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Sevg�l� Gençler ve Değerl� A�leler,
B�r hayal�n peş�nden g�derek kurduğumuz G�rne Ün�vers�tes�'n�n kısa zamanda geld�ğ� noktadan gurur duyduğumuzu bel�rterek 

s�zlere merhaba demek �st�yorum. 

Ün�vers�tem�z� kurarken  öğrenc�ler�m�z�n eğ�t�m hayatlarını; alanları �le �lg�l� uygulama yapab�lecekler� altyapıya sah�p , G�rne'n�n 

eşs�z doğasında güvenl� ve mutlu b�r şek�lde tamamlayab�lecekler� b�r ortam yaratmayı hayal ett�k. Farklı ülkelerden gelen öğrenc�ler�n 

varlığıyla  kültürler arasında etk�leş�m� ve hoş görüyü deney�mleyen, dünyanın her yer�nde çalışab�lecek yetk�n ve donanımlı mezunlar 

yet�şt�rmek en büyük d�leğ�m�z. Bu hayal� ve d�leğ� gerçeğe dönüştürmek �ç�n her geçen yıl yen� adımlar attık ve atmaya devam 

ed�yoruz. 2013 yılında Den�zc�l�k programlarını �çeren 3 Fakülte ve 1 Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 program �le temel�n� attığımız 

ün�vers�tem�z 2020-2021 akadem�k yılı �t�bar�yle bünyes�nde toplam 13 Fakülte ve 4 Meslek Yüksekokulu'na bağlı YÖK onaylı 44 

l�sans, ön l�sans  ve yüksek l�sans programları �le İng�l�zce ve Türkçe d�ller�nde eğ�t�m vermekted�r. Temel b�l�mler laboratuvar ve 

altyapı olanaklarının yanı sıra ;  

-Tıp Fakültes�, D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�, Sağlık B�l�mler� Fakültes� ve Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu bünyes�nde yer alan 

programlara altyapı �mkanı sunan tam donanımlı Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� Hastanes� ve Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� 

D�ş Hastanes�; 

- Havacılık ve Uzay B�l�mler� Fakültes� ve P�lotaj öğrenc�ler�m�z�n eğ�t�m aldığı Uçuş S�mülasyon Eğ�t�m C�hazı, �k� adet eğ�t�m 

uçağımız ve uluslararası düzeyde h�zmet veren “Uçuş Personel� İng�l�zce Test Merkez�”; 

- Den�zc�l�k �le �lg�l� programlarımızın kullanımında olan �k� adet eğ�t�m ve araştırma gem�m�z, Den�zde Güvenl�k Eğ�t�m 

Merkez�m�z, Kaptan Köşkü dah�l 7 ayrı ün�teden oluşan Gem� S�mülasyon odalarımız;

- D�ş Hek�ml�ğ�  Fakültes� öğrenc�ler�m�z�n yararlanab�ld�ğ� 'Pre-kl�n�k' Laboratuvarı, Fantom S�mülasyon Laboratuvarı ve Alçı 

Laboratuvarı;

- Tıp ve  sağlık alanındak� programlarda kullanılan Anatom� (d�seks�yon) ve İy� Hek�ml�k Uygulamaları laboratuvarımız; 

- Tur�zm ve Otel İşletmec�l�ğ� programının yaralanab�ld�ğ�, grubumuza a�t,  uygulama oteller�,

- Kulüpler, sosyal etk�nl�kler ve daha fazlası �le hayata atılmanıza yardımcı olacak her türlü olanağı s�z değerl� gençler�m�ze 

sunuyoruz. 

Eğ�t�m ve araştırma �ç�n gerekl� akadem�k ve fiz�ksel altyapıları sunarken, s�zler�n sosyal yönden gel�ş�m�n�z�n önem�n�n b�l�nc�nde 

olarak, müfredatımızı kulüpler, etk�nl�kler, konferans ve paneller g�b� farklı �çer�kler �le zeng�nleşt�rerek s�zlere uygun ortamı 

sağlamaya çalışıyoruz.

Sevg�l� öğrenc�ler;  ün�vers�tem�zden mezun olduktan sonra, �ş hayatınızda, g�tt�ğ�n�z ülkelerde G�rne Ün�vers�tes�'n�n b�rer elç�s� 

olacağınız �nancı �le s�zler� hayata tam olarak hazırlamak, mutlu ve güzel anılar �le mezun etmek, yıllar boyunca �let�ş�m�m�z� 

sürdürmek, s�zler�n ger� b�ld�r�mler� �le gel�şerek büyümek en büyük d�leğ�m�zd�r. 

Değerl� vel�ler;  b�r anne olarak, s�zler�n sevg� ve özenle büyüttüğünüz, değer verd�ğ�n�z çocuklarınızı başka b�r şehre, başka b�r 

ülkeye gönder�rken yaşadığınız tüm end�şeler� anladığımı ve bu b�l�nçle aday öğrenc�ler�m�ze güvenl� ve sevg�  dolu b�r ün�vers�te 

ortamı sağlamak �ç�n her türlü gayret� gösterd�ğ�m�z� b�lmen�z� �ster�m.

S�z aday öğrenc�ler�m�z� aramızda görmek d�leğ� �le, hep�n�ze sevg� ve esenl�kler d�ler�m…

Yeni ufuklara...

KURUCU REKTÖR MESAJI 



Yard. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap

Kurucu Rektör 



Sevg�l� Gençler, 
Eğ�t�m sürec�, yıllara yayılan ve yoğun emek gerekt�ren uzun soluklu b�r maratona benzer. Bu sürec�n belk� de en öneml� kararı, 

geleceğ�n�z� yönlend�recek, mutlu anılar b�r�kt�rerek mezun olmayı hedefled�ğ�n�z, beklent�ler�n�z� en �y� şek�lde karşılayacak b�r 

ün�vers�tey� seçmek olacaktır. G�rne Ün�vers�tes� kurulduğu günden bu yana sürekl� olarak kend�n� gel�şt�rerek büyümekted�r ve 

kaydett�ğ� başarılarla ülkem�z Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�'n�n öncü yüksek öğret�m kurumları arasındak� yer�n� almıştır.  

G�rne Ün�vers�tes� yakın sayılab�lecek b�r zamanda kurulmuş olmasına karşın, kurucularının uzun yıllardan kaynaklanan eğ�t�m ve 

öğret�m deney�mler�ne dayanmaktadır. Bu kapsamda, Ün�vers�tem�z kardeş Yakın Doğu Ün�vers�tes� 'n�n o güne kadark� 26 yıllık 

köklü den�zc�l�k eğ�t�m� geleneğ� �le öne çıkan Den�zc�l�k, Den�z İşletmec�l�ğ� ve Yönet�m�, Den�z B�l�mler� Fakülteler� �le Den�z 

Ulaştırma İşletme Mühend�sl�ğ� L�sansüstü Programı ve Den�zc�l�k Meslek Yüksek Okulu programlarını tüm alt ve üst yapıları �le 

b�rl�kte dev�r alarak 2013 yılında eğ�t�m vermeye başlamıştır. Böylel�kle G�rne Ün�vers�tes� kurulduğu andan �t�baren öğrenc�s�, 

öğret�m elemanı, eğ�t�m �ç�n gerekl� alt yapısı, yönet�m� ve geçm�şten gelen deney�m ve geleneğ� �le �deal b�r yükseköğren�m kurumu 

olarak yapılandırılmıştır. Doğru yapılanma akadem�k, �dar� ve b�l�msel alanlarda kend�n� hemen gösterm�şt�r. Bu kapsamda 

oluşturulan, b�l�msel araştırma kapas�tes� yüksek olan ve yükselen çok sağlam akadem�k kadromuz  gurur duyulacak kal�tel� b�l�msel 

yayınlara �mza atmaktadır. B�l�msel kal�tel� yayınlarda, kuruluş tar�hler� Ün�vers�tem�zden önces�ne g�den ve kadroları daha fazla 

olanların �ler�s�ne g�tm�ş durumdayız. Akadem�k ve �dar� yeterl�l�kte YÖDAK-YÖK denet�mler�nden başarılı b�r çıkış gösterm�ş 

bulunuyoruz.

