndərilir. Xaricdəki
tələbələr bu qəbul məktubu ilə
Türkiyə konsulluğuna getməli
və tələbə vizası almalıdırlar.
Türkiyədəki tələbələr tələbə
vizasını Türkiyənin Xarici
Nümayəndələri tərəfindən ala
bilərlər.
Yaşayış icazəsi: Türkiyədə
universitetdə təhsil almaq istəyən
əcnəbi tələbələr yaşayış icazəsi
almalıdırlar. Yaşayış icazəsi
onların yaşadıqları şəhərlərdə
Miqrasiya İdarəsi tərəfindən
verilir. Müvafiq qanuna əsasən,
əcnəbi tələbələr Türkiyəyə daxil
olduqdan sonra bir ay ərzində
yaşayış icazəsi almalıdırlar.
Beynəlxalq tələbələrin yaşayış
icazələri hər il yenilənir.
Qəbul Forması: Beynəlxalq
tələbələr müraciət edəcəkləri
universitetin universitet
qəbul formasını tamamilə
doldurmalıdırlar.

Qeydiyyat haqqı: Mövcuddursa,
müraciət ediləcək
universitetin qeydiyyat haqqı
ödənilməli və ödəniş qəbzi ilə
sənədləşdirilməlidir.
Dil İmtahanı Yetərlilik
Sertifikatı: Dil biliyi
imtahanlarında lazımi balı
toplaya bilməyən əcnəbi tələbələr
1 il dil hazırlığı təhsili alırlar.
Bu təlimlərdən sonra dil biliyini
təmin edən tələbələr universitet
proqramları üzrə şöbə kurslarına
daxil olmaq hüququ qazanırlar.
Kifayət qədər bal: GCE, ACT,
SAT kimi beynəlxalq səviyyədə
tanınan imtahanlardan kifayət
qədər bal və ya Xarici Tələbə
İmtahanından (YÖS) tələb olunan
balı toplamaq lazımdır.
YÖS imtahan nəticəsi də
sənədlərə daxil edilməlidir. Hər
universitet öz YÖS imtahanını
təşkil edir. İmtahan tarixləri,
müraciət şərtləri və baza balları
ilə universitetlərin internet
səhifələrində tanış ola bilərsiniz.

Orta məktəb Diplomu:
Orta məktəb və ya ona
bərabər səviyyəli təhsil üçün
məzun diplomu. (Türkiyə
Xarici Nümayəndələr və ya
notarius tərəfindən təsdiq
edilməli və türk dilinə
tərcümə edilməlidir.)
Türkcə Transkript:
Şagirdin liseydə keçdiyi
dərslərin adlarını və
transkriptini göstərən sənəd
olan transkript məktəb
və ya notarius və xarici

Anadolu
Agentliyi
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102 ildir qlobal jurnalistikaya yön
verən Anadolu Agentliyi, dünyanın
hər yerində minlərlə əməkdaşı ilə
həm Türkiyənin səsini, həm də
beynəlxalq arenada baş verən ən
kritik hadisələri dünyaya çatdırır.
41 ölkədə ofisi və 100 ölkədə
nümayəndəliyi olan Anadolu
Agentliyi Türkiyədə və dünyada
baş verən hadisəli 13 fərqli dildə
dünyaya çatdırır. Avropa, Amerika,
Yaxın Şərq, Afrika və Asiya-Qafqaz
başda olmaqla bütün regionlarda
intensiv jurnalistika fəaliyyəti
həyata keçirir. Serdar Karagözün
7 aprel 2021-ci il tarixindən İdarə
Heyətinin sədri və baş direktoru
olduğu Anadolu Agentliyi illik
məhsul istehsalını 2,1 milyona
çatdıraraq həm keyfiyyət, həm də
kəmiyyət baxımından dünyanın
aparıcı xəbər agentliklərindən birinə
çevrilib.

Yeni karyera sistemi:
Karyera XYZ

ANADOLU AGENTLİYİNİN TƏHSİL
MİSSİYASI: XƏBƏR AKADEMİYASI
Anadolu Agentliyi gələcəyin
jurnalistlərini Xəbər
Akademiyasında yetişdirir.
Professional təlimçilər və məşhur
jurnalistləri ilə nəzəri və praktiki
təlimlər keçirən Xəbər Akademiyası
jurnalistika bilik və bacarıqlarının
inkişaf etməsinə kömək edir. Çətin
şəraitdə reportaj fəaliyyətini həyata
keçirən müharibə müxbirləri üçün
“Müharibə Müxbirləri Hazırlığı”
proqramını təşkil edən agentlik,
dünyanın müxtəlif ölkələrindən
gələn 436 mətbuat əməkdaşına bu
sahədə təlim keçib.

Üç yeni proqram: Yaşıl Xətt,
Ayrı-seçkilik Xətti və Təsdiq Xətti

142 fərqli millətdən olan işçiləri ilə güclü insan
resurslarına sahib olan Anadolu Agentliyi yeni qurulan
Karyera XYZ sistemi ilə peşəkar və sistemli karyera
idarəçiliyini həyata keçirir. İş müraciətləri https://
kariyer.aa.com.tr/ saytından qəbul edən Anadolu
Agentliyi, işə qəbul proseslərini müasir insan resursları
və istedadların idarə edilməsi prinsipləri çərçivəsində
həyata keçirir.

Anadolu Agentliyinin beynəlxalq
siması: Anadolu Agency
Anadolu Agentliyi beynəlxalq aləmdə effektivliyini
daha da artırır. Son zamanlar başda Rusiya-Ukrayna
müharibəsi olmaqla əsas hadisələri dünyaya çatdıran
agentlik, İstanbul Photo Awards kimi beynəlxalq
müsabiqələrlə qlobal arenada ön plana çıxıb. Beynəlxalq
aktivliyini İstanbulda quracağı yeni Anadolu Agency
strukturu ilə böyütməyi hədəfləyir.

Anadolu Agentliyi
həyata keçirdiyi üç yeni
proqramla beynəlxalq
səviyyədə yeni
sahələrdə söz sahibi
olmağı hədəfləyir. “Yaşıl
Xətt” önümüzdəki
illərdə dünyanın ən
əsas gündəm maddəsi
olan və təsiri gün
keçdikçə daha çox hiss
edilən iqlim dəyişikliyi
və ətraf mühit
sahələrində beynəlxalq
arenada baş verənləri
dünyaya çatdıracaq.
Son illərdə artan irqi
ayrı-seçkilik, gender
bərabərsizliyi, nifrət
nitqi, İslamafobiya
və ksenofobiya ilə
mübarizə “Ayrı-seçkilik Xətti” ilə işlənəcək. “Təsdiq
Xətti” isə ənənəvi və ya sosial mediada yayılan
xəbərlərin doğruluğunu fakt-chekinq fəaliyyəti ilə
təsdiq edəcək və məlumatları ictimaiyyətlə paylaşacaq.
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Açıq elmə xidmət
üçün İU press

Peşəkar
liqalarda
idman
klubu

 İstanbul Universitetinin
cəmiyyətə başqa bir
xidməti də fəaliyyətini
“açıq elmə xidmət”
prinsipi ilə davam etdirən
“İstanbul University (İU)
Press” nəşriyyatıdır. IU
Press; Təbiət elmləri,
ictimai elmlər, incəsənət
və humanitar elmlər kimi
bir çox sahədə nəşrləri ilə
elmi biliklərin yayılmasına
töhfə verir. Ən son nəşr
olunan, sayı günügündən artan əsərlərlə
yanaşı; Ümumilikdə
25 min 274 müəllifin
töhfəsi ilə hazırlanan
56 jurnal, 43 kitab və
32 min 495 məqaləni
açıq giriş prinsipi ilə
tədqiqatçıların istifadəsinə
təqdim edən İstanbul
Universiteti Nəşriyyatı
elmi məlumatların milli
və beynəlxalq arenada
daha geniş kütlələrlə
görüşməsinə şərait yaradır.

 İstanbul Universiteti
həm də idman
sahəsində qabaqcıl
universitetdir.
Türkiyənin
universitetləri arasında
nadir qurumlardan
biri olan Sports Union
Club peşəkar liqalarda
komandaların uğur
qazanması üçün çalışır.
Universitet hər il təşkil
etdiyi idman şənlikləri
ilə fakültə klubları və
fərdi idman növlərinə
verdiyi dəstəkdən
əlavə, fakültələrarası
yarışlar təşkil edir.

Türkiyənin elm yuvası:

İstanbul Un�vers�tet�
Türkiyənin ən köklü universiteti olan İstanbul
Universiteti; İnnovativ ideyalar işığında
sahibkarlıq baxışı ilə təhsil, təlim və tədqiqat
fəaliyyətini davam etdirərək cəmiyyətə xidmət
edir. Fakültələri, araşdırma mərkəzləri, professormüəllim heyəti, tələbələri, bütün bölmələri və
üzvləri ilə hər sahədə əhəmiyyətli istehsallar
reallaşdıran İstanbul Universiteti ölkəmizə dəyər
qatan işlər həyata keçirir. Tədqiqat universiteti
olaraq nəşr, istinad, milli və beynəlxalq layihə
və patent sahələrində dünya reytinqlərində hər
zaman sanballı yer qazanan Universitetimiz “Elm
körpüsü” şüarı ilə köklü biliklərini gələcəyə daşıyır.

 17 fakültə, 14 institut, 2 kollec,
2 peşə liseyi və 682 proqramla
Türkiyənin qabaqcıl universiteti
olan İstanbul Universiteti öz
sahələrində səriştəli 4 min 159
akademik və 6 min 77 inzibati
personalı ilə ölkəmizin gələcəyi olan
tələbələr üçün çalışır. Türkiyənin
11 tədqiqat universitetindən biri
olan universitetimiz 77 tətbiq və
araşdırma mərkəzi, 145 tədqiqat
laboratoriyası və 783 tədqiqat
layihəsi ilə cəmiyyətə xidmət edir
və elmin işığında irəliləyir.
150-dən çox ölkədən 10 minə yaxın
əcnəbi tələbə qəbul edən İstanbul
Universiteti mübadilə proqramları
ilə beynəlmiləlləşmə hədəfi
istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirir. Yüzdə 80-i əlillərin girişinə
uyğun binaları ilə sosial həssaslığa
önəm verən Universitetimiz “ən
yaşıl universitet” adına layiq
görüldüyü anlayışı ilə ətraf mühitə
qarşı məsuliyyət hissi ilə hərəkət
edir.
İlk 500-də olan tək türk
universiteti
Dünyanın ən müvəffəqiyyətli
universitetlərinin sıralandığı
ARWU (Academic Ranking of World
Universities) 2021 reytinqində
18 ildir stabil performansını
qoruyub saxlayaraq ilk 500-də, eyni
zamanda CWTS LEIDEN (Centre for
Science and Technology Studies)
sıralamasında da ilk 500-də yer
alan yeganə türk universiteti
olmuşdur. İstanbulda yerləşən
İstanbul Universiteti bu uğuru
Ali Təhsil Şurasının (YÖK) etdiyi
qiymətləndirmələrdə ortaya qoyur.
YÖK-ün universitetlərin
2021-ci ildəki performansını
qiymətləndirdiyi hesabatda; Təhsil
və təlim, tədqiqat və inkişaf, layihə
və nəşrlər və beynəlmiləlləşmə

sahələrində hər üç göstəricinin
başında olan Universitetimiz
akademik və elmi araşdırmalarını
böyük qayğı ilə davam etdirir.
Bütün bu işlər sayəsində
milli və beynəlxalq
akkreditasiya qurumlarının
qiymətləndirmələrində üstün
müvəffəqiyyət nümayiş etdirən
İstanbul Universiteti 57 proqramda
60 akkreditasiya sertifikatına
malikdir.
Patent uğurları ilə zirvədədir
İstanbul Universitetinin daha
bir uğuru patent araşdırmaları
sahəsində də özünü göstərir.
Universitet Sənaye Əməkdaşlıq
Mərkəzləri (ÜSİMP) və Patent
Effekti firmasının əməkdaşlığı
ilə hazırlanan Universitet Patent
Təhlili Hesabatında 596 patent
müraciəti və 164 patent qeydiyyatı
ilə yenə lider olan Universitetimiz,
əsas texnologiya və alt texnologiya
sahələrindən ibarət 33 sahədə
birinci yerdədir.
İstanbul Universiteti öz
kitabxanalarında apardığı
araşdırmalarla köklü biliklərini
gələcəyə köçürür. Elektron
qaynaqları ilə də cəmiyyətə
fayda təmin edən İstanbul
Universiteti kitabxanaları, xüsusilə
Türkiyənin ən əhəmiyyətli
məlumat arxivlərindən olan
Mərkəzi Kitabxana və əsərlərin
və kolleksiyaların yerləşdiyi
Nadir Əsərlər Kitabxanası, hər
il imtiyazlar verməyə davam
edir. akademik tədqiqatlardan
sosial məsuliyyət layihələrinə
qədər. Mərkəzi Kitabxanada 1
milyondan çox əsər tədqiqatçılara
təqdim olunduğu halda, Nadir
Əsərlər Kitabxanasında müxtəlif
kateqoriyalardan 102 min 961 əsər
var.

Geniş təqaüd, yemək və
yaşayış imkanları
Prof. Dr. Mahmut Ak
Rektor

Təhsil sosial
cəhətdən
dəstəklənir
 Tələbələrinin incəsənət və idmanın
müxtəlif sahələrində həyata keçirəcəkləri
ictimai fəaliyyət və layihələrlə bağlı
təhsil sahələrini genişləndirməyə, onlara
bu mövzularda müxtəlif imkanlar
yaratmağa önəm verən İstanbul
Universiteti təhsil anlayışı ilə hərəkət
edir. sosiallaşma ilə dəstəklənir. Tələbə
klubları tələbələrin komanda işinə
meyllərini inkişaf etdirən formasiyalar
kimi mühüm fəaliyyətlər həyata keçirir;
geniş auditoriyaya çatan əsərlər yaradır.

 İstanbul Universiteti
tələbələrinin təhsil
fəaliyyətlərini ən yaxşı
şəraitdə davam etdirmələri
üçün böyük məsuliyyətlə
hərəkət edir. KYK təqaüdləri
ilə yanaşı müxtəlif
qurumlarla fəaliyyət
göstərən universitet,
missiya və vizyonuna

uyğun gələn bir çox qurum
tərəfindən dəstəklənir;
tələbələrə müvəffəqiyyət
təqaüdü və xüsusi təqaüd
imkanları təqdim edir.
İstanbul Universitetinin
tələbələrə üstünlük
verən digər yanaşması
isə yataqxana və
yeməkxana imkanlarıdır.

Tələbələrinə sağlam
yaşayış və keyfiyyətli
qida imkanları təmin
etmək üçün mühüm işlər
həyata keçirən universitet,
İstanbulun mərkəz
nöqtələrində yerləşən
kampuslarında yataqxana
və yeməkxanalarla
xidmətlərini davam etdirir.

Türkiyədə Universitet Təhsili
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Hər biri öz sahəsinə aparıcı olan fakültələr
Əczaçılıq fakültəsi
 İstanbul Universiteti Əczaçılıq
Fakültəsi; səriştəli, təcrübəli və güclü
heyəti ilə təhsil, tədqiqat və ictimai
xidmət fəaliyyətlərini davam etdirir.
Fakültə; Dərmanın istehsalından xəstəyə
çatdırılmasına qədər hər mərhələdə tam
səlahiyyətlə vəzifə və məsuliyyəti öz
üzərinə götürə bilən iştirakçı, yenilikçi,
həssas və müstəqil elmi məzunlar
yetişdirməklə Türkiyənin qabaqcıl
əczaçılıq fakültəsi olma xüsusiyyətinə
malikdir.