G�rne Ün�vers�tes� olarak �lk günden bu yana öğrenc�ler�m�z, akadem�syenler�m�z, öğret�m elemanlarımız ve �dar� ek�b�m�z �le b�rl�kte 

katılımcı, farklılıklara saygılı, öğrenc� odaklı b�r anlayışla kal�tel�, d�s�pl�nler arası eğ�t�m vermek �ç�n çalışıyoruz. Mezunlarımızın 

dünyanın farklı noktalarından gönderd�kler� teşekkür mesajlarını ve kazandıkları başarıları bu çabamızın b�r gösterges� olarak kabul 

ed�yor, ancak bununla yet�nmey�p kend�m�z� her gün gel�şt�r�yoruz.

Ana m�syonumuzun öngördüğü �lkeler� esas alarak oluşturduğumuz öğrenme ortamları �le programlarımızın gereks�n�m duyduğu en 

güncel altyapıya yatırım yapıyor ve teknoloj�y� en etk�l� şek�lde kullanarak gel�şmeye devam ed�yoruz. Havacılık ve Uzay B�l�mler� 

Fakültes� Uçuş S�mülasyon Eğ�t�m C�hazı, den�zc�l�k programlarında kullanılan ve eğ�t�mler�n�n m�henk taşı olan Gem� S�mülasyon 

S�stemler�, sağlık �le �lg�l� alanlarda eğ�t�m gören öğrenc�ler�m�ze uygulama �mkanı sunan laboratuvarlarımızın yanında Dr. Suat 

Günsel G�rne Ün�vers�tes� Hastanes� ve D�ş Hastanes� bu hedefim�z doğrultusunda attığımız adımların güzel b�rer örneğ�n� 

oluşturmaktadır. Alanında en �y�lerden oluşan tecrübel� akadem�k kadromuz, öğrenc�ler�m�z�n her an ulaşab�ld�ğ� �dar� kadromuz, çok 

kültürlülüğü sağlayan uluslararası öğrenc�ler�m�z s�zler�n eğ�t�m hayatınızda en �y�ye ulaşmanıza öneml� katkılar sağlayacaktır.

21. yüzyıl gerçekler�n�n ve yarattığı beklent�ler�n b�l�nc�nde olarak, öğrenc�ler�m�z�n kar�yerler�nde kullanacakları meslek� b�lg� ve 

becer�n�n yanı sıra fiz�ksel ve k�ş�sel gel�ş�mler�n�n de öneml� olduğunu d�kkate alıyor ve  ün�vers�tem�zdek� eğ�t�mler� boyunca �lg� 

alanlarına yönel�k etk�nl�kler �le öğrenc� kulüpler�n�n akt�v�teler�nde yer almalarını destekl�yoruz.

Kuzey Kıbrıs'ın �nc�s� G�rne'de, den�z kıyısında yer alan tek kampüs olma özell�ğ�ne sah�p ün�vers�tem�z�n d�nam�k ortamında  s�zlere;   

ün�vers�tem�z�n öğrenc�s� olarak güvenl� ve n�tel�kl� öğrenc�l�k yaşamını deney�mleyerek geleceğ�n�z� şek�llend�receğ�n�z, uzun 

soluklu arkadaşlıklar �le mutlu anılar b�r�kt�receğ�n�z, sevg� �le gülümseyerek hatırlayacağınız günler �le dolu b�r eğ�t�m yaşamı 

d�ler�m. 

Sevg� ve saygılarımla,

REKTÖR MESAJI 



Prof. Dr. İlkay Salihoğlu

Rektör



G�rne Ün�vers�tes� (GÜ) 2013 yılında kurulmuştur.  Den�zc�l�k, Den�z İşletmec�l�ğ� ve Yönet�m�, Den�z B�l�mler� 

fakülteler� �le Den�z Ulaştırma İşletme Mühend�sl�ğ� L�sansüstü Programı ve Den�zc�l�k Meslek Yüksek Okulu programlarını 

Yakın Doğu Ün�vers�tes�'nden, tüm alt ve üst yapıları �le b�rl�kte devralmış ve kısa sürede �deal b�r yükseköğren�m kurumu 

olarak yapılandırılmıştır.  

Öğrenc�y� merkeze alan yen�l�kç� eğ�t�m model�n� ben�mseyen G�rne Ün�vers�tes�'nde  2020-2021 akadem�k yılı 

�t�bar�yle bünyem�zde toplam  13 Fakülte ve 4 Meslek Yüksekokulu'na bağlı YÖK onaylı 44 l�sans, ön l�sans  ve yüksek l�sans 

programları �le İng�l�zce ve Türkçe d�ller�nde eğitim verilmektedir.  Planlanan yen� programlar �le eğ�t�m, öğret�m ve 

araştırma yaparak ülkem�z�n ve bölgem�z�n gel�şmes�ne katkıda bulunulmaktadır. 

NEDEN GİRNE ÜNİVERSİTESİ ?

- Öğrenc�y� merkeze alan yen�l�kç� eğ�t�m model�; 

- Son teknoloj� altyapıya sah�p hastaneler�, sağlık laboratuvarları ve görüntüleme c�hazları �le tam donanımlı eğ�t�m veren Tıp ve 

 D�ş Hek�ml�ğ� Fakülteler�; 

- İk� adet eğ�t�m uçağı, Uçuş S�mülasyon Eğ�t�m Sistemi, Mekan�k Laboratuvarı �le eğ�t�m �mkanı sunan P�lotaj programını da �çeren 

 Havacılık ve Uzay B�l�mler� Fakültes�;

- İk� adet eğ�t�m ve araştırma gem�s�, Den�zde Güvenl�k Eğ�t�m Merkez� ve yüksek teknoloj�ye sah�p s�mülasyon odaları �le ‘

 Den�zc�l�k ve Den�z İşletmec�l�ğ�' alanında uzmanlaşmış 3 Fakülte ve Meslek Yüksekokulu programları;

- Kamu ve özel sektörün �ht�yaç duyduğu uluslararası kal�tedek� programları;

- Alanında uzman akadem�k ve �dar� kadrosu; 

- Kardeş kurum Yakın Doğu Ün�vers�tes�'n�n deney�m, kaynak ve altyapısından faydalanab�lme �mkanı;

- Şeh�r merkez�nde, den�z kıyısında yer alan modern kampüsü,  güvenl� konumu; 

- 2020-2021 Akadem�k yılında sunduğu %  89,35 genel bursluluk oranı ve ekonom�k paket seçenekler� �le

Kıbrıs'ın en hızlı büyüyen ün�vers�teler�ndend�r. 

G�rne Ün�vers�tes�; 



Yüzyıllar boyunca, farklı kültürlere ve uygarlıklara ev sah�pl�ğ� yapmış olmanın ışıltısını 

taşıyan b�r ada düşünün. Eng�n b�r arkeoloj�, tar�h ve kültür yumağının zeng�n m�rasını 

taşıyan b�r adayı gözünüzün önüne get�r�n. İşte s�z bu adada eğ�t�m hayatınızı geç�receks�n�z. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� (KKTC), Doğu Akden�z'de bulunan Kıbrıs adasının 

kuzey�nde kurulmuş, 2019  yılı ver�ler�ne göre 374 b�n 299 nüfuslu b�r Akden�z ülkes�d�r. 