Hüquq fakültəsi
Dövlət
Konservatoriyası

İstanbul Tibb Fakültəsi
 Osmanlı dövrünün ilk
xəstəxanası olan və 1470ci ildə qurulan “Fatih
Darüşşifa”da kökləri olan
İstanbul Tibb Fakültəsi;
Çoxəsrlik təcrübəyə malik
köklü tarixi, cəmiyyətə təqdim
etdiyi ixtisaslı səhiyyə xidməti,

uğurlu akademik işləri və
yetişdirdiyi bacarıqlı alimləri
ilə Türkiyənin qabaqcıl tibb
fakültəsi olma xüsusiyyətinə
malikdir. Fakültə daxilində; 3
kafedra, yəni Cərrahiyyə Tibb
Elmləri Bölməsi, Daxili Tibb
Elmləri Bölməsi və Əsas Tibb

Elmləri Bölməsi və 45 Kafedra
var. Türkiyədə tibb təhsilinin
əsaslarının qoyulduğu İstanbul
Tibb Fakültəsi Türkiyənin
digər tibb fakültələri üçün
professor və həkim kadrları
hazırlayır; Xəstəxanası ilə
bütün cəmiyyətə xidmət edir.

 Tarixi Cümhuriyyətin imperatorluq
dövründən devraldığı iki böyük
sənət qurumundan biri olan DarülElhana (Melodiyalar/mahnılar evi)
qədər uzanan Dövlət Konservatoriyası
Türkiyənin bütün sənət qurumları
üçün dəyərli sənətkarlar yetişdirir
və ad çıxarır. fəaliyyəti ilə özü üçün.
Musiqi, Musiqişünaslıq və İfa sənəti
bölmələri ilə fəaliyyətini davam etdirən
Konservatoriya; O, dünyanı sənət
vasitəsilə şərh edən, milli xəttdən
başlayaraq universal xətti tutan, ictimai
rəyi yüksəltməyi hədəfləyən sənətkarlar
yetişdirir

 İstanbul Universiteti
Hüquq Fakültəsi
akademik tədqiqatlar,
qanuniləşdirmə
hərəkatı və hüquq
təhsili sahəsində lider
rolunu davam etdirir.

 Ədəbiyyat fakültəsi
21 şöbə və 8 tədqiqat
mərkəzi və 40 diplom
proqramı ilə təhsil,
təlim və tədqiqat
fəaliyyətini davam
etdirir. İstər ölkə
daxilində, istərsə də

 İstanbul Universitetində ali təhsilini başa
vurmaq üçün gələn türk və əcnəbi tələbələrə
alman, fransız, ingilis və türk dillərinin mədəni
və dil elementləri ilə zənginləşdirilməsi yolu ilə
öyrədilməsi; Xarici Dillər Məktəbinin məqsədi
tələbələrin gələcəkdə bu dillərdən təhsil və biznes
sahələrində rahat şəkildə istifadə etmələrini təmin
etməkdir; xarici dillərin tədrisi sahəsində dünyada
baş verən yenilikləri izləmək və bu dilləri və
mədəniyyətləri ən müasir metodlarla öyrətmək;
Universitet tələbələrinin bakalavr proqramlarına
hazırlanmasında və xarici dil tədrisində ağla gələn
ilk şöbə olmaq.

beynəlxalq miqyasda
elmə və təhsilə verdiyi
töhfələrlə cəmiyyətdə
sanballı yeri olan
Ədəbiyyat fakültəsi,
yetişdirdiyi alim
və tələbələri ilə öz
başına bir universitet

Fizika fakültəsi
arasında tələbələrin
ixtisaslarının inkişafı,
onların məktəbdən
sonra karyera qurmaq
bacarığı, hər hansı
bir iş mühitində
fərqliliklərini və
uğurlarını nümayiş
etdirmələri var. Ən
son texnologiya

olan; Diplom
proqramları, zəngin
laboratoriyaları
və 200 mindən
çox resursu olan
fakültə kitabxanası
ilə tələbələrə geniş
imkanlar təqdim edir.

ilə təchiz olunmuş
laboratoriyaları
ilə fakültəmiz
fundamental elmlər
sahəsində təhsil
almaq və alim
olmaq istəyən bütün
tələbələrimiz üçün
əsas fakültə olmaqda
davam edir.

İqtisadiyyat fakültəsi

İlahiyyat Fakültəsi

Xarici Dillər Məktəbi

Fakültə; 100 mindən
çox kitab, 50 mindən
çox dövri nəşr və
elektron qaynaqla
Türkiyənin ən zəngin
hüquq kitabxanasına
malikdir.

Ədəbiyyat fakültəsi

 İstanbul
Universiteti Fizika
Fakültəsi “Türkiyənin
Lider Fizika Fakültəsi”
olmaq məqsədi
ilə fəaliyyətini
davam etdirir.
Fizika fakültəsinin
ən mühüm
xüsusiyyətləri

 İstanbul Universiteti İlahiyyat Fakültəsi
200-dən çox nəhəng akademik heyətinə malik
olması baxımından Türkiyənin ən böyük ştatlı
ilahiyyat fakültələri arasındadır. İngilis, Ərəb
və Türk bakalavr proqramlarına əlavə olaraq;
Beynəlxalq İlahiyyat (UIP), Erasmus+ və Mövlana
kimi beynəlxalq proqramların və Farabi kimi
milli tələbə mübadiləsi proqramlarının həyata
keçirildiyi fakültə; Elmə, müdrikliyə, zəkaya
can atan professor-müəllim heyətinin və
tələbələrinin birgə səyi ilə elm aləmində istinad
sayılan fakültədir.

Hüquq fakültəsinin
tərkibində Dövlət
Hüququ Departamenti
və Şəxsi Hüquq
Departamentində
cəmi 18 kafedra
fəaliyyət göstərir.

 Türkiyənin ilk
İqtisadiyyat Fakültəsi
olmaq imtiyazına
sahib olan İqtisadiyyat
Fakültəsi 7 bölməsi
və 8 diplom proqramı
ilə sosial elmlər
sahəsində fənlərarası
təhsil imkanlarını

Siyasi Elmlər
Fakültəsi
 Siyasi Elmlər Fakültəsi
2006-cı ildən 3 kafedrada,
yəni Siyasi Elm və Beynəlxalq
Münasibətlər, Politologiya və
Dövlət İdarəçiliyi və Biznesin
idarə olunması fakültələrində
tədris fəaliyyətini davam etdirir.
Məzunların dövlət, özəl sektor və
vətəndaş cəmiyyətində fəal rolu
fakültənin təhsil keyfiyyətinin
ən mühüm göstəricilərindəndir.
Onun köklü tarixi, fənlərarası və
beynəlxalq standartlara uyğun
tədris proqramı, sosial və mədəni
fəaliyyətləri, beynəlmiləlləşmə
səviyyəsi və məzunlarla əlaqələri
Siyasi Elmlər Fakültəsini imtiyazlı
edən xüsusiyyətlər sırasındadır.

inkişaf etdirir. Digər
fənlərlə təmasda
geniş tədqiqat və
təkmilləşdirmə
fəaliyyətləri həyata
keçirir, beləliklə də
cəmiyyətin bütün
təbəqələri, dövlət
və özəl qurum və

təşkilatlarla əlaqə və
əməkdaşlıq şəraitində
işləyir. Beynəlxalq
akademik heyəti olan,
ixtisaslı təhsil verən,
tədqiqat və nəşrləri ilə
hörmətli və qabaqcıl
fakültəmiz; Ənənəni
gələcəklə birləşdirir.

Səhiyyə xidmətindən
istifadə edə bilərsiniz
 Tələbələrin sağlamlığı
universitet üçün hər
zaman prioritetdir. Ali
təhsil müəssisələrində
aspirantura, bakalavr
və magistratura
proqramlarında təhsil
alan tələbələr ibtidai və
orta təhsil, açıq və distant
təhsildən asılı olmayaraq
səhiyyə xidmətlərimizdən
yararlana bilərlər.

Universitet daxilində
işləmək imkanı
 İstanbul Universiteti
tələbələrinin təhsilinə,
bilik və bacarıqlarına
töhfə verməklə yanaşı,
onların iqtisadiyyatına
dəstək olmaq məqsədi
daşıyır. Tələbələr 10
müxtəlif kampusumuzda
yerləşən fakültə, kollec,
peşə məktəbi, institut,
şöbə, mərkəz, müdirlik və
şöbələr daxilində 85 fərqli
bölmədə işləyə bilərlər.

Memarlıq fakültəsi
 Memarlıq fakültəsinin
tərkibində Memarlıq
fakültəsi və şöbəsi,
Şəhər və Regional
Planlaşdırma İdarəsi və
şöbəsi, Daxili Memarlıq
Kafedrası və Kafedrası,
Sənaye Məhsullarının

Dizaynı Departamenti
və şöbəsi fəaliyyət
göstərir. Yerli və qlobal
miqyasda fənlərarası
tədqiqatlar aparan,
memarlıq mühitini
universal səviyyəyə
qaldıracaq peşəkarlar

və akademiklər
yetişdirən fakültə həm
ənənəvi, həm də müasir
memarlığın monumental
strukturlarına toxunan
məsafədə yerləşməsi
ilə tələbələrə böyük
imtiyazlar təqdim edir.
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4 qitə 39 ölkədə təhsil
xidməti verən qlobal kampus

3 milyona yaxın tələbəsiylə Avropanin birinci, dünyanın ən böyük üçüncü universiteti olan Anadolu Universiteti magistr təhsili
üçün təqdim etdiyi fərqli proqramlarla və keyfiyyətli tədris imkanlarıyla 60 fərqli ölkənin tələbələri tərəfindən rəğbət görür.
 1958-ci ildə qurulan və
64 illik tarixi keçmişə sahib
olan Anadolu Universiteti
sadəcə Türkiyədə yox, eyni
zamanda 4 fərqli qitədə 39
ölkəyə keyfiyyətli ali təhsil
xidməti göstərən, beynəlxalq
diplom etibarlılığı olan dövlət
universitetidir. 2005-ci ildən
bəri Avropa Kredit Transfer
Sistemini istifadə edən
universitetimiz tələbələrinə
beynəlxalq diplom əlavəsi
(Diploma Supplement) təqdim
edir. Tələbələrinin sayına
görə dünyanın ən böyük
universitetləri arasında
olan Anadolu Universiteti
müasir təhsil texnologiyları,
dinamik və innovativ
baxışla ömürboyu öyrənmə
imkanı yaradaraq cəmiyyəti
maarifləndirməyə və elmi
inkişafa dəstək verməyi
qarşısına məqsəd qoyub.
Universitetimiz xarici tələbələrə
əlavə təqaüdlə də dəstək
verməkdədir.
3.5 MİLYON MƏZUN
3-ü qiyabi və distant təhsil
verən 12 fakultə, 1-i dövlət
konservatoriyası olmaqla 3
texnikum, 3 peşə məktəbi,
5 institut və 25 araşdırma
mərkəzinə sahib olan Anadolu
Universiteti hal hazırda 2
milyona yaxın tələbəyə ev
sahibliyi edərkən, bu günə
qədər 3.5 milyondan çox
da məzun verib. Anadolu
Universiteti formal təhsil
sistemində 59 bakalavr və 14
önlisans programıyla müasir
dövrün tələblərinə uyğun,
keyfiyyətli ali təhsil təqdim
edən qlobal universitet olma
qürurunu tələbələriylə paylaşır.
ÇEŞİDLİ TƏHSİL PROQRAMI
İMKANLARI
Universitetimiz hüquq,
ədəbiyyat, iqtisadiyyat və
iletişim kimi sosial elmlər başda
olmaqla bütün akreditasiyalara
malik Əczaçılıq və Səhiyyə
Elmləri Fakültələriylə səhiyyə
sahəsində, İncəsənət Fakültəsi

Prof. Dr.
Fuat Erdal
Rektör

və Dövlət Konservatoriyası ilə
sənət sahəsində olduqca geniş
proqram çeşidliliyinə sahibdir.
Universitetimiz magistratura
sahəsində də təqdim
etdiyi proqram çeşidliliyi
və keyfiyyətli öyrənmə
imkanlarıyla da
60 fərqli ölkədən gələn tələbələr
tərəfindən seçilir.

Tələbələrinin ən xoşbəxt
olduğu şəhər: Əskişəhər

 Anadolu Universiteti həm yerləşdiyi
şəhər, həm də tələbələrinə təqdim etdiyi
kampus şəraiti ilə bütün dünyadan gələn
xarici tələbələr üçün cazibə mərkəzinə
çevrilmişdir. Coğrafi mövqeyi etibariylə həm
Ankara, həm də İstanbula yaxın Əskişəhər,
Türkiyənin ən güvənli, əyləncəli və tələbələrin

hər cür ehtiyacına asanlıqla cavab verən ən
gözəl şəhərlərindəndir. Bir tələbə şəhəri oıan
Əskişəhər aparılan beynəlxalq araşdırmalara
görə dünyanın 8-ci, Türkiyənin isə 1-ci ən
güvənli şəhəri seçilmişdir. Əskişəhər eyni
zamanda tələbələr üçün hər büdcəyə uyğun,
fərqli yaşayış və qidalanma imkanlarıyla seçilir.
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Keyfiyyətli
təhsil, aktiv
sosial həyat

Universitetimiz 54 fərqli tələbə klubu ilə tələbələrinə aktiv bir sosial həyat
fürsəti yaradır. Tələbələr kampusdakı konsert, sərgi, kinoteatr və teatr
salonlarında açıq və qapalı idman salonlarında hər ay yüzdən çox kültür, sənət
və idman tədbirləri və elmi tədbirlərdə iştirak edə bilirlər.

İstədiyiniz yerdə
istədiyiniz yerdə Sənin xəyalların sənin universitetin
öyrənin

Universitetimiz Distant Təhsil Sistemi ilə 60-dan çox önlisans və bakalavr
proqramında bir çilyondan çox tələbə aktiv təhsil almaqdadır. Distant Təhsil
Sistemi ilə tələbələr istədiyi yerdən, istədiyi vaxt və istədiyi şəraitdə öyrənmə
imkanına sahiblər. Tələbələrə “Anadolum eKampus Öğrenme Yönetim Sistemi”
vasitəsiylə 10-dan çox dərs materialı təqdim edilir və hər dərs üçün xüsusi
onlayn dərslər ilə interaktiv bir öyrənmə şəraiti yaradılır. Tələbələr mobil
telefonları, laptopları və masaüstü kompyuterlərindən dərs materiallarını
endirərək tədris proseslərini özləri planlaya bilirlər.

Beynəlxalq reytinqlərdə dünyanın
qabaqcıl universitetləri arasında yer
alan Anadolu Universiteti Türkiyənin
ən önəmli elm, mədəniyyət və sənət
mərkəzlərindən biridir. Universitetimiz

Diplomunuz beynəlxalq
qüvvəyə malikdir
 Distant Təhsil Sistemi
diplomlarının formal
təhsil proqramındakı
diplomlardan
ekvivalentlik olaraq heç
bir fərqi yoxdur. Distant
Təhsil Sistemi məzunları
da Avropa Kredit
Transfer Sisitemi (ECTS)
vasitəsilə diplom əlavəsi
(Diploma Supplement)
ala bilirlər. Distant Təhsil
Sisteminin keyfiyyəti
də bir çox beynəlxalq
qurum tərəfindən təsdiq
edilmişdir. Distant Təhsil
Sistemində bütün tələbə
əməliyyatlarını onlayn
həll etmək mümkündür.
Tələbələr qeydiyyatdan
məzuniyyətə qədər
olan bütün prosesləri
avtomatik sistemdən
istədikləri yerdən həyata
keçirə bilərlər. Tədris
materiallarını istədikləri

yerdən istədikləri vaxt
əldə etmə imkanına
sahib olan Distant
Təhsil Sistemi tələbələri
dəstək xidmətlərindən
istədikləri vaxt yararlana
bilərlər. Distant Təhsil
Sistemində Türkçə təhsil
proqramları ilə yanaşı

İdarəetmə, İqtisadiyyat,
Beynəlxalq Münasibətlər,
Politologiya,
Dövlət İdarəçiliyi
proqramlarında İngilis
dilində, İlahiyyat ön
lisans proqramında isə
Ərəb dilində təhsil almaq
imkanına sahibdirlər.

Bütün universitet
tələbələri və məzunları
da imtahansız, ikinci
universitet olaraq Distant
Təhsil Sistemindən
istədikləri fakulteti
oxumaq şansına malikdir.
Distant Təhsil Sistemi,

dünyanın ən xoşbəxt və təhlükəsiz
tələbə şəhəri Əskişəhərdə keyfiyyətli
təhsil həyatınızı aktiv sosial-mədəni
həyatla birləşdirmək və ya Distant
Təhsil Sistemi ilə istədiyiniz vaxt

Maneəsiz Açıq Təhsil və
Aramızda Maneə Yoxdur
şüarlarıyla bu günə qədər
on minlərlə əlil insanın
ali təhsil imkanına
qovuşmasına səbəb
olmuşdur. Distant Təhsil
Sistemində mövcud
olan onlayn Tələbə
Cəmiyyətləri tələbələrin
təhsildən kənar
inkişaflarına mühüm
töhvə verir. Tələbə
cəmiyyətləri arasında hər
ay təşkil edilən onlayn
tədbirlər tələbələrə fərqli
sahələrdə özlərini inkişaf
etdirmə imkanı verir.
Distant Təhsil Sistemi
AKADEMA Kütləvi
Açıq Onlayn Dərslərlə
istəyən hər kəs istədiyi
vaxt ödənişsiz formada
AKADEMA daxilində
müxtəlif kateqoriyalar
üzrə 100-dən çox dərsdə
iştirak edə bilər.

istədiyiniz yerdən təhsil almaq üçün
siz dəyərli tələbələrimizi gözləyir.
Universitetin formal təhsil sistemi ilə
bağlı məlumatları 4 ayrı dildə fəaliyyət
göstərən international.anadolu.

edu.tr/en web səhifəsindən, Distant
Təhsil Sistemi ilə bağlı məlumatları
isə globalcampus.anadolu.edu.tr web
səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.
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Unudulmaz
xatirələrlə
qayıdacağam

Türkiyədə Universitet Təhsili

Yaxşı ki
varsız

Təhsilimin son aylarını yaşayıram və bunu

yazdığıma inana bilmirəm. Vaxt çox sürətli
keçdi. Əgər imkanım olsa bu təcrübəni yenidən
yaşamaq istərdim.
İstanbuldakı ilk ilimi gəzərək keçirtdim. Türkçəni
daha çox danışa danışa öyrəndim. Fərqli
yerlərə gedib yeni insanlarla tanış olurdum.
Universitetdəki dərslərim çox çətin idi və çox
gərgin templə hazırlaşırdım. Amma bu fakültəni
seçdiyim üçün heç vaxt peşman olmadım və
memarlıq təhsilimi İstanbul kimi bir şəhərdə
almaq mənim üçün çox qiymətli və sərfəli
təcrübəydi. Mənə bu şansı verərək həyatımın ən
gözəl qırılma nöqtəsinə səbəb oldunuz.
Yaxşı ki varsız!

Türkiyədəki təhsil həyatım çox maraqlı keçdi. Yüksək səviyyədəki
magistr təhsili ilə yanaşı fərqli mədəniyyətlərlə tanış olub çoxlu
dostlar qazandım. Türkiyədə özümü bir çox yöndən inkişaf etdirdim.
Türkçə, İngilis dili və Alman dillərini öyrəndim, çox sayda fərqli
kursda iştirak etdim. Dörd il ərzindən ebru sənətiylə məşğul oldum.
Qazaxıstana qayıdandan sonra psixologiyada ebru terapiyasından
istifadə etməyi planlaşdırıram. Türkiyə elə bir ölkədir ki xaricdən
gələn tələbələrə hər cür şəraiti yaradır. Bu səbəbdən başda Türkiyə
Respublikası olmaqla Türkiyə Bursları proqramına təşəkkür edirəm.
Qazaxıstan unudulmaz xatirələrlə qayıdacağam.
Alixan Camalov- Qazaxıstan
Ankara Yıldırım Bəyazid Universiteti
Psixologiya

Amina Cmanjcanin - Serbiya
Memar Sinan İncəsənət Universiteti
Memarlıq

Gələcəyinizi Türkiyə
Bursları ilə təyin edin

Beynəlxalq tələbələr üçün
YTB tərəfindən həyata
keçirilən Türkiyə Bursları
gələcəyinə Türkiyədə yön
vermək istəyən gəncləri
gözləyir. Türkiyə Bursları
proqramı dünyanın hər
yerindən gələn xarici
tələbələrə Türkiyənin ən
nüfuzlu universitetlərində
təhsil almaları üçün
təqaüd verir.
 Türkiyə Bursları Türkiyə
Respublikası tərəfindən beynəlxalq
tələbələr üçün həyata keçirilən və
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən
ali təhsil təqaüd proqramıdır.
Türkiyə Burslarının əsas məqsədi
dünyadakı uğurulu tələbələrə
imkanlar yaratmaq və onların
beynəlxalq standartlarda təqaüd
almasını təmin etməkdir. Bundan
əlavə, Türkiyə ilə digər ölkələr
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək və akademiyadan
sənətə, iqtisadiyyatdan ədəbiyyata,
texnologiyadan memarlığa qədər
bir çox sahədə regional və qlobal
inkişafa töhfə vermək məqsədi
daşıyır.
15 MİN TƏLƏBƏ FAYDALANIR
Türkiyə tərəfindən verilən ali təhsil
təqaüd proqramları 2012-ci ildə
“Türkiyə Bursları” adıyla markalaşdı
və Xaricdə Yaşayan Türklər və
Əqraba Topluluqlar Başqanlığının
(YTB) koordinasiyasında fəaliyyətə
başladı. 2012-ci ildə Türkiyə
Burslarına 42 minə yaxın müraciət
olduğu halda 2022-ci ildə bu
rəqəm 171 fərqli ölkədən 165.691
müraciətə çatdı və illər ərzində
müraciət sayında sürətli artım
yaşandı. Türkiyə Bursları hər
il təxminən 80 ölkədə yerində
müsahibələr apararaq beynəlxalq
tələbələrə təqaüd imkanı yaradır.
Türkiyə Bursları çərçivəsində hər
il təxminən 5000 xarici tələbəyə
təqaüd verilir. Təqaüdlərdən
yararlanan və ölkəmizdə təhsillərini
davam etdirən 145 müxtəlif ölkədən
15.000 xarici tələbə var.
MİNİMUM 1.400 TL TƏQƏQD
Türkiyə Bursları universitet
və fakültetə qeydiyyat, aylıq
təqaüd, universitet xərci, səhiyyə
sığortası, yataqxana, Türkçə dil
kursu, təyyarə bileti və ödənişsiz
akademik və mədəni tədbir
imkanları ilə dünyanın ən əhatəli
təqaüd proqramı olaraq qəbul edilir.
Bakalavr tələbələri üçün ayda 1.400
TL,
magistr tələbələri üçün ayda 1400
TL, doktoranturada təhsil alanlar
üçün ayda 1800 TL, tədqiqat
təqaüdü proqramı tələbələri üçün
ayda 4000 TL təqaüd verilir.

Unudulmayacaq təcrübə
Xatirələrlə dolu illərim minlərlə səhifəyə
sığar. Həyatımızın ən gözəl illərini və
universitet həyatımızın ən gözəl illərini
Türkiyədə keçirmək mənim üçün həqiqətən
məhsuldar, unudulmaz və əvəz olunmaz
bir təcrübə oldu. Həm universitetin, həm
də Türkiyə Burslarının təşkil etdiyi digər
fəaliyyətlər sayəsində dəyərli təcrübə
qazandım və çoxlu insanla tanış olmaq
imkanı qazandım.

Ursula Paul - Madaqaskar
Çukurova Universiteti
Tibb Fakültəsi

Türkiyə
məmləkətim
oldu
Türkiyədəki universitet illərimi
qısaca xülasə etmək çətindir. İlk
gündən məzun olduğum günə
qədər tanıdığım insanlar, birlikdə
üzüldüyümüz və sevindiyimiz
dostlar, yaşadığım xatirələri
yazmaq istəsəm cildlərlə
kitab çıxar. Türkiyənin hər
tərəfində bir evim var. Dünyanın
hər tərəfindən qazandığım
dostlarımı da həyatımın sonuna
qədər unutmayacağam.

Donald Kale - Albaniya
Anadolu Universiteti
Arxeologiya

Çox şanslıyam
İnsanların həyatlarında bir dəfə görmək üçün can
atdıqları ölkədə yaşadığım üçün özümü çox şanslı hiss
edirəm. Çox sürətli keçən bu illərdə qazandığım yeni
təcrübələrin işığında yoluma davam edəcəyəm. prosesdə
öyrəndiyim yeni məlumatlar işığında yoluma davam
edəcəyəm. Şəxsən özüm də daxil olmaqla, dünyanın hər
yerindən yüz minlərlə tələbə üçün yaratdığı imkanlara
görə Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba Topluluqlar
Başqanlığına təşəkkür etmək istərdim.

Myeryekye Amantai - Monqolustan
Ankara Yıldırım Bəyazid Universiteti
Sağlıq İqtisadiyyatı

Ən böyük
arzum
gerşəkləşdi
Ən böyük arzumu gerçəkləşdirdiyi
üçün Türkiyə Burslarına çox
minnətdaram. Səhiyyə sahəsində
dünyanın qabaqcıl ölkələrindən
birində həkim olmaq böyük şərəfdir.
Türkiyənin səhiyyə sistemi və
texnologiyası mükəmməl təhsil
sistemi ilə birlikdə məni peşəmə ən
yaxşı şəkildə hazırlamaqla yanaşı, öz
peşə sahəmdəki inkişafım üçün də
bir çox imkanlar yaratdı. Türkiyədə
təhsil aldığım illər həyatımın ən gözəl
illəri kimi tarixə düşdü və hər zaman
ən yaxşı xatirələrimin olduğu bir ölkə
olaraq qalacaq.

Rina Demjaha - Kosova
İstanbul Universiteti Cərrahpaşa
Tibb Fakültəsi
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Türkiyənin təhsil elçisi:

Türkiyə Maarif Vəqfi

Türkyə Maarf
Vəqf mədənyyət
və svlzasyanın
qarşılıqlı əlaqəsn
nsanlığın ortaq
dəyərlərnə çatmaq
üçün br yol olaraq
görən Türkyənn
beynəlxalq
təhsldə dünyaya
açılan qapısıdır. Kommersya məqsəd
olmayan və ctma fayda üçün çalışan
br fond olaraq Türkyə Maarf Vəqf
məktəbəqədər təhsldən al təhslə
qədər təhsln bütün mərhələsndə
səmərəl fəalyyət göstərmək üçün hər
ölkədə xdmətlərn davam etdrr.

 Türk�yə Maar�f Vəqf� (TMV) Türk�yə Böyük M�llət
Məcl�s�n�n 2016-cı �ldə qəbul etd�y� qanunla xar�cdə
Türk�yə Cümhur�yyət� adına formal və qeyr�formal təhs�l fəal�yyət�n� həyata keç�rmək üçün
yaradılmışdır. Türk�yə Maar�f Vəqf� bəşər�yyət�n
ortaq təcrübə və dəyərlər�nə əsaslanaraq, dünyanın
müxtəl�f ölkələr�ndə məktəbəqədər təhs�ldən al�
təhs�lə qədər bütün təhs�l səv�yyələr�ndə Türk�yə
adına beynəlxalq təhs�l fəal�yyətlər�n� həyata keç�r�r.
İLK TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİ 2016-CI İLDƏ AÇDI
2016-cı �l�n sentyabr ayında rəsm� orqanlarının təşk�l
ed�lməs� �lə yaranma proses�n� başa vurmuş, 2016-cı
�l�n sonunadək �sə �ş üsul və qaydalarını tənz�mləyən
�k�nc� dərəcəl� qanunver�c�l�y� və təşk�lat�
strukturunu yaratmışdır. Buna paralel olaraq da eyn�
zamanda xar�cdə �lk təhs�l müəss�sələr�n� açdı.
ORTAQ XEYİRƏ APARAN YOL
Bəşər�yyət�n r�fahı üçün “yaxşı �nsanlar” yet�şd�rmək
və bütün bəşər�yyət� yaxşılığın ortaq məxrəc�ndə
b�r araya gət�rmək məqsəd� daşıyan Türk�yə Maar�f
Vəqf� mədən�yyət və s�v�l�zas�yanın qarşılıqlı
əlaqəs�n� bəşər�yyət� “ortaq yaxşılığa” çatdırmağın
b�r yolu k�m� görür. Vəqf, tələbələr�nə ölçülü və
əhatəl� təhs�l yanaşması �lə b�l�k, bacarıq və dəyərlər
çərç�vəs�ndə akadem�k �nk�şaflarını tamamlamağa
�mkan yaratmağı hədəfləy�r. Eyn� zamanda, b�rb�r�ndən uzaq və b�r-b�r�n� tanımayan cəm�yyətlər
arasında dostluq körpülər�n� güclənd�rmək və
möhkəmlənd�rmək məqsəd� daşıyır.
67 ÖLKƏDƏ TƏHSİL VERİR
As�yadan Afr�kaya, Ş�mal� Amer�kadan Avropaya,
Cənub� Amer�kadan Avstral�yaya qədər hər b�r q�tədə
fəal�yyət�n� davam etd�rən Türk�yə Maar�f Vəqf�
şöbələr�n�n olduğu 67 ölkədə 427 təhs�l müəss�səs�
və 44 yataqxanada 48.293 tələbəyə verd�y� təhs�llə
“xey�rl� �nsanlar” yet�şd�rmək üçün səy göstər�r.
Məktəbəqədər təhsildən ali təhsilə qədər bütün
səviyyələrdə təhs�l və təl�m x�dmətlər� göstərən
Maar�f Vəqf� b�r çox ölkədə də təhsilə dəstək verərək,
yaşayış imkanları yaradaraq və bir çox mədəniyyət
tədb�rlər� k�m� fəaliyyətləri ilə təhsil şəbəkəsini günügündən genişləndirir.

Maarf Agently lə
Türkyəyə gəln
Türkyə Maarf Vəqf
tərəfndən təss edlən
Maarf Agently 49
ölkədə fəalyyət göstərr.
Maarf Agently
bakalavr, magstratura
və doktorantura

təhsl almaq stəyən
tələbələrə Türkyənn 207
unverstetnə qəbul olmaq
üçün stqamətləndrmə
ş aparır. Bundan əlavə,
ABŞ, Kanada, İngltərə və
Avropanın unverstetlərnə

qəbul olmaq stəyənlərə
şərat yaradılır. Maarf
Agently vastəslə Türkyə,
İngltərə və ABŞ-da təşkl
olunan yay məktəb
proqramlarında da ştrak
edə blərsnz.