Ülken�n, her b�r� eşs�z güzell�klere ve tar�h� değerlere sah�p 5 büyük kent� bulunmaktadır: 

Başkent Lefkoşa, Gaz�mağusa, G�rne, Güzelyurt ve Lefke. Mutlaka görülmeye değer 

güzell�kler� arasında olan Sel�m�ye Cam�� (St. Soph�aCathedral), Bellapa�s Manastırı ve 

Karpaz Yarımadası'na daha b�rçokları ekleneb�l�r.  

Ün�vers�tem�z, eğ�t�m hayatlarını burada geç�recek olan tüm öğrenc�ler�m�z�n güzell�kler� 

keşfedeb�lmeler�ne olanak sağlamak amacıyla, bazı şeh�r turları düzenleyecekt�r. Turların 

tar�h ve saatler�, okulun web s�tes�nde, resm� Facebook, Instagram ve Tw�tter sayfalarında 

duyurulacaktır. Katılmak �ç�n tak�pte kalmayı unutmayınız.

ADAYI KEŞFET



Beşparmak dağları üzer�nde kurulan üç kaleden en 
batıda yer alanıdır.

Ada halkını olası Arap akınlarına karşı korumak ve 
muhtemel sardırılara karşı uyarmak amacıyla �nşa 
ed�lm�şt�r. Den�zden 700 metre yüksekl�kte oldukça 
sarp �k� tepe üzer�ne kurulan Kale Den�z sev�yes�nden 
700 metre yüksekte oldukça sarp �k� tepe üzer�nde yer 
alan kaleye [1] 10.yy'da b�r manastır ve k�l�se de 
eklenm�şt�r.Kalen�n kes�n yapılma tar�h� b�l�nmemekle 
b�rl�kte. M.S. 11. yüzyılda B�zanslar tarafından 
gözetleme kules� olarak yapıldığı sanılmaktadır.Kale, 
bugünkü adını Kudüs'ün Araplar tarafından feth�nden 
sonra Kıbrıs'a göç eden ve ömrünün son yıllarını 
burada �badetle geç�ren b�r keş�şten almıştır.[2] İlk 
temel taşlarında Orta Çağ kalıntıları bulunduğu 
Kale'de Lüz�nyanlar dönem�nde odalarda m�mar� 
değ�ş�kl�kler�n yapılarak son hal�n�n günümüze kadar 
gelm�ş olab�leceğ�n� 1988 yılında adayı z�yaret eden 
belgesel yönetmen� Tek�n Gün Sa�nt H�lar�on Kales� 
makale yazısında geçmekted�r.B�zans dönem�nde 
onarımdan geçen kale, 1489 yılında Vened�kl�ler'�n 
adayı ele geç�rmes�yle boşaltılmış ve kader�ne terk 
ed�lm�şt�r.

ST. HILARION KALESİ





Tar�h� M.Ö. 10. yüzyıla dayanan G�rne , Kıbrıs'ın en esk� çağlardak� on 
krallığından b�r�n�n merkez� olarak adaya hak�m olan çeş�tl� meden�yetler�n 
�zler�n� taşıyan b�r l�man kent�d�r. Kent�n güney�nde Beşparmak Dağları, 
kuzey�nde �se Akden�z vardır. Persler, İng�l�zler, Lüz�nyanlar ve Vened�kl�ler�n 
hak�m�yet�nden sonra 9 Temmuz 1570 yılında Osmanlı Devlet� dönem� 
başlamıştır. Osmanlılar dönem�nde b�r l�man kent� olan G�rne, 20 yüzyılda 
İng�l�zler tarafından b�r l�man ve tat�l kent� olarak yen�den düzenlenm�şt�r. Esk� 
yapıların muhafaza ed�ld�ğ� at nalı şekl�ndek� l�manını çevreleyen restoran, bar 
ve küçük oteller� �le eşs�z b�r atmosfer sunan G�rne, güzel b�r yaşam �ç�n 
Akden�z'�n en �deal yerler�nden b�r�d�r.

NEDEN GİRNE ?

G�rne; 
-  Akden�z �kl�m� ve doğal güzell�kler�  

-  Güvenl� ve huzurlu atmosfer�  

-  Sah�l şer�d� ve tem�z plajları 

-  Görülmeye değer tar�h� yerler�  (G�rne Kales�, Batık Gem� Müzes�, Bellapa�s Manastırı, 

  Özgürlük Anıtı, Çıkartma Plajı, Mav� Köşk vb.)

-  Kültürel akt�v�teler�, 

-  Dağ yürüyüşler�, doğa keş�fler�, kara, hava ve den�z sporları �mkanları,             

-  Eğlencel� mekanları �le öğrenc�lere eğ�t�mler� boyunca k�ş�l�kler�n� sosyal 

  yönden de gel�şt�reb�lecekler� güvenl� b�r ortam sağlar. 



OLANAKLAR

(*) G�rne Ün�vers�tes� öğrenc�ler� konaklama �ç�n G�rne Karakum'da 
yer alan ün�vers�teye a�t Park Palace Res�dence yurtları �le 

       Yakın Doğu Ün�vers�tes� (YDÜ) yurtlarından yararlanab�lmekted�r.
       Yurt odaları döneml�k olarak ya da b�r akadem�k yılın tamamı �ç�n 

k�ralanab�l�r.  Yurt kayıt başvuruları kampüste veya yurt dışı 
       tems�lc�l�k ofisler�m�zde yapılab�lmekted�r

Büyük Kütüphane

Uçuş Simülasyon Sistemi



FAKÜLTELER



Den�z B�l�mler� Fakültem�z bünyes�ndek� Balıkçılık Teknoloj�ler� Bölümü özell�kle balıkçılık ve balıkçılık teknoloj�ler� üzer�nde yoğunlaşan 
b�r den�z mühend�sl�ğ� bölümüdür ve evrensel olarak var olan balıkçılıkla �lg�l� sorunlara çözümler bulmak ve hem teor�k hem de prat�k 
anlamda bu sektördek� çeş�tl�k konularda farkındalığı artırmayı hede�emekted�r. 

Bölümler : 
·  Balıkçılık Teknoloj�s� Mühend�sl�ğ�(*) 

İş Olanakları : 
Balıkçılık Teknoloj�s� Bölümü mezunları;  bu sektör tüm dünyada artık gen�ş b�r faal�yet alanına sah�p olan bu sektörde n�tel�kl� eleman 
olarak hem kend� ülkeler�nde hem de yabancı ülkelerde kolayca �ş bulab�l�rler veya kend� �şletmeler�n� kurab�l�rler. 

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 



Den�zc�l�k Fakültem�z�n v�zyonu; evrensel düzeyde kabul gören b�lg�lerle donatılmış yetenekl� elemanlar yet�şt�ren, coğrafyasında l�der b�r 
eğ�t�m ve araştırma kurumu olmaktır.  M�syonumuz temel olarak anlık ve uzun sürel� çözümler üreteb�len, l�der, n�tel�kl� mezunlar 
yet�şt�rmekt�r. Fakültem�zde hızla gel�şen dünya den�z t�caret filosunda  �ht�yaç duyulan uzman personel gereks�n�m�n� karşılamak, ulusal 
düzeyde TC. Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı ve uluslararası düzeyde Uluslararası Den�zc�l�k Örgütü (IMO)'nun öngördüğü 
standartlara uygun, evrensel anlamda den�zc�l�k b�lg� ve becer�ler� �le donatılmış gem� adamları yet�şt�rmek de m�syonumuzun b�r d�ğer 
öneml� bölümünü oluşturmaktadır. 