Türkyədə unverstet oxumaq stəyrsən?
Maarf Agentlynn nternet səhfəs vastəslə Türkyənn bütün
unverstetlər haqqında lazım məlumatları tapa blərsnz.
 Təhsl almaq stədynz şəhər, unverstet və şöbən seçn.
 Qeydyyat üçün lazım olan sənədlər Unverstetə www.maarfagency.
com saytında yükləyn.
 Unverstetə qəbul məktubunu szə göndərək.
 Türkyəyə gəldynz zaman sz hava lmanında qarşılayıb
unverstetnzə qədər müşayət edək.
 Unverstetdə oxuyarkən qalacağınız yataqxana mövzusunda szə
köməklk edək.
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Al� təhs�ldə Arel fərq�

İstanbul Arel Universiteti, yeni nəsil təhsil
prosesləri, Texnologiya Mərkəzi, sektor
əməkdaşlıqları və geniş təqaüd variantları
ilə bəşəriyyətin gələcəyinə toxunacaq
fərdlər yetişdirir. Yarandığı gündən etibarən
Universitet dünya səviyyəli bir
universitet olmaq ideologiyası
ilə idarə olunur. Bu kontekstdə
qloballaşan dünyada baş verən
dəyişikliklərdən xəbərdar olan
universitet beynəlxalq əlaqələrin
inkişafına və şaxələndirilməsinə
böyük önəm verir. İstanbul Arel
Universitetinin Beynəlxalq Ofisi
bu məqsədlə yaradılıb. Beynəlxalq
Ofis 2009-cu ildən bu yana
beynəlxalq tələbələri qəbul edir.
Prof. Dr.
Arel Universitetinə üstünlük verən
A. Ercan Gegez
Rektör
tələbələrin bölgüsünü nəzərə
salındığı zaman tələbələrin daha
çox Yaxın Şərq, Qafqaz, Orta Asiya və Afrika
ölkələrindən olduğu görünür.

Təqaüd üçün
müracətlər
başladı

Əməkdaşlıqları genişləndirir
İstanbul Arel Universiteti dünya səviyyəli
bir universitet olmaq yolunda sürətlə
irəliləyərkən Avropa Ali Təhsil Zonasına
daxil olmayan ölkələrin universitetləri ilə
əməkdaşlığı inkişaf etdirir və bu ölkələrdən
tələbə qəbulu üçün tədbirlər görür. Buna
görə də Beynəlxalq Ofisin əsas məqsədləri
Amerika qitəsi, Kanada, Afrika, Yaxın
Şərq, Yaponiya və Çin universitetləri
ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
imkanlarının artırılmasından ibarətdir.
Universitetə əcnəbi tələbələrin qəbulunu
sistemləşdirmək məqsədilə “Xaricdən
Tələbə Qəbulu üzrə Təlimat” yaradılıb və
universitetə müxtəlif ölkələrdən getdikcə
artan sayda əcnəbi tələbələr qəbul olunmağa
başlanıb. İstanbul Arel Universitetinin
missiyalarından biri ayrı-seçkilik olmadan
bütün tələbələrə ən yaxşı təhsili təmin
etməkdir və Beynəlxalq Ofis bu missiyanı
beynəlxalq kontekstdə öz üzərinə götürür.

 Tələbələrin təqaüd
imkanlarından
yararlana biləcəyi
İstanbul Arel
Universiteti Təqaüd
Müraciəti prosesi
başladı. Tələbələr ərizə
sənədlərini isa.arel.edu.
tr saytına yüklədikdən
sonra universitetimiz
tərəfindən
məlumatlandırılacaqlar.
Xarici tələbələr
sənədlərini saytımızdan
əldə etdikdə təqaüd
almaq hüququ
qazanacaqlar.
Universitet haqqında
ətraflı məlumat üçün
aşağıdakı linklərə daxil
ola bilərsiniz.

 Beynəlxalq Ofisin internet saytı: international.arel.edu.tr  İstanbul Arel Universitetinin internet saytı: www.arel.edu.tr  Onlayn müraciət forması: isa.arel.edu.tr

www.ayu.edu.kz

ƏHMƏD YƏSƏVİ
UNİVERSİTETİ
Köklü Keçm şdən Güclü Gələcəyə

FAKÜLTƏLƏR
Human tar və İct ma Elmlər Fakültəs
F lolog ya Fakültəs
İqt sad yyat və İdarəetmə Fakültəs
İdman və İncəsənət Fakültəs
İlah yyat Fakültəs
Fənn Elmlər Fakültəs
Mühənd sl k Fakültəs
T bb Elmlər Fakültəs
Stomatolog ya Fakültəs
Hazırlıq Məktəb
Türk stan Əhməd Yəsəv Peşə Məktəb
D plomdan Sonra T bb Təhs l Fakültəs

İdarə Heyyət Rəhbərl y
Aşağı Öveçler Mahalles , 1314. Küçə,
No: 19 Çankaya/Ankara/Türk yə

Rektorluq
B.Səttarxanov prospekt No: 29
Türk stan/QAZAXSTAN

/ AhmetYeseviUni

İstedadlı tələbələrə
təqaüd mkanı

Türk yə Türkcəs ndə Olan
D stant (Uzaqdan) Təhs l S stem

Qanun çərç vəs ndə
ver lən d plomlar

D stant (Uzaqdan) Təhs l
www.turtep.edu.tr
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Azərbaycanlı tələbələrin ilk seçimi Türkiyə

 Türkiyədə xarici tələbələrin
Türkiyədə faydalandıqları
ən çox seçdiyi universitet olan
imkanlar arasında ən
Bahçeşehir Universiteti də
əhəmiyyətlisi diplomlarının
azərbaycanlı abituriyentlərin
akkreditə olunması və bu
ilk seçimləri sırasındadır.
diplomun dünyanın hər yerdə
Xüsusilə qardaş ölkə olaraq
etibarlı olmasıdır.
görülən Türkiyədə təhsil
imkanları və qardaşlıq
ERASMUS TƏCRÜBƏSİ VƏ
münasibətləri abituriyentləri
CO-OP PROQRAM İLƏ İŞ
Türkiyəyə cəlb edir. Bu il 303
İMKANI
azərbaycanlı tələbənin təhsil
BAU dil biliyi olmayan və
aldığı universitetdə onların ən
hazırlıq təhsilinə ehtiyacı
çox üstünlük verdiyi fakültələr olan tələbələr üçün Vaşinqton
İqtisadiyyat və İdarəetmə
DC, Toronto və Plymoutdakı
fakültəsinin tərkibindəki
mərkəzləri ilə intensiv
ixtisaslardır. 3 qitədə, 11
ingilis dili təhsili təqdim
ölkədə 9 universiteti,
edərək, həmçinin
4 dil məktəbi və 2
xarici tələbələrə
k12 səviyyəsində
iş təcrübəsi əldə
məktəbi olan
etmək üçün Erasmus
BAU Qlobal təhsil
layihələri ilə təcrübə
şəbəkəsinə daxil
imkanları təklif edir.
olan Azərbaycan, bu
Bunlardan əlavə
beynəlxalq şəbəkə
universitetin yay,
vasitəsiylə müxtəlif
qış və qısamüddətli
müqavilələr və
ikitərəfli
Prof. Dr.
əməkdaşlıqlarla
müqavilələri
Şirin Karadeniz
Rektor
tələbələrinə
də mövcuddur.
dünyanın müxtəlif
Müqavilələri olan
ölkələrində təhsil almaq şansı
universitetlərdə tələbələrə
yaradır. Azərbaycanın paytaxtı sertifikat və kredit qazanma
Bakı şəhərinin ən məşhur
proqramları təklif edilir.
küçələrindən biri olan Zərifə
Tələbələrə iş imkanlarında
Əliyevada BAU Əlaqə Bürosu
dəstək olmaq üçün COfəaliyyət göstərir. Əlaqə
OP proqramı təqdim edən
bürosunda tələbələrin hər
Bahçeşehir Universitetində
cür suallarını cavablandıran
2500-dən çox tərəfdaş şirkət
təmsilçilərimizlə birlikdə
var. Proqram çərçivəsində
universitetimizdən məzun
tələbələr brend kurslar da keçə
olan azərbaycanlı tələbələr
və təcrübə imkanlarından
təcrübələrini abituriyentlərlə
yararlana bilərlər.
bölüşürlər. BAU-da xarici
Universitetdə brend kurslar
tələbələrin ən çox üstünlük
şirkətlərdəki mütəxəssislər
verdiyi ixtisaslar; Tibb,
tərəfindən verilir və sektorla
Biznesin idarə edilməsi,
bağlı təcrübələr paylaşılır.
Proqram Mühəndisliyi,
Bütün ölkələrdən olan
Kompüter Mühəndisliyi,
abituriyentlər universitetə
Stomatologiya, Memarlıq,
müraciətlə bağlı məlumatları
Beynəlxalq Ticarət və Biznes,
və suallarına cavablarını
Beynəlxalq Politologiya və
Bahçeşehir Universiteti
Beynəlxalq Münasibətlər
International (https://int.
və Psixologiya olmuşdur.
bau.edu.tr ) saytından əldə edə
Xarici tələbələrin BAU-da və
bilərlər.

Erasmus bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün faydalı yol

Nigar Vahablı

Bahçeşehir
Universitetinin
Erasmus proqramı
vasitəsilə təqdim etdiyi
imkanları yaxından
izləyən BAU Daxili
Memarlıq və Ətraf
Mühitin Dizaynı
fakültəsinin tələbəsi
Nigar Vahablı tələbə

olmaq istəyənlər üçün
təcrübələrindən bəhs
etdi. 2018-ci ildə
İstanbulda yaşamağa
başlayan 21 yaşlı
Nigar Vahablı “2018ci ildə orta məktəbi
bitirdikdən sonra
İstanbula köçdüm.
İlk gələndə o vaxt

Bahçeşehirdə oxuyan
bacımla yaşayırdım.
Bacım burada
olduğundan 9-cu
sinifdən Bahçeşehir
Universitetində
oxumağı
planlaşdırırdım. Mən
İstanbulu çox sevirəm.
Mən azərbaycanlı

olduğum üçün və
türkcə səlis danışdığım
üçün burada özümü
əcnəbi hiss etmirəm.
Əslində mənim
universitetim xarici
tələbələrə daha çox
şans verir. Xüsusilə,
çoxlu Erasmus
əməkdaşlıqları var.

Mən də hesab edirəm
ki, Erasmus çox uğurlu
proqramdır, çünki bəzi
dostlarımın Erasmusla
təhsil almaq və səyahət
etmək şansı var idi.
Bu həm də özünüzü
və bacarıqlarınızı
təkmilləşdirmək üçün
faydalı bir yoldur”.

Boğaziçi Universiteti ilə
xəyallar reallaşır
 1863-cü ildə qurulan Boğaziçi
Universiteti 159 il ərzində
araşdırmağı, bilik istehsalını və
sahibkarlıq dəyərlərini inkişaf
etdirərək bu gün Türkiyənin
və dünyanın ən əhəmmiyətli
təhsil müəssisələri arasında
göstərilir. Universitet elmi-tədqiqat
və texnologiya istehsalına dəstək
verərkən, ədəbiyyatdan sənətə,
elmdən texnologiyaya, cəmiyyətin
xeyrinə hər sahədə bəşəriyyətə
xidmət etməyi qarşısına məqsəd
qoyub. Boğaziçi Universitetinin
əsas hədəfi akademik tədqiqat
sahəsindəki rəqabət qabiliyyətini
artırmaq və dünyanın ən yaxşı
tədqiqat universitetləri arasında yer
almaqdır. Strateji prioritetinə uyğun
olaraq, Boğaziçi Universiteti tədqiqat
və təhsil sahəsində multidisiplinar
bir yanaşma ilə fəaliyyət göstərir və
beynəlxalq əməkdaşlıqlar qurmağı
hədəfləyir.

500-DƏN ÇOX UNİVERSİTETLƏ
MÜBADİLƏ PROQRAMI
Akademik mükəmməllik ənənəsinin
bir nəticəsi olaraq Boğaziçi
Universiteti bakalavr proqramına
universitet qəbul imtahanlarında
ilk 1 faizlik qisimdəki ən yüksək bal
toplayan orta məktəb məzunlarını
qəbul edir. Bakalavrdan doktorantura
qədər bütün fakültə və institutlarda
tədris dili İngilis dilindədir. Boğaziçi
Universiteti dünyanın hər yanından
500-dən çox universitet ilə iri
miqyaslı mübadilə proqramlarını
davam etdirir və bu səbəbdən də
kampusları çox saylı xarici tələbənin
cazibə mərkəzinə çevrilmişdir.

Tədris və
tədqiqat bir yerdə

Təsdiqli Araşdırma Universiteti
Prof. Dr.
Mehmet Naci İnci
Rektor

 Boğaziçi Universiteti elmi tədqiqatlarındakı liderliyini YÖK tərəfindən verilən “Tədqiqat
Universiteti” ünvanıyla təsdiqləmişdir. Bu xüsusiyyəti görə də Boğaziçi Universiteti
dünya universitetlərinin reytinqində ən üst sıralarda yer alır. Tədqiqat və inkişaf, tətbiq
və mükəmməllik mərkəzlərinə verilən dəstəklərlə tədqiqatçıların faydalı nəşrlər və
yeni tədqiqat layihələri hazırlamağa, beynəlxalq arenada akademik və elmi uğurlar
qazanmasına şərait yaradılır. Boğaziçi Universiteti hər il xüsusilə biotexnologiya, enerji və
informasiya kimi sahələrində olmaqla 600-ə yaxın aparıcı tədqiqat layihəsi həyata keçirir

 Boğaziçi Universitetində tədris
və tədqiqat bir-birini tamamlayan
və dəstəkləyən ünsürdür. Hər bir
uğurlu universitetin arxasında duran
bu fəlsəfəyə uyğun olaraq, Boğaziçi
Universiteti də bütün akademik
sahələrə aid aktual və prioritet
mövzular üzrə tədqiqat proseslərini
təşviq edir. Bu proses zamanı da
müxtəlif sektorlar və beynəlxalq
tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edir. Boğaziçi
Universitetində 6 fakültədə 30
akademik şöbə, iki kollec, 34 bakalavr
proqramı, 57 magistratura proqramı
və 33 doktorantura proqramı var. Bir
tədqiqat universiteti olaraq 32 tədqiqat
mərkəzi və orijinal tədqiqat mövzuları
üzrə araşdırmaların aparıldığı 141
tədqiqat laboratoriyasının olduğu
Boğaziçi Universitetində 12.351
bakalavr tələbəsi, 3570 magistratura
və 1461 doktorantura olmaqla toplam
17.337 tələbə təhsil alır.
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Avropa
Mükəmməllk
Mükafatı
sahb
 Türkyənn 208 unverstet arasında
mühüm yerə sahb olan Sakarya
Unverstet Türkyədə TS EN ISO
9001:2008 Keyfyyət İdarəetmə Sstem
Sertfkatı alan lk unverstetdr və
ümum keyfyyət araşdırmaları lə EFQM
model çərçvəsndə Mll Keyfyyət
Mükafatını qazanan lk və yeganə
unverstetdr.

Sakarya Un�vers�tet�
�lə gələcəy�n�zə
�st�qamət ver�n

Tələbələrn hər cür dman, mədənyyət, ncəsənət və elm fəalyyətlərnə dəstək verən Sakarya
Unverstetnn 180-ə yaxın tələbə klubu var.