Bölümler:
 Den�z Ulaştırma İşletme Mühend�sl�ğ� (*) · 
 Gem� Mak�neler� İşletme Mühend�sl�ğ� (*)· 

· 

İş Olanakları: 
Den�z Ulaştırma İşletme Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunları; 
gem�lerde sırasıyla Uzak Yol Vard�ya Zab�tl�ğ�, 3. veya 4. 
Kaptanlıktan, 
Uzak Yol Kaptanlığına kadar g�den mevk�lerde 
çalışab�lmekted�r. Ayrıca gerekl� b�lg� ve becer�y� 
kazandıktan sonra den�zc�l�k  sektöründe üst 
düzey yönet�c�l�k yapab�lmekted�r. Den�z Ulaştırma İşletme 
Mühend�sl�ğ� �ş olanakları gen�ş olup �şs�z kalma �ht�mal� az 
olan nad�r bölümler arasında yer almaktadır.
Gem� Mak�neler� İşletme Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunları; 
öncel�kl� olarak gem�lerde sırasıyla 4. mühend�sl�kten (Uzak 
Yol Vard�ya Mühend�sl�ğ�) Baş Mühend�sl�ğe kadar 
mevk�lerde çalışab�lmekted�r. Bununla b�rl�kte çeş�tl� 
fabr�kalarda, tersanelerde, otellerde, atölyelerde ve tekn�k 
her alanda mühend�s olarak çalışab�l�r ve sorumluluk 
alab�l�rler. Bölüm mezunları ayrıca gem� yapımı �le �lg�l� 
ş�rketlerde ve merkezlerde tekn�k sorumluluk gerekt�ren 
kadrolarda görevlend�r�leb�l�rler. 

Fakülte Olanakları:
GMDSS S�mülatörü (Küresel Den�zc�l�k Tehl�ke Uyarı ve Güvenl�k S�stem�)·  
Arpa Radar / ECDIS S�mülatörü·  
Tanker S�mülatörü /  Sıvılaştırılmış yük elleçleme s�mülatörü·  
Mak�ne Da�res� S�mülatörü·  
Mak�ne Kontrol Odası S�mülatörü·  
H�drol�k,Pnömat�k ve Otomat�k Kontrol Laboratuvarı·  
Elektr�k, Elektron�k ve Elektrotekn�k Laboratuvarı·  
Tam Donanımlı Köprü üstü S�mülatörü·  
Nav�gasyon Donanımlı S�mülatör·  
TEAL- Eğ�t�m ve Araştırma Gem�s�-1·  
TEAL Jun�or – Eğ�t�m ve Araştırma Gem�s�-2·  

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 



Den�z taşımacılığı uluslararası t�caret alanında hala önem�n� korumaktadır. Fakültem�z�n ana m�syonu den�zc�l�k �şletmeler� yönet�m� 
becer�ler�n� kazanmış donanımlı gençler yet�şt�rmekt�r. Bu donanım l�man ve gem� �şletmeler�n� kapsayan b�l�msel ver�lerle �lg�l�d�r. 
Ulusal ve uluslararası konteyner taşımacılığı sektörü de  �şletme kapsamına g�rmekted�r. Fakültem�z�n v�zyonu bu alanda yarışab�lecek 
sürekl� değ�şen den�zc�l�k sektörüne ayak uydurab�lecek �şletmec� gençler yet�şt�rmekt�r. Dersler�m�z dört yıllık modern b�r program 
�çermekte, öğrenc�lere gen�ş b�r yelpazede teor�k ve uygulamalı b�r eğ�t�m sağlamaktadır. 

Bölümler: 
 · Den�zc�l�k İşletmeler� Yönet�m� (*) 

İş Olanakları: 
Den�zc�l�k İşletmeler� Yönet�m� Bölümü mezunları;  den�zc�l�k �şletmeler�n�n merkez personel�, l�man �şletmec�s�, acente, sh�pchandler, 
den�z s�gortacısı ve mar�na yönet�c�s� olarak çalışab�lmekted�rler.

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ FAKÜLTESİ



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 
Fakültem�z�n akadem�k kadrosu, son teknoloj� �le donatılmış D�ş Hastanes� ve laboratuvarları �le dünya standartlarında eğ�t�m vermek 
üzere hazırlanmıştır. Hedefim�z öğrenc�ler�m�z�, b�l�msel anlamda tam donanımlı b�rer D�ş Hek�m� olarak yet�şt�rmen�n yanı sıra, 
sorumluluk sah�b�, toplum sağlığına önem veren, kültürel açıdan zeng�n, yen�l�kç�, özgüven� yüksek, �nsan �l�şk�ler�nde başarılı, 
et�k değerlere saygılı ve en öneml�s� mesleğ�n�n değer�n� ve yücel�ğ�n� ruhunda h�ssederek �nsanlığa h�zmet sunan hek�mler olarak 
yaşama kazandırmayı sağlayab�lmekt�r.

 Fakülte Olanakları : 
 Pre-kl�n�k Laboratuvarı
 Fantom S�mülasyon Laboratuvarı
 Alçı Laboratuvarı
 D�ş Hastanes�'n�n prat�ğe yönel�k olanakları

İş Olanakları :  
D�ş Hek�ml�ğ�  Fakültes� mezunları; kamu ve özel sektöre a�t hastanelerde,  ün�vers�te araştırma hastaneler�nde, ağız ve d�ş sağlığı 
merkezler�nde, özel kl�n�klerde görev alab�l�rler. Ayrıca, kend� kl�n�kler�n� açab�l�rler veya akadem�syen olarak çalışab�l�rler.   



“Eğ�t�m B�l�mler�” kavramı temelde eğ�t�m ve okulla �lg�l� tüm süreçler� ve ana başlıkları kapsayan genel b�r alanı tanımlamaktadır. 
Öğrenme ps�koloj�s�nden, okul rehberl�ğ� ve danışmanlığına, ölçme değerlend�rme yöntemler�nden, sınıf yönet�m�ne, eğ�t�m 
programlarının gel�şt�r�lmes�nden okul yönet�m� ve eğ�t�m pol�t�kalarının bel�rlenmes�ne uzanan gen�ş b�r yelpazedek� pek çok çalışma 
konusu eğ�t�m b�l�mler� başlığı altında yer almaktadır. Eğ�t�m Fakültes� olarak 21. yüzyıl toplum ve eğ�t�m �ht�yaçlarına yönel�k b�lg� ve 
�let�ş�m teknoloj�ler�n� etk�n kullanan, araştıran, araştırırken sorgulayan, katılımcı, paylaşımcı, üreteb�len, çağdaş b�r öğret�m kültürü 
oluşturarak toplumsal değerlere saygılı eğ�t�m neferler� yet�şt�rmek v�zyonu �le hareket etmektey�z. Ulusal ve uluslararası düzeyde �ht�yaç 
duyulan n�tel�kl� öğretmenler yet�şt�rme hedefin� m�syonunun öneml� b�r öğes� olarak kabul eden fakültem�z�n temel dayanağını �se 

  sMustafa Kemal Atatürk'ün  “Geleceğ�n güvences� sağlam temellere dayalı b�r eğ�t�me, eğ�t�m �se öğretmene dayalıdır ” özü oluşturmaktadır.  