Türkyənn qabaqcıl unverstetlərndən olan Sakarya Unverstet (SAU)
13 fakültə, 6 nsttut, 1 kollec, 2 peşə kollec lə təhsl fəalyyətn davam
etdrr. 103 müxtəlf ölkədən 5000-ə yaxın beynəlxalq tələbənn təhsl aldığı
unverstetn akademk mkanları lə gələcəynzə stqamət vern.
 “Bəşər�yyətə dəyər qatan təşəbbüskar fərdlər
yet�şd�rməy� və un�versal b�l�k, texnolog�ya və x�dmət
�stehsal etməy�” hədəfləyən Sakarya Un�vers�tet�ndə
(SAU) 14 fakültə, 2 kollec, 3 peşə kolec�, 6 �nst�tut, 32
araşdırma və tətb�q mərkəz� və 1 texnopark olmaqla
ümum�l�kdə 50 m�nə yaxın tələbəyə təhs�l x�dmət�
göstərgöstər�l�r.
103 ÖLKƏDƏN TƏXMİNƏN 5000 TƏLƏBƏ
Sakarya Ün�vers�tes�nde 103 farklı ülkeden 5000
b�ne yakın öğrenc� eğ�t�m görüyor. Ayrıca SAÜ 30 ayrı
ülkede YÖS (Yabancı Öğrenc� Sınavı) sınavı yaparak,
sınav merkez� sayısını her yıl arttırmaya devam ed�yor.
Sakarya Un�vers�tet�ndə 103 müxtəl�f ölkədən 5000ə yaxın tələbə təhs�l alır. Bundan əlavə, SAU 30 fərql�
ölkədə YÖS (Xar�c� Tələbə İmtahanı) �mtahanları
keç�rərək �mtahan mərkəzlər�n�n sayını hər �l
artırmağa davam ed�r.

24/7 açıq ktabxana

Prof. Dr.
Fath Savaşan
Rektor

 Sakarya Unverstet Mərkəz
Ktabxanası 10 mn kvadratmetr
ərazdə eyn anda 1300 nəfərə
7/24 xdmət göstərr. Sakarya
Unverstetnn tələbələr 250.000dən çox cldl ktaba və mlyonlarla
elektron resursa məhdudyyətsz
tam mətn çıxışı var.

NÜFUZLU VƏ BEYNƏLXALQ SƏVİYYƏDƏ TANINAN
AKADEMİK HEYƏT
Bütün tələbələrə bərabər və keyf�yyətl� təhs�l verən
Sakarya Un�vers�tet� akadem�k heyət�n� həm kəm�yyət,
həm də keyf�yyət baxımından da�m təkm�lləşd�r�r.
Sakarya Un�vers�tet� daha çox xar�cdə təhs�l alan heyət�
�lə beynəlm�ləlləşməyə önəm ver�r.

Canlı
unverstet
şəhərcy
Sapanca Gölü mənzərəl Sakarya
Unverstetnn yaşıl kampusunda
tələbələrn rahat təhsl almaları üçün
hər cür mkanlar düşünülüb. Poçt
xdmətlərndən bank xdmətlərnə,
yeməkxana və kafe xdmətlərndən
dman fəalyyətlərnə qədər hər cür
ehtyacı kampus daxlndə qarşılamaq
mümkündür.

Türkcə
öyrənmək
üçün TÖMER
Sakarya Unverstetndə tədrs dl
ümumyyətlə türkcədr. Müracət
edənlər türk dl blk səvyyələrn
sənədləşdrməldrlər. Yunus Əmrə
İnsttutundan və ya Unverstetlərn
(TÖMER) türkcə tədrs mərkəzlərndən
alınan sənədlər qəbul olunur. Bu sənədlər
təqdm edə blməyən abturyetnlər
Sakarya Unverstet TÖMER Mərkəz
tərəfndən keçrləcək Türkcə Yetərllk
Sınavında ştrak etməldrlər.

ÖLKƏ DAXİLİNDƏ VƏ XARİCDƏ İKİ TƏRƏFLİ
MÜQAVİLƏLƏR
Sakarya Un�vers�tet�n�n Erasmus və Mövlana tələbə
mübad�ləs� proqramları çərç�vəs�ndə 50-dən çox ölkədə
282 un�vers�tetlə 500-ə yaxın sahədə müqav�lələr� var.
SAU Türk�yədə Erasmus tələbə mübad�ləs� proqramları
üçün ən çox büdcə ayıran un�vers�tet olmaqla
yanaşı, xar�cə ən çox tələbə göndərən un�vers�tetlər
sırasındadır.
AKADEMİK İMKANLAR
 Yerl� və xar�c� un�vers�tetlərlə �k�tərəfl� müqav�lələr
(Erasmus, Farab�, Mövlana),
 İk�l� d�ploma (DMP) və sert�f�kata (M�nor) sah�b
olmaq �mkanı,
 Akkred�tas�yada aparıcı un�vers�tet,
 Zəng�n təcrübə �mkanları,
 Tələbələr�n fərql� karyera məqsədlər�nə dəstək verən
təhs�l modellər� (Sektor Kursları, Maraqlar, Ar-Ge
Harmon�yası),
 Tələbələr�n sənaye �lə �nteqras�yasını təm�n edən
təhs�l modellər� (Tətb�q� Mühənd�sl�k Təcrübəs�
Təhs�l�, Sos�al Transkr�pt, İş Yer�ndə Təcrübə, İş yer�m
Fakültəm).

Tələbə klublarının sayına görə
Türkyədə kncdr

Dgtallaşmada ən qabaqcıllardan
 SAU daxlndə hazırlanmış rəqəmsal əsaslı proqram təmnatı lə güclü dstant təhsl mkanlarına malkdr. Bu məqsədlə yaradılmış UZEP
(Dstant Təhsl Platforması) və UDEP (Tətbq Kurslar Platforması) Türkyənn 25-dən çox unverstetnn stfadəsnə açılmışdır.
SAU tələbələr SABIS (Sakarya Unverstet Məlumat Sstem) lə təhsl və təlm proseslərn sürətlə darə edə blrlər və kurs seçmndən
tutmuş qeydyyat və müracət km dgər onlayn xdmətlərə qədər bütün proseslər həyata keçrə blərlər. Bundan əlavə, tələbələr üçün
kampusda W-F və kompüter laboratoryaları xdmət göstərr. Tələbələrn şəxsyyət vəsqələr lə carəyə noutbuk götürmək mkanı da var.

Dünyanın ən ekolojst
208-c unverstet
 Unverstetlərn tullantı, enerj və nəqlyyat darəçly vətəbətə
həssaslıq və davamlılıq araşdırmalarını qymətləndrən UI
GreenMetrc 2021 nətcələrnə görə, SAU 956 unverstet arasında
208-c yerdə qərarlaşıb. Gümüş Ulduz mükafatına layq görülən
Sakarya Unverstet dünyanın br çox köklü unverstetn gerdə
qoyaraq, Türkyədə 12-c yerdə qərarlaşıb.
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T ü rk D ü ny a s ı n ı n p a rl ay a n u l d u z u :

Əhməd Yəsəvi Universiteti
Həyat
Kampusda

 Əhməd Yəsəvi Universiteti
31 Oktyabr 1992-ci ildə
Türkiyə ilə Qazaxıstan arasında
imzalanan beynəlxalq razılaşma
əsasında qurulan və hər iki
ölkənin də “muxtar status”lu
ilk dövlət universitetidir.
Universitet bu mənada Türkiyə
Cümhuriyyətinin ölkədən
kənarda qurduğu ilk ali təhsil
müəssisəsi olaraq mühüm bir
missiyanı yerinə yetirir.
Əhməd Yəsəvi Universiteti
texnoloji avadanlıqları və
müasir fiziki infrasturkturu
ilə Qazaxıstanın ən yaxşı
universitetləri arasında yer alır
və təlim-tədris və araşdırma
fəaliyyətləri baxımından
beynəlxalq prestijli, nümunəvi
bir qurum olaraq tanınır.

16 MİN TƏLƏBƏ TƏHSİL ALIR
2020 nəticələrinə görə Scopus
verilənlər bazasında yer alan
Q1-Q2 jurnallarında Qazaxıstan
universitetləri tərəfindən
dərc olunan elmi məqalələrin
artım sürətinə görə Əhməd
Yəsəvi Universiteti ölkənin ən
yaxşı 5 universiteti arasına
girmişdir. 2019-cu il nəticələrinə
görə isə universitet Scopus
Award-2019’da “İlin Sıçrayışı
Mükafatı”nı qazanmışdır.
Əhməd Yəsəvi Universitetində
bugün Türkiyə və Qazaxıstan
başda olmaqla 46 dövlət, Türk və
Əqraba Topluluqlardan təxminən
16 min tələbə təhsil almaqdadır.
2021-2022 təlim tədris ilində
universitetin 11 fakultə, 1
texnikum və 7 institutunda təhsil
verilir.

 Universitet şəhərciyində tələbələrin asudə vaxtlarını maraqlarına
uyğun dəyərləndirmək üçün xüsusi sahələr yaradılıb. Mədəniyyət
Mərkəzində rəsm, foto və digər sərgilər açmağa, konsert və konfrans
təşkil etməyə, teatr və kino sahələrində işləmək üçün əlverişli şəarit
yaradılmışdır. Mərkəzi şəhərcikdə
400 min kitab tutumu olan kitabxana binası istifadəyə verilmişdir.

İdman və
səhiyyə
xidmətləri var

Dünya miqyasında əməkdaşlıq müqavilələri
Prof. Dr.
Muhittin Şimşek
Qayyumlar
Şurası Sadri

 İkitərəfli müqavilələr əsasında Türkiyə Respublikasının qabaqcıl universitetlərindən “Hacettepe, Gazi, İstanbul,
Akdeniz, Erciyes, Muğla, Yıldırım Beyazıt, İstanbul, Yıldız Teknik kimi bir çox universiteti ilə Mövlana” proqrami çərçivəsində Türkiyənin ali təhsil müəssisələri ilə 181 əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Beynəlxalq təşkilatlarla 16 müqavilə, Qazaxıstan Respublikasınının qurumlarıyla 27 müqavilə və akademik sahədə də Qazaxıstan universitetləriylə 24
müqavilə imzalanmışdır. Hər il İngiltərə, İspaniya, Norveç, Rusiya, ABŞ və Türkiyə universitetlərindən (Oxford Exeter,
Cambridge, Nebraska Lincoln, Ohio, Suffolk vs.) ekspertlər mühazirəçi olaraq universitetə dəvət edilməktədir.

 Universitet şəhərciyində tələbələr üçün idman salonları, futbol
meydançaları, tenis kortları, açıq
sahədə voleybol, basketbol və qapalı üzgüçülük hovuzu kimi idman
obyektləri xidmət verməkdədir.
Şəhərcikdə həmçinin tələbələr
üçün sağlam və ölçülü qidalanma
xidmətləri göstərən və eyni vaxtda
400 nəfərin yemək yeyə biləcəyi
ucuz tələbə yeməkxanası var.
Ən müasir texnoloji avadanlıqlara
malik Tibb Fakultəsi Xəstəxanası
tələbələrə xidmət verir. Əhməd
Yəsəvi Universiteti Tibb Fakültəsi
Xəstəxanası Qazaxıstanda ilk
universitet xəstəxanası olmaqla
yanaşı, Cənubi Qazaxıstan Vilayəti
Xəstəxanası olaraq ölkənin ən
müasir xəstəxanaları arasında
göstərilir.

Qaradənizin yüksələn dəyəri:

Trabzon Universiteti
Qaradənizin, Qafqazın və Avrasiyanın tarixi
mərkəzlərindən biri olan Trabzonda yerləşən
Trabzon Universiteti 60 illik təcrübəsini
dinamik yeni siması ilə gələcəyə daşıyır.
Tarix boyu Qaradənizin

ən əhəmiyyətli
şəhərlərindən biri olan
Trabzon, tarixi İpək
yolunun quruda son
dayanacağı olaraq bir çox
sivilizasiyaya ev sahibliyi
etmiş qədim tarix, turizm,
mədəniyyət, təhsil, ticarət
və idman şəhəridir.
Bölgəsində təhsil sahəsində
əhəmiyyətli bir cazibə
mərkəzi olan Trabzon
tələbələrə nəqliyyat yaşayış
qida kimi mövzularda
təqdim etdiyi imkanlarla
yanaşı, onların akademik,
sosial-mədəni və idman
inkişafına dəstək olmaq
üçün də unikal imkanlar
təklif edir.

Köklü tarix dinamik
yeni sima

2018-ci ildə Qaradəniz
Texniki Universitetindən
ayrılaraq qurulan Trabzon
Universiteti, köklü və
uğurlu tarixə malikdir,
ümumbəşəri dəyərlər
və elmi prinsiplər
işığında təhsil verir; elm,
mədəniyyət, idman və
incəsənət sahələrində
tədqiqat və təkmilləşdirmə
fəaliyyəti ilə keyfiyyətli
məhsul və xidmətlər
istehsal etmək; missiyası
bəşəriyyətin sülh və

TEKNOFEST-dən iki mükafat
 Trabzon Universiteti 2021-ci ildə ilk

dəfə qatıldığı dünyanın ən əhəmiyyətli
elm, texnologiya və kosmos festivalları
arasında yer alan Türkiyənin ən böyük
aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı
TEKNOFEST-də eyni vaxtda iki mükafat
qazandı. Trabzon Universiteti sosial
elmlər yönümlü bir universitet olsa da,
yarandığı gündən bəri bir çox milli və
beynəlxalq elmi tədqiqat layihələrinin
icrasını öz üzərinə götürmüşdür.

əmin-amanlıq içində
inkişafına töhfə vermək
olan bir qurumdur.Bu
istiqamətdə 7 Fakültə, 1
Dövlət Konservatoriyası, 6
Peşə Məktəbi, 2 Məktəb, 2
İnstitut və bir çox tədqiqat
və tətbiq mərkəzləri ilə
gündən-günə böyüyən
Trabzon Universiteti
yüksək səviyyəli və yüksək
ixtisaslı kadrlar yetişdirmək
vizyonu ilə fəaliyyət
göstərir. insan, elmi və peşə
baxımından fərdlər.

32 ölkədən Beynəlxalq
tələbə
Önlisans bakalavr
və magistratura
proqramlarında təxminən
12 min tələbənin təhsil
aldığı Trabzon Universiteti
yüzdə yüzə yaxın doluluq
nisbəti ilə Türkiyənin ən
çox seçilən universitetləri
arasındadır. 32 fərqli
ölkədən beynəlxalq
tələbələrə ev sahibliyi
edən Trabzon Universiteti,
imzaladığı tələbə
mübadiləsi müqavilələri
və həyata keçirdiyi təsirli
tanıtım fəaliyyətləri ilə
beynəlxalq tələbə sayını
artırmağı hədəfləyir
və beynəlmiləlləşmə
istiqamətində mühüm
addımlar atır.

İnnovativ texnologiyalar və
Ar-Ge mədəniyyəti

Xarici tələbələrə dəvət
 Yaşıl və mavinin bütün çalarlarının harmoniyada qovuşduğu Trabzonun

Prof. Dr.
Emin Aşıkkutlu
Rektor

beynəlxalq tələbələr üçün bənzərsiz bir tələbə təcrübəsi təqdim edəcəyini bildirən
Trabzon Universitetinin rektoru Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu şəhərin tələbələrə
təhlükəsiz və dinc bir mühit təqdim etdiyini, sosial-mədəni fəaliyyətlər
baxımından zəngin xüsusiyyətlərə malik olduğunu bildirib. Beynəlxalq
tələbələri ölkələrinin səfiri kimi gördüklərini vurğulayan rektor Prof. Dr.
Aşıkkutlu beynəlxalq tələbələrin özlərini evlərindəki kimi hiss edəcəkləri bir
mühitdə ən yaxşı şəkildə təhsil alaraq ölkələrinə qayıdacaqlarını bildirib.
Rektor Prof. Dr. Aşıkkutlu beynəlxalq tələbələri qəbul etməkdən çox xoşbəxt
və həyəcanlı olacaqlarını bildirib.