Bölümler : 
· İng�l�zce Öğretmenl�ğ� (*)
· Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık  
· Türkçe Öğretmenl�ğ� 
· Özel Eğ�t�m Öğretmenl�ğ� 

 İş Olanakları : 
İng�l�zce Öğretmenl�ğ� Bölümü mezunları; �lk ve orta öğret�m düzey�nde okullarda İng�l�zce öğretmenl�ğ� yapab�lecekler� g�b� eğ�t�m 
bakanlıklarının öğret�m materyaller�, müfredat bel�rleme ve eğ�t�m denet�m� b�r�mler�nde görev alab�l�rler. Ayrıca İng�l�zce d�l�nde güçlü 
�let�ş�m becer�ler� gerekt�ren çev�r�, medya, dış  �l�şk�ler, halkla �l�şk�ler, tur�zm ve benzer� sektörlerde çalışab�l�r, beşer� ve sosyal b�l�mler 
alanlarında l�sans üstü eğ�t�m alarak yüksek öğren�m kurumlarında �ş olanaklarını daha da gen�şleteb�l�rler. 
Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık mezunları;  uzmanlıklarında danışma h�zmetler�ne gereks�n�m duyulan çok gen�ş b�r alanda çalışab�len 
mezunlarımıza M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nda rehber öğretmen (ps�koloj�k danışman) unvanı ver�lmekted�r. 
Türkçe Öğretmenl�ğ� mezunları;  devlet okullarında ve özel okullarda Türkçe öğretmenl�ğ� yapab�lmekted�rler. 
Özel Eğ�t�m Öğretmenl�ğ� mezunları;  özel gereks�n�m� olan çocuklara h�zmet veren okul ve rehberl�k araştırma merkezler�nde özel eğ�t�m 
öğretmen� olarak çalışab�l�rler.

EĞİTİM FAKÜLTESİ 



Fen Edeb�yat Fakültem�z bünyes�nde bulunan Ps�koloj� bölümünde çağdaş ps�koloj�n�n �lerlemes�ne, toplum ve �nsanlık yararına 
uygulanmasına katkıda bulunacak mezunlar yet�şt�rme hedefiyle hareket ed�yoruz.  Bu çerçevede temel amacımızı; ps�koloj� b�l�m�n�n 
b�lg� b�r�k�m� �le donanmış,  alanındak� gel�şmeler� yakından tak�p eden, çevres�yle barışık, sorumluluk alan, üretken n�tel�kl� ps�kologlar 
yet�şt�rmek oluşturuyor.

 Bölümler :
 Ps�koloj� ·

İş Olanakları : 
Ps�koloj� bölümü mezunları; Sağlık Bakanlığı'na ve ün�vers�telere bağlı ruh ve s�n�r hastaneler�nde, ruh sağlığı merkezler�nde, kreş ve 
çocuk bakımevler�nde, huzurevler�nde, çocuk ıslahevler� ve cezaevler�nde, rehberl�k araştırma merkezler�nde, kamuoyu araştırma 
merkezler�nde, reklamcılık ve �nsan kaynakları alanlarında �st�hdam ed�lme �mkanına sah�pt�rler. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 



Havacılık ve Uzay B�l�mler� Fakültem�zde günümüzde büyük b�r talep gören meslekler� veren programlar bulunmaktadır. Küreselleşen 
dünyada meslekler�n �cra ed�lmes� �ç�n öğret�m d�l� İng�l�zce olarak bel�rlenm�şt�r.  V�zyonumuz; çağdaş, yen�l�kç�, yaratıcı düşünce 
yapısına sah�p, g�r�ş�mc�, sosyal n�tel�kler� kuvvetl�, uluslararası düzeyde b�l�msel çalışmalar yapab�len, sağlam b�r havacılık 
formasyonuna sah�p mezunlar veren, coğrafyasının en �y� havacılık fakültes� olmaktır.  Düşünen, sorgulayan, çağdaş b�lg�lerle donatılmış, 
araştıran, b�lg�ye kolayca ulaşan, değ�şen dünya şartlarında, çevreye duyarlı çözümler üreteb�lecek, sürekl� öğrenen ve öğrend�kler�n� 
özgün b�r şek�lde ortaya koyacak mezunlar yet�şt�ren güz�de b�r eğ�t�m kurumu k�ml�ğ�ne sah�p olmak �se m�syonumuzun temel�n� 
oluşturmaktadır. 

Bölümler : 
Uçak Mühend�sl�ğ�·   (*)
P�lotaj (Profesyonel P�lotluk)·   (*)
 Havacılık Yönet�m�  ·   (*)

Fakülte Olanakları : 
 Uçuş S�mülasyon Sistemi (FSTD)
 2 Eğ�t�m Uçağı 
 B�lg�sayar Tabanlı Eğ�t�m Odası
 Mekan�k Laboratuvarı
 Çok Amaçlı Malzeme Deney C�hazı
 V�nç Yapısında Kuvvetler
 Kuru Sürtünme
 V�nç K�r�ş�nde B�ç�m Değ�ş�m� (deformasyonu)
 Euler Burkulma B�ç�m Değ�ş�m� (deformasyonu)

İş Olanakları : 
P�lotaj bölümü mezunları; l�sans d�ploması �le b�rl�kte Havayolu Nakl�ye P�lotu L�sansı (ATPL) almaya hak kazanacaklardır. Bölümden 
mezun olanlar, uluslararası alanda devlete a�t ve özel hava yolları ş�rketler�nde p�lot olarak �ş bulma �mkanına sah�p olacaklardır.
Havacılık Yönet�m� Bölümü mezunları; hava taşıma �şletmeler�, havaalanı ve term�nal �şletmeler�, yetk�l� havacılık eğ�t�m kuruluşları, 
havaalanlarında yetk�l� kargo acenteler� ve d�ğer havacılık �şletmeler�nde �st�hdam ed�lme �mkanına sah�pt�rler. 
Uçak Mühend�sl�ğ� bölümü mezunları; uçak üret�m firmalarında ve s�v�l havacılık sektöründe faal�yet gösteren d�ğer bütün kurum ve 
kuruluşlarda çok yüksek oranda �st�hdam olanağına sah�pt�rler ve  gel�rler� de d�ğer sektörlerde çalışan n�tel�kl� elemanlardan çok
daha yüksekt�r. 

HAVACILIK VE UZAY 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 



Demokrat�k ve la�k temeller üzer�ne kurulan ülkem�ze güçlü hukuk m�syonuna sah�p �nsanlar yet�şt�rmey� amaçlayan Hukuk Fakültem�z�n 
amacı;  yet�şt�rd�ğ� hukukçularla ülkem�ze değer katarken geleceğ�ne de yön vermekted�r. Hukuk Fakültes�'n�n v�zyonu, yargı s�stem�nde 
ulusal ve gerekt�ğ�nde uluslararası alanda yargıçlık, savcılık kademeler�nde tam b�r yetk�nl�kle görev alab�lecek, hukukun üstünlüğüne ve 
adalete �nanan, et�k değerlere bağlı hukukçu kadrolar yet�şt�ren, güçlü altyapısı �le terc�h ed�len b�r kurum olmaktır.
M�syonumuz �se, gerek kamu hukuku gerekse özel hukuk alanlarında güçlü teor�k ve tekn�k b�lg�lerle donatılmış, �nsan haklarına bağlı, 
çağdaş evrensel hukuk �lkeler�n� özümsem�ş, yaşadığı toplumdak� ve dünyadak� gel�şmeler� algılayıp yorumlayab�len, bağımsız ve yaratıcı 
düşüneb�len, �nceleme ve araştırma yapab�len, b�reysel olduğu kadar toplumsal sorumluluk üstleneb�len aydın, b�lg�l�, ad�l hukukçu 
kadrolar yet�şt�rmekt�r.

Bölümler : 
 Hukuk·

İş Olanakları :
Hukuk Fakültes� mezunları; hak�m, avukat, savcı, noter g�b� geleneksel hukuk meslekler�n� yürüteb�lecekler� g�b� akadem�syen, kamu 
kuruluşlarında hukuk müşav�r�, farklı alanlarda uzman veya d�plomat olab�l�rler. 

HUKUK FAKÜLTESİ



G�rne Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�n�n m�syonu, tüm paydaşların �şb�rl�ğ� �le dünya standartlarında eğ�t�m vermek ve 
öğrenc�ler�ne alanlarında gerekl� b�lg� ve donanımları kazandırmak suret�yle mezunlarının ulusal ve uluslararası �ş bulab�l�rl�ğ�n� sağlamaktır. 
Fakültem�z, uluslararası b�lg� ve deney�me sah�p d�nam�k öğret�m elemanları ve sürekl� güncellenen ders programları �le öğrenc�ler�m�ze 
çağdaş eğ�t�m-öğret�m vermey� hede�emekted�r. Öğrenc�ler�m�z aldıkları eğ�t�m sayes�nde hem ulusal p�yasaların �ht�yaçlarını karşılayab�len 
hem de dünya ölçeğ�nde yarışab�lecek n�tel�klere ve gerekl� donanıma sah�p b�reyler olarak yet�şmekted�r. 

Bölümler : 
 Bankacılık ve F�nans (*)·
 Uluslararası İşletme Yönet�m�  (*)·
 Loj�st�k Yönet�m�  (*)·
 Uluslararası İl�şk�ler  (*)·
 Tur�zm İşletmec�l�ğ�  (*)·

Fakülte Olanakları : 
Uygulama Otelleri·

 İş Olanakları : 
Bankacılık ve F�nans bölümü mezunları; bankacılık, finansal yatırım, s�gortacılık, danışmanlık g�b� alanlarda faal�yet gösteren kamu kurum 
ve kuruluşları �le özel sektörde yer alan �şletmelerde görev alırlar. F�nans sektörü dışında �se, stratej�k planlama, muhasebe, finans ve satın 
alma g�b� ağırlıklı olarak para ve yatırımlar �le �lg�l� bölümlerde çalışab�l�rler. 
İşletme Yönet�m� mezunları; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, sanay�, t�caret, b�l�ş�m alanlarında, kamu ve özel sektörde yer alan 
firmalarda pazarlama, satış, finans, �nsan kaynakları g�b� fonks�yonlarda çalışab�l�r; uzmanlık, danışmanlık, yönet�c�l�k g�b� poz�syonlarda 
görev alab�l�r. 
 Loj�st�k Yönet�m� Bölümü mezunları;  �nsan ve her türlü ürün ve malzeme taşımacılığı yapan kamuya veya özel sektöre a�t hava, kara, den�z 
ve dem�ryolu firmalarında, havaalanlarında, l�manlarda, kargo �şletmeler�nde görev alab�l�rler. 
Uluslararası İl�şk�ler Programı mezunları; kamu ve özel sektörde, Dış İşler� Bakanlığında, araştırma kuruluşlarında, s�v�l toplum örgütler�nde, 
Avrupa B�rl�ğ�, B�rleşm�ş M�lletler ya da NATO'nun tems�lc�kler�nde, basın-yayın kuruluşlarının uluslararası haber serv�sler�nde, uluslararası 
kuruluşların üst düzey yönet�c�l�kler�nde, �thalat/�hracat, bankacılık, s�gortacılık, reklamcılık ve de danışmanlık g�b� çok çeş�tl� alanlarda �ş 
bulma �mkanına sah�p olmaktadırlar.
Tur�zm ve Otel İşletmec�l�ğ� mezunları; tur�zm sektörünün farklı alanlarında �ş bulma �mkanına sah�pt�rler. Ulaştırma ş�rketler�nde, özell�kle 
havayolları ve den�z �şletmeler�nde, otellerde, tur operatörler�, acenteler ve tur�zm �le �lg�l� kurum ve kuruluşlarda çalışab�l�rler.

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ 



G�rne Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes�, sorunları çözme yeteneğ� �le donanmış, b�lg�l�, yeterl�, dürüst, �nsanlığa h�zmet� amaç ed�nm�ş, 
hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, evrensel ölçüde b�lg� üreterek b�l�m dünyasına katkıda bulunan, kültürel yönden donanımlı, 
et�k �lkelere ve ek�p anlayışına sah�p, özgüven� yüksek sağlık profesyoneller� yet�şt�rmek hede�er�yle kurulmuştur. Fakültem�z�n n�tel�kl� 
eğ�t�m kadrosu, öğrenc�lere teor�k ve uygulamalı alanlarda n�tel�kl� b�r eğ�t�m vermekted�r. Ayrıca uygulamalı eğ�t�mler�n� öğret�m üyeler� 
ve deney�ml� meslektaşlarının gözet�m�nde son teknoloj�ye uygun s�stemler �le donatılmış Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� Hastanes�'nde 
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Bölümler : 
 Hemş�rel�k · 
 Beslenme ve D�yetet�k · 
F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon· 

 İş Olanakları :
F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon Bölümü mezunları; ¨fizyoterap�st¨ ünvanı almakta, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezler�nde, egzers�z 
danışmanlık merkezler�nde, özel eğ�t�m merkezler�nde, spor kulüpler�nde, spor salonlarında, huzurevler�nde, sağlıklı hayat merkezler�nde, 
rehab�l�tasyon merkezler�nde, ün�vers�te hastaneler�nde çalışab�lmekte, özel egzers�z danışma merkezler� açab�lmekted�rler.
Hemş�rel�k Bölümü mezunları; kamu ya da özel kurumlarda; hastaneler, sağlık merkezler�, rehab�l�tasyon merkezler�, özel dal merkezler�, 
toplum sağlığı ve a�le sağlığı merkezler�, �ş yerler�, örgün ve yaygın eğ�t�m kurumları, evde bakım h�zmetler�, huzurevler�, d�spanserler, 
kreşler vb. kurumlarda hemş�re olarak veya yüksek öğret�m kurumlarında akadem�syen olarak çalışab�l�rler. 
Beslenme ve D�yetet�k Bölümü mezunları, tedav� kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, pol�kl�n�kler, sağlık merkezler�, d�yal�z 
ün�teler�, zayı�ama merkezler� vb.), halk sağlığı h�zmet� ver�len kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezler�, a�le sağlığı merkezler�, çocuk ve 
yaşlı bakımevler�, spor okulları, vb.), özel beslenme-d�yet merkezler�nde, toplu beslenme ün�teler� (yemek fabr�kaları, otel y�yecek ve 
�çecek bölümler�, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları vb), gıda endüstr�s�nde- araştırma kurumları ve eğ�t�m kurumları 
�le görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmes�nde görev yapab�l�rler. Mezunlar �sterler �se 
ün�vers�telerde yüksek l�sans ve doktora araştırmaları �le akadem�k kar�yer yapab�l�rler.