Qlobal epidemiya zamanı distant təhsil

texnologiyalarına sürətlə uyğunlaşan və
onlayn təhsilə keçən Trabzon Universiteti
tərəfindən “Süni İntellekt və Robotik
Kodlaşdırma Mərkəzi” yaradılır.Layihə ilə;
Dünyada milyard dolları keçən sənayeyə
çevrilmiş informatika və rəqəmsal
texnologiyalar sahəsində mühüm yer
tutan süni intellekt texnologiyaları
üzrə yetişdirilən işçi qüvvəsinin və
məşğulluğun artırılması hədəflənir.
Bölgədə yeganə olan layihə çərçivəsində
süni intellekt və robot kodlaşdırma
sahələrində təlimlər keçiriləcək.

ƏCZAÇILIQ
FAKÜLTƏSİ
STOMATOLOGİYA
FAKÜLTƏSİ

SAĞLAMLIQ
ELMLƏRİ
FAKÜLTƏSİ

MÜHƏNDİSLİK VƏ
TƏBİƏT ELMLƏRİ
FAKÜLTƏSİ

SOSİAL VƏ
HUMANİTAR
ELMLƏR
FAKÜLTƏSİ

AVROPA PƏŞƏ
M
Ə
K
T
Ə
B
İ
info@kocaelisaglik.edu.tr

KocaelisaglK

kocaelisaglik.t.uni
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Uğuru ilə ilham verənlərin universiteti:

İstanbul Texniki Universiteti
1773-cü ildə açılan Mühendislikhane-i
Bahr-i Hümâyunun təməli
üzərində yerləşən İstanbul Texniki
Universiteti (İTU) dünyanın ən
qədim texniki universitetlərindən
biridir. Çoxsaylı elmi və texnoloji
tərəqqinin memarı olan İTU bir
çox ilklərə imza atmışdır: İlk kub
peyki, ilk elektrik mikroavtobusu, ilk hidrogenlə
işləyən qayıq, ilk pilotsuz avtomobil və ilk yerli
kompüter İTU-də istehsal edilmişdir.

 Dünyanın �lk texn�k� un�vers�tetlər�ndən
b�r� olan İstanbul Texn�k� Un�vers�tet�n�n
adı mühənd�sl�k və memarlıq təhs�l�
�lə s�non�mləş�b. İstanbulun mərkəz�
nöqtələr�ndə yerləşən 5 fərql� kampusda;
14 fakültə, 1 konservator�ya, 6 �nst�tut,
110 bakalavr proqramı, 188 mag�stratura
və doktorantura proqramı �lə təhs�l, təl�m
və tədq�qat fəal�yyət�n� davam etd�r�r.

Dünyada ən çox akkredtəyə sahbdr

 25 akkredtə olunmuş mühəndslk proqramı lə dünyada ən çox
ABET akkredtasyasına malk unverstetdr. Akkredtasya al təhsl
müəsssələrnn tətbq elm, mühəndslk, texnologya və nformatka
sahələrndək proqramlarını beynəlxalq təşklatlar tərəfndən

yoxlanaraq beynəlxalq keyfyyətl təhsl verən unverstetlərə verlən
addır. Akkredtasyalar sayəsndə İTU-də alacağınız təhsln beynəlxalq
səvyyədə olduğu sübuta yetrlr. Unverstet tərəfndən akkredtə
olunmuş təşklatlar; YÖKAK, ABET, NAAB, IMO və IFLA.

İstanbulun mərkəz
nöqtələrndə 5 kampus

 Unverstet təhsl müht lə yanaşı,
tələbələrə sosal və mədən mkanlara
malk yaşayış sahəs də təqdm
etməldr. İstanbulun mərkəzndə
yerləşən 5 kampusu lə İTU İstanbulun
sosal və mədən bölgələrnə yaxınlığı
lə tələbələr üçün seçlr. Ayazağada

Prof. Dr.
İsmal Koyuncu
Rektor

KEYFİYYYƏTLİ İNGİLİS
DİLLİ TƏHSİL

genş br ərazdə yerləşən əsas kampus
və dənz kənarındakı Tuzla şəhərcy,
həmçnn İstanbulun ən gözəl tarx
bnalarında yerləşən Gümüşsuyu,
Maçka və Taşkışla kampusları sayəsndə
İTU tələbələr genş sosal mkanlara
malkdrlər.

İstanbul Texn�k� Un�vers�tet�ndə təhs�l almaq hüququ olan
tələbələr, Bakalavr Hazırlıq Proqramı çərç�vəs�ndə, bakalavr
təhs�l�nə başlamazdan əvvəl d�l b�l�klər�n� nəzərə alınaraq ən azı
b�r, ən çox �k� semestr müddət�ndə İTU Xar�c� D�llər Məktəb�ndə
�ng�l�s d�l� təhs�l� alırlar. Tələbələr un�vers�tet dax�l�ndə 30% və ya
100% �ng�l�s d�l� var�antları �lə təhs�l verən proqramlarda xar�c�
d�ldə olan dərslər� asanlıqla başa düşmə bacarığına eləcə də təhs�l
həyatı boyu eht�yac duyacaqları akadem�k d�l sər�ştəs�nə ən
təch�zatlı şək�ldə hazırlanırlar. İTU-nun tərk�b�nə 14 fakültədə 86
bakalavr və 13 beynəlxalq b�rgə bakalvr proqramı �lə ümum�l�kdə
99 bakalvr proqramı dax�ld�r.

Məzun şndə ən
yaxşılar arasında
 İTU məzunları arasında əlaqələr
daha effektv etmək, öz daxlndə
fəalyyət və layhələr məzunlarına
çatdırmaq üçün qurulan İTU
Məzun Məlumat Sstem nteraktv
elektron məlumat bazası olmaqla
yanaşı, İTU İnteraktv İnformasya
Magstralı lə əməkdaşlıqda şləyən

sstem km fəalyyət göstərr.
Hazırda üzvlərn sayı 50 mn
cvarındadır. İTU məzunlarının
ümum məşğulluq səvyyəs 70%-ə
yaxındır. Şöbələr üzrə məşğulluq
fazlərnə baxdıqda, ən çox
məşğulluq olan şöbələr Ryazyyat
Mühəndsly (87,18%), Kompüter

Mühəndsly (80,82%) və
Elektronka və Rabtə Mühəndsly
(79,34%) olmuşdur. Məşğulluq
fazlərnə fakültə əsasında
baxıldığında ən yüksək məşğulluq
nsbətnə malk fakültənn %79,75
lə Kompüter və İnformatka
fakültəs olduğu görülür.

Genş kampus mkanlar
 İTU-nə gələn tələbələrə rahat,
dnc, müasr və yüksək standartlara
cavab verən yataqxanalarda yerləşmə
təklf olunur. Ayazağa, Gümüşsuyu və
Tuzla kampuslarında 4706 çarpayılıq
yataqxanalar xdmətdədr. İstanbulda
5 ayrı kampusu olan İTU-nun əsas
kampusu olan Ayazağa Kampusunda
gün ərzndə pulsuz kampusdaxl

servslərdən aktv şəkldə stfadə
etmək olar. M2 metro xətt üzərndə
yerləşən İTÜ Ayazağa metro
dayanacağı tələbələrn kampusa
gəlşn asanlaşdırır. 5 kampusda 6
tələbə bufetnə sahb olan İTU həm
də tələbələrnə sərfəl qymətlərlə
sağlam, balanslı və ggyenk yemək
fürsət təqdm edr. Vegetaran

əsas yemək varantlarını da ehtva
edən menyular qdalanma və enerj
dəyərlər nəzərə alınmaqla qda
mühəndslərnn nəzarət altında
br qrup tərəfndən aylıq hazırlanır.
Bundan əlavə, müxtəlf büdcələrə
və zövqlərə oxşayan yeməkxana
və kafelərlə br çox alternatvlər
kampuslar daxlndə yerləşr.

Çoxsaylı elm� və texnoloj� tərəqq�n�n
memarı olan BTİ b�r çox �lklərə �mza
atmışdır: İlk kub peyk�, �lk elektr�k
m�kroavtobusu, �lk h�drogenlə �şləyən
qayıq, �lk p�lotsuz avtomob�l və �lk yerl�
kompüter İTU-də �stehsal ed�lm�şd�r.
Bundan əlavə, Türk�yən�n
�lk telev�z�ya yayımı İTU
tərəf�ndən ed�l�b və �lk
un�vers�tet rad�osu da İTU-da
yaradılıb.

400-dən çox laboratorya

 Güclü tədqqat unverstet
km İTU zəngn laboratoryaya
malkdr. 400-dən çox
laboratoryası lə bakalavr
və magstr tələbələrnn
peşəkar nkşafina böyük töhfə
verməklə yanaşı, müvafq
sektorlara və tədqqatçılara
sektorlararası əməkdaşlıq
çərçvəsndə şləmək mkanı
yaradır. Unverstetdə
yalnız bakalavr tələbələr
üçün nəzərdə tutulmuş 72
laboratorya fəalyyət göstərr.

Tədqqat fəalyyətlər lə
yanaşı, tələbələrə xdmət
göstərən 135 laboratorya lə
bakalavr təhslndə stfadə
olunan laboratoryaların
sayı 215-ə çatır. BTİ hesab
edr k, Ar-Ge mədənyyət
sıfirdan yayılmalıdır. Bu, təkcə
tədqqatçıların şn dəstəkləmr;
brnc kursdan bütün
tələbələrn elm ş ntzamı
qazanmağa və yen deyalar
yaratmağa həvəsləndrr.
Tələbələr Ar-Ge layhə

qruplarında şləyə, fənlərarası
ş mədənyyətn yaşaya, lk
addımdan layhələr hazırlamağı
və cra etməy öyrənə, sponsor
tapmaq prosesndə ş dünyası
lə tanış ola, mll və beynəlxalq
yarışmalarda ştrak edə blər.
Beləlklə, tələbələr komanda
şn mənmsəmə, yenlkç
düşüncə, problem həll etmə,
hərəkətə keçmə və karyera
səyahətlərndə uğura səbəb
olacaq perspektv qazanma
mtyazını qazana blərlər.
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Bütün fəs�llərdə gözəl şəhər
 Konya Böyükşəhər Bələd�yyə
Başçısı Uğur İbrah�m Altay
Həzrət� Mövlananın əsrlər�
aşan sevg� və qardaşlıq fəlsəfəs�
�lə hər �l m�lyonlarla qonağı
qəbul edən Konyanın tar�x�
və təb�� gözəll�klər� �lə hər
mövsümdə çox gözəl olduğunu
qeyd etd�. Səlcuqluların
Paytaxtı, Mövlana Cəlalədd�n
Rum�n�n şəhər� olan
Konyanı görmək üçün bütün
şəhərlərdən qonaqları dəvət
edən Altay, “UNESCO-nun
Dünya Madd� İrs S�yahısındakı
10 m�n �ll�k Çatalhöyükdən
S�lləyə, Elm Mərkəz�ndən
tutmuş Trop�k Kəpənək

Bağına, Panorama Muzey�ndən
Əcdadlar Bağına, K�l�stradan
İvr�z Qaya Ab�dəs�nə, Ələədd�n
Təpəs�ndən İncə M�narəyə,
Məram Üzüm Bağlarından
Yerköprü şəlaləs�nə, Nəsrədd�n
Hocadan Şəms-� Təbr�z�yə
qədər görməl�, gəzməl� çox
yerlər var. Konyanın Beyşeh�r,
Akşeh�r, Seyd�şeh�r, Had�m,
Ereğl�, Karapınar, İlgın,
C�hanbəyl� k�m� rayonlarında
da çoxlu gözəll�klər var” deyə
b�ld�r�b.

Dünyanın gözü

Konyada olacaq
 Pandem�yaya görə təx�rə salınan 2021 İslam

Həmrəyl�y� Oyunlarının beş�nc�s� 9-18 avqust
2022-c� �l tar�xlər� arasında Konyada keç�r�ləcək.
Konya Böyükşəhər Bələd�yyəs�n�n sədr� Uğur
İbrah�m Altay İslam Həmrəyl�y� Oyunlarının
şəhərdə �nd�yə qədər təşk�l ed�lən ən böyük
tədb�r olacağını b�ld�r�b.
Bundan öncə Səud�yyə Ərəb�stanı,
İran, İndonez�ya və son olaraq
2017-c� �ldə Azərbaycanın paytaxtı
Bakıda keç�r�lən İslam Həmrəyl�y�
Oyunları üçün Konya 56 ölkədən 3
m�nə yaxın �dmançı və on m�nlərlə
tamaşaçıya ev sah�bl�y� edəcəklər�n�
b�ld�rən bələd�yyə başçısı, “İslam
ölkələr� arasında qardaşlıq və b�rl�y�n
qurulması baxımından bu tədb�r�n
əhəm�yyət� çox böyükdür. Oyunların
ölkəm�zdə və şəhər�m�zdə keç�r�lməs�ndə
əməy� olan Prez�dent�m�z cənab Rəcəb
Tayy�b Ərdoğana, Gənclər və İdman Naz�r�m�z
cənab Mehmet Kasapoğluna b�r daha təşəkkürümü
b�ld�r�rəm”. ded�.

TÜRKİYƏNİN İLK OLİMPİYA VELODROMUNUN
İNŞASI SONA YAXINLAŞIR
Konyanın beynəlxalq səv�yyədə böyük tədb�rlərə
ev sah�bl�y� etməyə öyrəşm�ş b�r şəhər olduğunu
qeyd edən Bələd�yyə Başçısı Altay, “Konya çox güclü
�dman �nfrastrukturuna mal�k b�r şəhərd�r. Bununla
belə, şəhər�m�z�n ol�mp�adalara daha uyğun hala
gət�r�lməs� üçün Gənclər və İdman Naz�rl�y� �lə
b�rl�kdə gördüyümüz �şlərdən b�r� olan Türk�yən�n
�lk Ol�mp�ya velodromunun da tamamlanmasına
çox az qalıb. Ol�mp�ya üzgüçülük hovuzumuzun
və yüngül atlet�ka cığırının t�k�nt�s�ndə son
mərhələyə çatdıq. Yarışların keç�r�ləcəy�
müxtəl�f əraz�lərdə onlarla �dman qurğusunu
Ol�mp�adaya hazır vəz�yyətə gət�rm�ş�k. Oyunların
başlamasını səb�rs�zl�klə və həyəcanla gözləy�r�k.
İnfrastrukturumuz, mövcud obyektlər�m�z və
t�k�lməkdə olan obyektlər�m�zlə tədb�rə hazırıq”.
D�gər tərəfdən, Konya Böyükşəhər Bələd�yyəs� 40
ölkədən səf�r və d�plomat�k nümayəndələr� Konyada
qəbul edərək avqust ayında keç�r�ləcək 5-c� İslam
Həmrəyl�y� Oyunlarını və şəhər� qonaqlara tanıtdı.

İslam Əməkdaşlıq Təşk�latı İslam Həmrəyl�y�
İdman Federas�yasının təşk�latçılığı �lə
Konyanın ev sah�bl�y� edəcəy� beş�nc�
İslam Həmrəyl�y� Oyunlarının
başlanmasına az qalıb. Konya
Böyükşəhər Bələd�yyə
Başçısı Uğur İbrah�m Altay,
“Səb�rs�zl�klə və həyəcanla
oyunların başlamasını
gözləy�r�k. İnfrastrukturumuz
və �mkanlarımızla oyunlara
Uğur İbrahm Altay
Konya Böyükşəhər
hazırıq. Tolerantlıq və qardaşlıq
Bələdyyə Başçısı
şəhər� Konyanın möhtəşəm
qonaqpərvərl�y�n� bütün dünya daha
yaxından görəcək”. ded�.