Laboratuvarlar : 
 Hemş�rel�k Mesleksel Becer� Laboratuvarı· 
F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon Bölümü Laboratuvarı· 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



M�marlık Fakültes� olarak m�syonumuz; uluslararası n�tel�kte alanlarında uzman güçlü eğ�t�m kadrosuyla, ulusal ve uluslararası 
platformlarda yarışan b�l�msel ve teknoloj�k donanıma sah�p, çevrem�z� koruyan, yön veren ve gel�şt�ren, estet�k değerler� zeng�nleşt�ren, 
et�k değerlere saygılı, yaratıcı, d�s�pl�nler� b�rleşt�r�c� l�der, m�marlar ve �ç m�marlar yet�şt�rmekt�r.  V�zyonumuz �se m�marlık ve �ç 
m�marlık alanında çevrem�ze duyarlı, özgün estet�k değerler� yüksek yapıtlarıyla uluslararası platformlarda yarışan m�marlarla  gurur 
duymak, eğ�t�m ve araştırmalarımızla etk�n ve l�der konumunda olmaktır. Fakültem�z tüm bunların sağlıklı b�r şek�lde gel�şmeler�n� 
sağlamak �ç�n güçlü b�r altyapı tekn�k donanımın yanı sıra fakültem�z �çer�s�nde öğrenc� ve öğret�m üyeler�n�n güçlü b�r dayanışma 
�çer�s�nde olmasını, paylaşımcı, katılımcı, kurum �çer�s�nde dayanışma ve uyumun olduğu ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bölümler : 
M�marlık   · 

İş Olanakları  :
M�marlık Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında, �lg�l� bakanlıklarda, beled�yelerde, özel tasarım stüdyolarında m�mar olarak 
�ş olanaklarına sah�pt�rler, bunun  yanı sıra kend� ofisler�n� açarak kend� �ş �mkânlarını yaratma olanağına sah�pt�rler.

Laboratuvarlar : 
B�lg�sayar Laboratuvarı / AutoCAD Laboratuvarı· 

MİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIK FAKÜLTESİ



Mühend�sl�k Fakültes� olarak hedefim�z, uluslararası alanda rekabet edeb�len, karşılaştıkları problemlere özgün, yen�l�kç� ve sürdürüleb�l�r 

çözümler sunab�len uygulama becer�ler� yüksek, d�s�pl�nler arası ek�plerde çalışab�len ve k�l�t konumları üstleneb�len mühend�sler 

yet�şt�rmekt�r.

kal�tel� eğ�t�m-öğret�m ve araştırma olanakları sunarak, ülkem�zde ve dünyada teknoloj�ye dayalı b�l�m odağı olmak, M�syonumuz; 
çevre b�l�nc�ne sah�p, gel�şmeye açık, et�k değerlere saygılı mühend�sler mezun etmekt�r. V�zyonumuz ; çağdaş b�l�m ve teknoloj� �le araştırmayı 

yaşam boyu öğrenmey� ve öğretmey� �lke ed�nm�ş akadem�k kadroya sah�p, araştırma, gel�şt�rme ve eğ�t�m-öğret�m altyapısını sürekl� 

güncelleyen, b�lg�y� toplumsal ve endüstr�yel faydaya dönüştürmey� sağlayacak projeler gel�şt�ren, ekoloj�k – teknoloj�k – ekonom�k 

b�leşenler�n uyumu �le tem�z üret�m b�l�nc� oluşturan, entelektüel b�r�k�m �le d�s�pl�nler arası �şb�rl�ğ�n� ön planda tutan, �lk sıralarda terc�h 

ed�len, et�k değerlere saygılı, b�r fakülte olmaktır. 

Bölümler :  
 ·  Elektr�k ve Elektron�k Mühend�sl�ğ� (*)

B�lg�sayar Mühend�sl�ğ�  (*)·  
Mak�ne Mühend�sl�ğ�  (*)·  
İnşaat Mühend�sl�ğ�  (*)·  

 Yazılım Mühend�sl�ğ�  (*)·  

Mühendislik Fakültesi 



İş Olanakları :
 b�lg�sayar mühend�s� ve uzmanı olarak s�stem mühend�s�, s�stem programcısı, B�lg�sayar Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunları;

tasarım mühend�s�, programcı, b�l�ş�m teknoloj�ler� uzmanı, �let�ş�m ağ mühend�s� g�b� b�rçok tekn�k alanda özel ve kamu kuruluşlarında 
çok gen�ş �ş olanaklarına sah�pt�rler.

özel veya kamu sektöründe her türlü b�na, baraj, havaalanı, köprü, yol, l�man, kanal�zasyon, İnşaat Mühend�sl�ğ� mezunları; 
su şebekes�, vb. g�b� h�zmet ve endüstr� yapılarının planlanması, projelend�r�lmes�, yapımı ve denet�m� alanlarında çalışma olanağı bulurlar.

endüstr�de ürün gel�şt�rme, planlama, satın alma , kal�te kontrol, pazarlama, satış sonrası Mak�ne Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunları; 
h�zmetler ve bakım onarım g�b� çeş�tl� dallarında, mühend�sl�k ve danışmanlık h�zmetler� sunan firmalarda, b�na mekan�k s�stem tasarımı 
ve uygulamasına yönel�k firmalarda çalışma olanağı bulmaktadır. Güç santraller�, petrol, doğal gaz/LPG, güneş ve rüzgar enerj�s� g�b� 
çeş�tl� enerj� konuları da y�ne mak�ne mühend�sler�n�n ağırlıklı çalışma alanlarıdır. Sürekl� gel�şen teknoloj� ve endüstr�, kapsamlı b�na 
�nşaatlarındak� artış, enerj� dar boğazından dolayı her geçen gün daha çok önem kazanan enerj� ver�ml�l�ğ� ve alternat�f enerj� kaynaklarına 
yoğunlaşan �lg� p�yasanın mezunlara olan taleb�n� artırmaktadır.

Güç s�stemler� mühend�sl�ğ�, �let�ş�m s�stemler� mühend�sl�ğ� ve endüstr�de Elektr�k Elektron�k Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunları;  
kontrol s�stemler� mühend�sl�ğ� alanlarında çalışab�lmekted�rler. Bunun yanında elektr�k enerj�s� üreten ve tüketen tes�sler�n proje, montaj 
ve �şletmes�nde görev alab�l�r, haberleşme, endüstr�yel ve tıbb� c�hazlarda yan� elektron�k aletler�n olduğu her alanda çalışab�l�rler. 

 devlet da�reler�nde, beled�yelerde, özel ş�rketlerde, kend� �ş yerler�nde ve eğ�t�m kurumlarında Yazılım Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunları;
�st�hdam ed�leb�l�rler. Bu bölümden mezun olan öğrenc�ler s�stem anal�st�, s�stem mühend�s�, tasarım mühend�s�, web tasarım ve program 
uzmanı, b�l�ş�m teknoloj�ler� uzmanı, uygulama programcısı, ş�rketler�n b�lg� �şlem merkezler�nde yönet�m, ver� yönet�m�, b�lg�sayar destekl� 
endüstr�yel tasarım ve gerçekleşt�r�lmes�nde uygulama mühend�s�, ver� madenc�s� olarak �ş bulab�lecekt�r.