Yüzlərlə �ll�k kul�nar�ya mədən�yyət�

 B�r çox tar�x� dəyərlərə ev sah�bl�y� edən
Konya həm də möhtəşəm mətbəx mədən�yyət�nə mal�kd�r. Dünyada adına türbə t�k�lən
yeganə aşpaz Ateşbaz-ı Vəl�n�n məzarı Konyadadır. Saray mətbəx�n�n ən gözəl nümunələr�n�n olduğu mədən�yyətə sah�b olan Konyada Böyükşəhər Bələd�yyəs� “Bu torpaqlarda
yemək b�r mədən�yyətd�r” dev�z� �lə qastronom�ya tur�zm� baxımından mühüm addımlar
atır və tədb�rlər təşk�l ed�r. Konyaya gələnlər�n
ən çox bəyənd�y� yeməklər: Fırın kababı, bamya şorbası, etl�ekmek, t�r�t, ekmek salması, yağ
somunu, höşmer�m halvası, sac arası tatlısı.

Velos�ped şəhər�

 550 k�lometrl�k velos�ped yolu �lə bu baxımdan Türk�yən�n
d�gər şəhərlər�ndən xeyl� �rəl�də olan Konyada yen� salınan
küçələrə velos�ped yolları əlavə ed�l�r. Keçən �l �st�fadəyə ver�lən
Türk�yən�n �lk velos�ped tramvayı böyük d�qqət çək�r.

Konya 2023-cü �l
Dünya İdman Paytaxtı oldu
 Tar�x və mədən�yyət şəhər�
olan Konya Avropa İdman
Paytaxtları və Şəhərlər�
Federas�yası tərəf�ndən “2023
Dünya İdman Paytaxtı”
elan ed�l�b. İtal�yanın Tur�n
şəhər�ndə Avropa İdman
Paytaxtları və Şəhərlər�
Federas�yası (ACES Europe)
tərəf�ndən təşk�l ed�lən
mükafat proqramında �şt�rak
edən Konya Böyükşəhər
Bələd�yyə Başçısı Uğur İbrah�m
Altay, “Konyanın Avropa
İdman Paytaxtları və Şəhərlər�
Federas�yası tərəf�ndən 2023cü �l Dünya İdman Paytaxtı
seç�ld�y� üçün özümü xoşbəxt
h�ss ed�rəm. Şəhər�m�z�n
brend dəyər�nə töhfə verəcək
bu cür tədb�rlər həm də
Konyanın adını bütün dünyaya
duyurur və b�r çox tədb�r�n
keç�r�lməs�nə səbəb olur.

Konyanın 2023-cü �l Dünya
İdman Paytaxtı seç�lməs�
hamımız üçün xey�rl� olsun”
deyə b�ld�r�b.
Başçı Altay, Konyanın belə
böyük t�tulu qazanmasında
göstərd�klər� dəstəyə görə
prez�dent Rəcəb Tayy�b
Ərdoğana, Gənclər və İdman
Naz�r� Mehmet Kasapoğluna,
Avropa İdman Paytaxtları
və Şəhərlər� Federas�yasının
prez�dent� G�an Françesko
Lupattell�yə və federas�ya
rəsm�lər�nə təşəkkür ed�b.
TÜRKİYƏNİN BİRİNCİ,
AVROPANIN İKİNCİ ŞƏHƏRİ
Konya qlobal m�qyasda ən
prest�jl� �dman mükafatlarından
b�r� olan “Dünya İdman
Paytaxtı” adını alan Türk�yən�n
�lk, Avropanın �sə Madr�ddən
sonra �k�nc� şəhər� oldu.
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Türk dünyasının səsi

Bursa səmasında
Bursanın 2022-ci il Türk Dünyasının Paytaxtı
seçilməsi ilə əlaqədar il boyu keçiriləcək
tədbirlərin rəsmi açılış mərasimi,20-yə yaxın
ölkədən 700 sənətçinin iştirakı ilə ziyafətə
çevrildi. Türk dünyasının səsinin Bursa
səmasından ucaldığı gecədə çıxış edən Bursa
Böyükşəhər Bələdiyyə Başçısı Alinur Aktaş,
«İnşallah , gələcək nəsillərə qoyacağımız ən
qürurverici işimiz “dildə, fikirdə və əməldə
birlik” olacaqdır dedi.

Alinur Aktaş

Bursa Böyükşəhər
Bələdiyyə Başçısı

 Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatının (TÜRKSOY)
Mədəniyyət Nazirləri
Daimi Şurasının 38-ci Dövr
Toplantısında 2022-ci il Türk
Dünyası Mədəniyyət Paytaxtı
seçilmiş Bursadakı tədbirlərin
rəsmi açılış mərasimi Tofaş
İdman zalında keçirilib. Açılış
mərasimində Şimali Kipr Türk
Respublikasının Prezidenti Ersin
Tatar, Türk Dövlətləri Təşkilatının
Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli
Yıldırım, mədəniyyət və turizm
naziri Mehmet Nuri Ersoy, Türk
Dövlətləri Təşkilatının baş katibi
Bağdad Amrayev, Bursa valisi
Yakup Canbolat, Türksoy Baş
katibi Düsen Kaseinov, Böyükşəhər
Bələdiyyə Başçısı Alinur Aktaş,
Türk dövlətlərindən nazirlər,
səfirlər və vətəndaşlar iştirak edib.
Mərasimdən əvvəl Şimali Kipr
Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti

Ürəyimiz birdir taleyimiz birdir
 KKTC prezidenti Ersin Tatar bütün türklərin bir ürəyi, bir taleyi, bir könlü, bir soyunun olduğunu bəyan edib. Ersin Tatar onu proqrama dəvət edən hər
kəsə təşəkkür edərək, Bursanın türk tarixində çox mühüm yeri olduğunu bildirib. Osmanlı İmperatorluğunun paytaxtı olan Bursanın tarixi, ticarəti, sənayesi,
turizmi və mədəniyyəti ilə müstəsna bir şəhər olduğunu bildirən Ersin Tatar TÜRKSOY-un Bursanı Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı elan etməsi çox
uyğun və düzgün qərardır. Mən onları təbrik edirəm. Bu il Bursa da çox gözəl proqramlara imza atılacaq.Bursa mərasimlərlə dünyaya ən yaxşı şəkildə
tanıdılacaq. Türkiyənin bölgədə nə qədər güclü dövlət olduğu bir daha göstəriləcək” deyə qeyd etdi

Mürəkkəblə
qurulmuş
sivilizasiya

Ersin Tatar zalın bağçasında
prezident Aktaşla birlikdə dəmir
döyəclədi, mədəniyyət və turizm
naziri Mehmet Nuri Ersoy isə
atəşin üstündən atladı.
ZAMAN BURSA ZAMANIDIR
Səhnə bəzəkləri və işıq oyunları
ilə vizual ziyafət yaşandığı
mərasimin açılış nitqi ilə
çıxış edən Bursa Böyükşəhər
Bələdiyyə Başçısı Alinur Aktaş,
fərqli sivilizasiyaların görüşmə
nöqtəsi olan Bursanın türk
şəhəri, Osmanlı paytaxtı və
dördüncü böyük şəhər olduğunu
söylədi. Türkiyə Respublikasının
şəhərinin 2022-ci il Türk Dünyası
Mədəniyyət Paytaxtı olmasına
haqq qazandırdığını, qürur və
xoşbəxtlik hiss etdiyini qeyd
etdi. Bursansanın təkcə Osmanlı
xanlarının deyil, həm də könül
sultanlarının şəhəri olduğunu
xatırladan Bələdiyyə Başçısı Aktaş,
“Bu şəhər Əmir Sultan, Niyaz-ı
Mısri, Eşrefoğlu Rumi, Süleyman
Çələbi ilə yanaşı Orxan Qazi və
Murad Hüdavəndigarın da evidir.
həm də Üftadə və digər könül
sultanlarının möhürünü daşıyır.
İnancımızda, adət-ənənəmizdə
qardaşlıq ən qiymətli xəzinədir.
İnşallah gələcək nəsillərə
qoyacağımız ən qürurverici
iş “dildə, fikirdə və əməldə
birlik” olacaqdır. Kökümüzdən
qopmayacağıq, bir an belə
gözümüzü üfüqdən çəkməyəcəyik.
Zaman birlik, zaman dirlik, zaman
Bursa zamanıdır. Arzu edirəm ki,
birliyimiz, gücümüz möhkəm və
daimi olsun”.- deyə bildirdi.

Biz bir
olacağıq,
yaşayacağıq

 Mədəniyyət və Turizm naziri Mehmet Nuri Ərsoy türk
mədəniyyətinin yayıldığı bölgələrdə köklü və zəngin tarixə
malik olan Novruz bayramının bütün bəşəriyyətə sülh
və əmin-amanlıq gətirməsini arzulayıb.2022-ci il Türk
Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı elan edilən sivilizasiyalar
diyarı Bursanın tarixi teksturası və təbii gözəllikləri ilə
türk mədəniyyətini və memarlığını ən yaxşı əks etdirən
şəhərlərdən biri olduğunu bildirən Ersoy “Bursanın öz
xüsusiyyətləri ilə Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtı
bayrağını il boyu uğurla daşıyacağına ürəkdən inanıram.
2022-ci il ərzində keçiriləcək mədəniyyət və incəsənət
tədbirlərində Bursaya dəstəyimizi davam etdirəcəyik.
TÜRKSOY çərçivəsində həyata keçirdiyimiz işləri çox dəyərli
hesab edirik” deyə qeyd etdi.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar
Şurasının sədri Binəli Yıldırım bildirib
ki, Türk Dünyası Türkiyə, Azərbaycan,
Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan
və Özbəkistanla böyüməyə davam edir.
"Bu coğrafiyada bir olacağıq, böyük
olacağıq, yaşayacağıq, güclü olacağıq,
birlikdə Türk dünyası olacağıq” deyən
Binəli Yıldırım son zamanlar bölgədə
ağrılı hadisələrin və böyük iztirabların
yaşandığını qeyd edib. Bunun da türk
dövlətlərinin daha güclü olması lazım
olduğunu göstərdiyini izah edən Yıldırım,
“Bir-birimizlə bir araya gələcəyik.
Qardaşlığımızı gözümüzün içi kimi
qoruyacağıq. Amma bir olsaq, böyük
olsaq, sağ olsaq, bizə heç kim heç nə edə
bilməz”, - deyə o bildirib.

Səhnədə
türk
ziyafəti
Çıxışlardan sonra başlayan
mərasimlə Bursalılar özlərini
vizual bir ziyafətdə tapdılar.
Mehter Qrupunun marşları ilə
başlayan mərasimlərin Osmanlı
Dövrü və Sultanları mövzusunda
Uludağ, Kayı, Gürsu, İznik,
Mustafakemalpaşa, İnegöl Mehter
və Kılıç Kalkan ansamblları,

Türkiyə Dövlət Xalq Rəqsləri
Ansamblı, Azərbaycan Dövlət
Xalq Rəqsləri Ansamblı, Səma,
Kazınai və Corga Rəqs Ansamblları
çıxış etdi. İznik Çinisi, YUNESKO
və Bursa İncəsənət proqramını
Solist Ahmet Baran, Tumor,
Taaji, Şolpan, Azərbaycan DHDT,
Bisultan, Şattık, Keremet, Kazina

Rəqs Ansambllarının çıxışları ilə ifa
etdi. Mərasimlərdə Balkanlardan
Qafqaza və Orta Asiyaya qədər
uzanan türk coğrafiyasının mədəni
sərvətləri 20-yə yaxın ölkədən
700-ə yaxın sənətçinin iştirakı ilə
göstərildi. Salonu dolduran yüzlərlə
Bursalı vizual ziyafət müşayiəti ilə
unudulmaz bir gecə yaşadı.
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Sosial elmlərdə dünya standartlarında təhsil:

İbn Haldun Universiteti
Müasir
məkanlarda
keyfiyyətli
təhsil

 İbn Haldun Universiteti
tədqiqat imkanları mövcuddur.
cəmiyyətə töhfə verməyi əsas
vəzifə sayan, bütün məlumat
ÜÇ DİL ÖYRƏNƏRƏK MƏZUN
mənbələrinə açıq olan
OLURLAR
beynəlxalq standartlarda sosial
İbn Haldun Universitetində
elmlər tədqiqat universitetidir.
dünya səviyyəsində təhsil verilir.
Universitet 80-dən çox ölkədən
Tələbələr məzun olduqları
gələn tələbələrə fərqli bir
vaxt ingilis, ərəb və türk
kampus təcrübəsi təqdim edir.
dillərində akademik səviyyədə
Kampusda yüksək səviyyədə
danışa bilirlər. Bundan
təşkil edilmiş
əlavə, İbn Haldun
yataqxana,
Universitetinin
tələbələrin təhsil
yaratdığı beynəlxalq
təcrübələrini
tələbə mühiti də
artıracaq sosial
tələbələrə öyrəndikləri
şərait, müasir
dili təcrübə etmə
idman kompleksi,
imkanı verir.
kitabxana və
Eyni zamanda,
digər imkanlar
universitetdə
mövcuddur.
hazırlıq kursunda
Qeydiyyatdan
uğur qazanan
Prof. Dr.
keçmiş 40-dan
tələbələrə İordaniya
İrfan Gündüz
Rektor
çox tələbə klubu
və ABŞ-da yay
ilə siz şəbəkənizi
məktəblərində təhsil
böyütmək və məzun olduqdan
almaq imkanı təklif olunur.
sonra inkişaf etmək üçün
Üstəlik, bu yay məktəblərində
lazım olan mühüm sosial
dil tədrisi, akademik dərslər
bacarıqlarınızı inkişaf etdirə
və ekskursiyalar bir ay
bilirsiniz.
pulsuzdur. Təbii ki, univeritet
uçuş biletlərini və yataqxana
TƏDQİQAT UNİVERSİTETİ
ödənişlərini öz öhdəsinə götürür.
Universitetdə 6 fakültə və
11 proqramda yüzdən çox
MÜQAYISƏLİ TƏHSİL İMKANI
müəllim dərs verir. “Tədqiqat
İbn Haldun Universitetini oxşar
universiteti” olan İbn Haldun
universitetlərdən fərqləndirən
Universitetində magistratura
digər mühüm fərq onun bütün
proqramları da müxtəlif
fakültələrində müqayisəli təhsil
imtiyazlarla təchiz edilmişdir.
metodunun keçirilməsidir.
Türkiyədən və xaricdən məhdud Beləliklə, tələbələr seçdikləri
sayda ixtisaslı tələbələrin
sahələr üzrə həm Şərqin, həm də
qəbul edildiyi Magistratura və
Qərbin qaynaqlarını müqayisə
Doktorantura proqramlarında
edərək öyrənə, ictimai elmlərdə
assistentlik imkanları və zəngin
dərinləşə bilərlər.

 İbn Haldun Universiteti
“Ənənəvi İnnovasiya” anlayışı
ilə həyata keçirtdiyi təhsil
fəaliyyətini təhsilin məqsədinə
və ruhuna uyğun məkanlarda
verdiyi təlimlərlə taclandırır.
Başakşehir və Bakırköy Taş
Mektep kampuslarına əlavə
olaraq; 2018-2019-cu tədris
ilindən etibarən Süleymaniyyə
kampusunda də tədris fəaliyyətinə başlanıb. Bundan əlavə,
22 oktyabr 2018-ci ildə təməli
qoyulan İbn Haldun Universitet
Kompleksində gələn ildən bəzi təlim-tədris fəaliyyətinin başlaması ilə İbn Haldun Universiteti tam
bir “kampus universiteti” olacaq.

G ə l ə c ə y i

k ə ş f

e t m ə k

ü ç ü n :

Kocaeli Sağlamlıq və Texnologiya Universiteti

l Avropa Təhsil Vəqfi tərəfindən

2009-cu ildə ixtisaslı səhiyyə
işçiləri yetişdirmək üçün İstanbulda
qurulan Avropa Peşə Məktəbinin
17.04.2020 tarixində universitetə 
çevrilməsi ilə Kocaeli Sağlamlıq və
Texnologiya Universiteti (KOSTÜ)
adını almış və Kocaelinin ilk vəqf
Universiteti olub.

Vizyon və məqsəd

yanaşacaq və bu prosesin inkişafına
və möhkəmlənməsinə mühüm
töhfələr verməyi hədəfləyəcək.
Kocaeli Sağlamlıq və Texnologiya
Universitetinin hazırlayacağı kadrlar
ölkəmizdə ixtisaslı işçi qüvvəsinə
olan ehtiyacın ödənilməsinə töhfə
verməklə yanaşı, onların beynəlxalq
əmək bazarının səmərəli, səmərəli və
axtarılan üzvü olması prosesinə də
mühüm töhfələr verəcəkdir.

Kocaeli Sağlamlıq və Texnologiya
Universiteti Türkiyənin ehtiyaclarını Dünya Görüşlərini genişləndirmək
Kocaeli Sağlamlıq və Texnologiya
qarşılamaqla yanaşı, digər
Universitetinin təhsil yanaşması
ölkələrin ixtisaslı kadr ehtiyaclarını
tələbələrin sərbəst düşünmə,
qarşılamaq üçün töhfələr verməyə
rasional qərar vermə bacarıqlarını
yönəlmişdir. Qlobal dövrdə
inkişaf etdirmək və onları güclü
informasiya texnologiyalarının
sahə biliyi və fərqli
başgicəlləndirici
dünyagörüşü ilə məzun
inkişafının yaratdığı
etməkdir. Universitet
imkanlar işığında təkcə
nəzəriyyə və praktikanın
fiziki mühit deyil;
texnologiya ilə sintez
Onun informasiya
olunduğu təhsil mühiti
və kommunikasiya
yaratmaqla, tələbələrinin
vasitələri ilə çata biləcəyi
peşəkar və akademik
hər bir regionun, ətraf
inkişafını dövrün hədəfi
mühitin, mədəniyyətin
səviyyəyə yüksəltməklə
və icmanın universiteti
tələbələrinin sosial,
olmaq vizyonu və
Dr. Talip
idman, mədəni və bədii
məqsədi var.
Emiroğlu
inkişafını dəstəkləmək
Bu baxımdan,
Qayyumlar
üçün çalışır. Bundan
Kocaeli Sağlamlıq və
Şurası Sadri
əlavə, Kocaeli Sağlamlıq
Texnologiya Universiteti
və Texnologiya
coğrafi mühitlə
Universiteti həqiqətən Universitetməhdudlaşmayan və ünsiyyət
Sənaye əməkdaşlığını reallaşdıran
mühitinin makro genişliyinə cavab
bir universitetdir. Kocaeli Sağlamlıq
verə bilən dünya yönümlü bir ali
və Texnologiya Universitetinin 70
təhsil müəssisəsi olmağı hədəfləyir.
min kvadrat metrlik kampusu var.
Yeni nəsil kampus və yeni nəsil
Dəyərlərə sahib şəxslər
universitet ideyası ilə dizayn edilən
Qlobal dövrdə bəşəriyyətin tarix
KOSTÜ, açıq və qapalı idman zalları,
boyu yaratdığı yerli və sosial
konfrans zalı, məruzə zalları, ən
dəyərlər sürətlə aşınır; mədəniyyət
son texnologiya ilə təchiz olunmuş
və sosial həyat monotonlaşır.
laboratoriyaları, yeməkxanası və
KOSTÜ cəmiyyətimizin dəyərlərinə
geniş əraziləri ilə tələbələrə fərqli
və sivilizasiyamızı təşkil edən
kampus həyatı təqdim edir.
insanların səylərinə hörmətlə

Təhsil həyatına “Gələcəyi kəşf et” şüarı ilə başlayan 5 fakültə, 1 kollec
Universitetdə 5 fakültə,
Kocaeli Sağlamlıq və Texnologiya Universiteti
1 məktəb və 1 aspirantura var.
tələbələrini azad düşüncə, rasional qərar vermə
l Stomatologiya Fakültəsi
— Stomatologiya (Türkcə)
bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onları güclü sahə
— Stomatologiya (İngilis dili)
l Əczaçılıq Fakültəsi
bilikləri ilə məzun etmək üçün buradadır.
— Əczaçılıq (Türkcə)

— Əczaçılıq (İngilis dili)
l Sağlamlıq Elmləri Fakültəsi
— Tibb bacısı
— Fizioterapiya və Reabilitasiya
l Mühəndislik və Təbiət Elmləri
— Kompüter mühəndisliyi
— Proqram Mühəndisliyi (Türkcə)
— Proqram Mühəndisliyi (İngilis dili)
l Sosial və Humanitar Elmlər Fakültəsi
— Psixologiya

Sosial və idman imkanları
Universitetdə tələbələrin sosial, mədəni və idman tədbirlərində, dərslərdə iştirak etmələri üçün
bütün imkanlardan istifadə olunub. Universitetdə tələbələr tərəfindən yaradılmış ümumilikdə 17
tələbə klubu fəaliyyət göstərir. Tələbə klubunun yaradılması üçün 4 tələbənin birlikdə petisiya verməsi kifayətdir və universitet tərəfindən yaradılmış klublara maddi və mənəvi dəstək göstərilir. Teatr Klubundan Fotoqrafiya Klubuna, Səyahət Klubundan Təbii Yaşamı Mühafizə Klubuna qədər bir
çox klub tələbələrə müxtəlif təcrübələr təqdim edir. Bundan əlavə, tələbələrin idman edə biləcəyi
qapalı və açıq idman zalları, konfrans zalları və fəaliyyətlərini təşkil edə biləcəkləri yaşıllıqlar var.

l Avropa Peşə Məktəbi
— Ağız və Diş Sağlamlığı
— Əməliyyat otağı xidmətləri
— Anesteziya
— Kompüter proqramlaşdırması
— Elm Təhlükəsizlik Texnologiyası
— Uşaq İnkişafı
— Dializ
— Elektron Ticarət və Marketinq
— Fizioterapiya
— Əczaçılıq xidmətləri
— Əlillər üçün Kölgə Tədris Proqramı
— İlk və Təcili Yardım
— Audiometriya
— Optik
— Tibbi Sənədlər və Katiblik
— Tibbi Görüntüləmə Texnikaları
— Tibbi Laboratoriya Texnikaları
— Təyyarə Texnologiyası
— Veb Dizayn və Kodlaşdırma
l Aspirantura Təhsil İnstitutu
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Beynəlxalq universitet

Prof. Dr.
Tuncay Döğeroğlu
Rektör

 Beynəlmiləlləşmə fəaliyyəti
universitetin ən əsas məqsədləri
sırasındadır. ESTU tələbələrini
ön lisans və bakalavr həyatından
başlayaraq beynəlxalq standartlara
uyğun təchiz edilmiş və
rəqabətədavamlı fərdlər kimi
yetişdirməyi hədəfləyir və
beynəlxalq əməkdaşlıqlarla
qlobal standartlarda təhsil və
təlim siyasəti həyata keçirir.
Tələbə və işçi mübadiləsinə
imkan verən Erasmus
Proqramı çərçivəsində 19
fərqli Avropa İttifaqı ölkəsində
73 universitetlə 160, Aİ
hüdudlarından kənarda 20
fərqli ölkədə 38 universitetlə 203
müqavilə imzalanıb. Ali Təhsil Şurası
tərəfindən dəstəklənən Mövlana
Mübadilə Proqramı çərçivəsində 14
ölkədən 28 universitetlə 167 müqavilə
var. Anlaşma Memorandumu
imzalayan beynəlxalq universitetlərin
sayı 32-dir.

Dəyər yaradan un�vers�tet

Əsk�şəhər Texn�k� Un�vers�tet�
“Dəyər yaradaraq dəyişiklik
və çevrilişin lokomotivi
olmaq”fəlsəfəsi ilə tələbələrin
akademik, şəxsi, mədəni və sosial
inkişafına ən yüksək səviyyədə
dəstək verən Əskişəhər Texniki
Universiteti 14 mindən çox tələbə
və 726 akademik müəllim heyəti ilə
şəffaf, iştirakçı, davamlı və birlikdə
uğur qazanmayı qarşısına hədəf
qoymuş böyük bir ailədir.

Əskişəhər Texniki Universiteti (ESTU) 18 may
2018-ci il tarixində yeni adı ilə təsis edilsə
də, tarixi 1968-ci ildə Kimya Mühəndisliyi
Məktəbinin açılışına qədər uzanan köklü və
təcrübəli bir ali təhsil ocağıdır. Universitet“dəyər
yaradaraq dəyişiklik və çevrilişin lokomotivi
olmaq” fəlsəfəsi və innovativ perspektivi
ilə təlim-təhsil, tədqiqat və xalqa xidmət
fəaliyyətləri həyata keçirir və akademik, sektoral
və sosial əməkdaşlıqlarla fərq yaratmağa davam
edir. ESTU 14 mindən çox tələbəsi, 726 akademik
müəllim və 813 inzibati işçisi ilə şəffaf, iştirakçı,
davamlı və birlikdə uğur qazanmayı qarşısına
hədəf qoymuş idarəetmə strukturuna malik
böyük bir ailədir.
3 KAMPUSU VAR
ESTU elm, mədəniyyət və eyni zamanda tələbə
şəhəri olan Əskişəhərin mərkəzində yerləşən 3
fərqli kampusda xidmət göstərir. Aviasiya və
Kosmos Elmləri Fakültəsi, Mühəndislik Fakültəsi,
Memarlıq və Dizayn Fakültəsi, İdman Elmləri
Fakültəsi və Bakalavr Sonrasi Təhsil İnstitutu
şəhər mərkəzindən cəmi 12 km məsafədəki
“İki Eylül” kampusunda, Porsuk Peşə Kolleci və
Nəqliyyat Peşə Kolleci şəhər mərkəzindəki Porsuk
kampusunda, Fən Fakültəsi isə Yunus Əmrə
kapmusunda yerləşir.
AVİASİYA ÜÇÜN KADRLAR
YETİŞDİRƏN İLK UNİVERSİTET
Aviasiya və Kosmik Elmlər Fakültəsi Türkiyədə
Mülki Aviasiya sektoru üçün pilotlar, hava
hərəkəti dispetçerləri və texniki xidmət personalı
hazırlayan “ilk ali təhsil müəssisəsi”dir. Aviasiya
sektoru üçün ixtisaslı insan resursları yetişdirmiş
və infrastrukturunu sektorun istifadəsinə açan
Fakültə, təhsil proseslərindən əlavə beynəlxalq
uçuşlara açıq olan “İki Eylül” Kampusunda
yerləşən Həsən Polatkan Hava Limanını da idarə
edir. . Bundan əlavə, Universitetdə Seysmik
İzolyator Sınaq Laboratoriyası bu sahədə dünyada
5 laboratoriyadan biridir. Nano Ölçü Araşdırma
Laboratoriyası Türkiyənin bu sahədə önəmli
mərkəzlərindən biridir.
İNSTİTUTLAR VƏ MƏRKƏZLƏR
Akademik proqramların həyata keçirildiyi
fakültə, institut və peşə kolleclərinə əlavə olaraq
Yer və Kosmos Elmləri İnstitutu (YUBE), Açıq
və Distant Təhsil Tətbiqi və Araşdırma Mərkəzi
(ESTUZEM), Ətraf Mühit Problemlərinin Tətbiqi
və Araşdırma Mərkəzi (ÇEVMER), Mülki Aviasiya
Araşdırmaları və Tətbiq Mərkəzi (SHAUM). )
və Qabaqcıl Texnologiyalar Tətbiq və Tədqiqat
Mərkəzi (ITAM) həm akademik, həm də
sektorlararası əməkdaşlığa əsaslanan tədqiqat
işlərinin və təcrübələrin keçirildiyi önəmli
mərkəzlərdir. vahidlərdir.

Tələbə və tədqiqat mərkəzli universitet

Kampusdakı imkanlar

 İlin hər fəsli tələbələrın
coşqusu ilə canlanan
“İki Eylül” Kampusu
471 hektarlıq ərazisində
yerləşən müasir təsisləri,
açıq və yaşıl əraziləri ilə
tələbələrə bir çox imkanlar
təqdim edir.

11 İDMAN ZALI VAR
İdman Elmləri fakültəsinin

tərkibində çoxməqsədli
idman zallarından fitnes
və squash zallarına qədər
11 müxtəlif idman zalı
və idman göstəricilərinin
qiymətləndirildiyi 7
laboratoriya var. IAAF
standartlarında olan
atletika treki və 12527
tamaşaçı tutumuna malik
futbol stadionu şəhər

əhalisi ilə yanaşı, tələbələrə
də böyük imkanlar təqdim
edir.

RƏQƏMSAL RESURSLARA
MƏHDUDİYYƏTSİZ GİRİŞ
Kampuslarda pulsuz
Wi-Fi mövcuddur.
Rəqəmsal kitabxanadakı
pulsuz məlumat bazaları
sayəsində akademik heyət

və tələbələr minlərlə
akademik nəşrə, jurnala
və kitaba pulsuz daxil
ola bilərlər. Bu çərçivədə
30.000-dən çox çap
olunmuş kitab, nəşr
və əsərlər tələbələr və
işçilər üçün açıqdır.
Kitabxanadakı elektron
resursların sayı 1.897.913ə çatıb.

 Universitetdə təhsil-tədris fəaliyyəti
15-i müvafiq səlahiyyətli milli
agentliklər tərəfindən akkreditə
olunmuş 26 bakalavr ixtisası, 17
önlisans ixtisası və 82 magistratura
ixtisası(magistratura, doktorantura,
incəsənətdə yetərlilik) çərçivəsində
həyata keçirilir. Bakalavr Sonrası
Tədris İnstitutu universitetin ən
çox xarici tələbə potensialına malik
bölməsidir. ESTU, Ali Təhsil Şurası
tərəfindən prioritet sahələrdə
araşdırmalar üçün verilən 100/2000
doktorantura təqaüdü və TÜBİTAK
tərəfindən dəstəklənən 2244
Sənaye Doktorantura Proqramı
çərçivəsində dəstəklənən tələbələrin
sayı baxımından da ön sıralardadır.
ESTU-nun tələbə və tədqiqat
yönümlü yanaşmalarının ən mühüm
göstəricilərindən ikisi onun Tələbə
Dekanlığı və Tədqiqat və Bakalavr
Sonrası Proseslər Direktorluğunun
olduğu bir neçə universitet arasında
olmasıdır. Tələbə Dekanlığı tələbələrin
təhsilləri boyu akademik və sosial
inkişafına töhfə verən və onları qlobal
səviyyədə ixtisaslı fərdlər kimi iş
həyatına cəlb etmək üçün çalışan bir
bölmədir. Tələbə Dekanlığı karyera
seçimi, karyera planlaması və təqaüd
imkanları çərçivəsində ESTU ilə yolları
kəsişən bütün tələbələrə rəhbərlik
edir. Bu cəhəti ilə digər dövlət
universitetlərindən müsbət şəkildə
fərqlənən ESTU, Tələbə Dekanlığı
daxilindəki strukturlaşma sayəsində
abituriyentlərdən tutmuş məzunlara
qədər geniş bir təbəqəyə xidmət edir.