Tıp Fakültem�z;  seçk�n öğret�m kadrosuyla araştırmayı, b�l�msel düşünmey� ve üretmey�, toplum sağlığına h�zmet etmey� ön planda tutan, 
ulusal ve uluslararası alanda kend�s�n�, çalıştığı kurumu ve ülkem�z� başarıyla tems�l edeb�lecek çağdaş, tıp alanında yarının l�derler�n� 
yet�şt�rmey� amaçlamaktadır ve  evrensel standartlarda b�r eğ�t�m ve sağlık kuruluşu olmayı hede�emekted�r.
Kampüsün teknoloj�k altyapı olanaklarının yanı sıra, en güçlü yanlarımızdan b�r� öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�mler�n�n büyük çoğunluğunu, 
öğret�m üyeler� ve deney�ml� kadronun gözet�m�nde, en yen� teknoloj� �le donatılmış Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� Hastanes�'nde 
yapma olanağıdır. Dersler, meslek� ve kl�n�k becer�ler �le desteklenerek zeng�nleşt�r�lm�ş, öğrenc�ler�n �lk günden �t�baren doktorluk 
mesleğ�n�n prat�k uygulamaları konusunda deney�m ed�nmes� yönünde planlanmıştır.  Ayrıca, araştırma metodoloj�s�, et�k ve sosyal 
�çer�kl� dersler �le program zeng�nleşt�r�lm�şt�r.

Bölümler : 
Tıp 

Fakülte Olanakları : 
 Anatom� Laboratuvarı·
H�stoloj�-Embr�yoloj� Laboratuvarı·�
M�krob�yoloj� Laboratuvarı·�
Patoloj� Laboratuvarı·�
B�yok�mya Laboratuvarı·�
F�zyoloj� Laboratuvarı·�
Hastanen�n prat�ğe yönel�k olanakları·�

İş Olanakları :
Tıp Fakültes� mezunları; kamu ve ün�vers�te hastaneler�nde, özel hastane ve pol�kl�n�klerde, sağlık ocaklarında hek�ml�k yapab�l�rler. 
Akadem�k kar�yerler�ne devam ederek seçt�kler� alanda kend� kl�n�kler�n� açab�l�rler. 

TIP FAKÜLTESİ  



MESLEK 
YÜKSEKOKULLARI



Den�zc�l�k Meslek Yüksekokulu uluslararası düzeyde gerekler�n� yer�ne get�rerek, çağın gereks�n�mler�ne göre b�lg� ve becer�lerle 
donatılmış, takım çalışmasına uygun olarak problemler� çözeb�len, meslek� et�k b�l�nc�ne sah�p, g�r�ş�mc�l�k �le �lg�l� b�lg�ler�n farkında olan, 
l�derl�k özell�kler�ne sah�p, kend�ne güvenen ve her konuda gerekl� donanımı sağlayan, ülkem�z�n den�zc�l�k alanında yet�şm�ş �nsan gücü 
�ht�yacını karşılayan n�tel�kl� zab�tler yet�şt�rmey� amaçlamıştır.
DMYO'da öğrenc�ler�m�z�n eğ�t�m-öğret�m sürec� boyunca sektörün �ht�yaç duyduğu et�k değerlere sah�p, çevreye saygılı, meslek� b�lg�s� 
yeterl�, entelektüel b�r�k�m sah�b�, çoğulcu, yen�l�kç� ve sosyal sorumluluk sah�b� meslek �nsanı olmasını sağlayacak �nterakt�f b�r eğ�t�m 
ben�msenm�şt�r. 

Bölümler : 
 Den�z Ulaştırma ve İşletme (*) ·  
Gem� Mak�neler� İşletmeciliği (*) ·�  
Den�z ve L�man İşletmec�l�ğ� (*) ·�  

Olanaklar :
GMDSS S�mülatörü (Küresel Den�zc�l�k Tehl�ke Uyarı ve ·�

    Güvenl�k S�stem�)
Arpa Radar / ECDIS S�mülatörü·�
Tanker S�mülatörü /  Sıvılaştırılmış yük elleçleme s�mülatörü·�
Mak�ne Da�res� S�mülatörü·�
Mak�ne Kontrol Odası S�mülatörü·�
H�drol�k,Pnömat�k ve Otomat�k Kontrol Laboratuvarı·�
Elektr�k, Elektron�k ve Elektrotekn�k Laboratuvarı·�
Tam Donanımlı Köprü üstü S�mülatörü·�
Nav�gasyon Donanımlı S�mülatör·�
TEAL- Eğ�t�m ve Araştırma Gem�s�-1·�
TEAL Jun�or – Eğ�t�m ve Araştırma Gem�s�-2·�

DENİZCİLİK 
MESLEK YÜKSEKOKULU 

İş Olanakları :
İk� yıllık Den�z Ulaştırma ve İşletme programından mezun olan öğrenc�ler; 
12 aylık uygulamalı den�z eğ�t�mler�n� de tamamladıktan sonra 
T.C.Den�zc�l�k Bakanlığı'na bağlı Gem�adamları Sınav Merkez�'nce ( GASM ) 
düzenlenen “ Vard�ya Zab�t� “ sınavlarına g�rmeye hak kazanmaktadır. Sınav 
sonucunda 500-3000 Gross Ton büyüklüktek� özel ve kamu gem�ler�nde 
Vard�ya Zab�t� Yeterl�ğ� �le görev yaparlar. B�lahare, Vard�ya B�r�nc� Zab�t� ve 
Kaptanlık Yeterl�ğ�'ne ulaşırlar.

İk� yıllık Gem� Mak�neler� İşletmeciliği programından mezun olan 
öğrenc�ler�n 6 aylık uygulamalı den�z eğ�t�m�nden geçmeler� gerekmekted�r. 
Akab�nde, T.C. Ulaştırma, Den�zc�l�k ve İlet�ş�m Bakanlığı'nın “Mak�ne Zab�t�” 
sınavına katılmaya hak kazanırlar. 
İk� senel�k Den�z ve L�man İşletmec�l�ğ� programından mezun olan 
öğrenc�ler den�zc�l�k sektöründe acente, gem� broker�, gem� operasyon 
görevl�s� olarak çalışab�ld�kler� g�b�, mar�na, l�man ve gümrükte ara eleman 
olarak da �ş bulma �mkanına sah�pt�rler.



 
G�rne Ün�vers�tes� Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulumuzda (SHMYO), n�tel�kl� eğ�t�m-öğret�m kadrosunun yanında; Tıp, 
Sağlık B�l�mler�, D�ş Hek�ml�ğ�, Mühend�sl�k ve Eğ�t�m Fakülteler�n�n �şb�rl�ğ� �le eğ�t�m ve öğret�m programlarımızı düzenleyerek, 
tam teşekküllü hastanem�z�n, pol�kl�n�kler�m�z�n ve laboratuvarlarımızın altyapı �mkanlarıyla �ht�yaç duyulan alanlarda terc�h ed�len 
kal�fiye ve b�r o kadar da eğ�t�m�n sürekl� olduğu b�l�nc�ne sah�p sağlık personeller�n�n/tekn�kerler�n�n yet�şt�r�lmes�n� amaçlamaktayız.
Öğrenc�ler�m�z 2 yıllık eğ�t�m öğret�m dönemler� �çer�s�nde yoğun teor�k ve prat�k uygulamanın yanında yaz dönem�nde 30 �ş günü 
sürel� meslek� yaz stajı uygulaması yapmaktadırlar. Öğrenc�ler�m�z, G�rne Ün�vers�tes� Hastanes� ve KKTC'n�n tüm şeh�rler�nde bulunan 
pol�kl�n�k �mkanları dışında, gerek dönem uygulaması gerekse yaz stajı �ç�n Türk�ye genel�nde Ün�vers�te Hastaneler� �le Kamu Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastaneler�n�n �mkânlarında da yararlanma �mkanına da sah�pt�rler.

Bölümler : 
Ağız ve D�ş Sağlığı · 
Anestez�·�

F�zyoterap� ·�

İlk ve Ac�l Yardım ·�

Tıbb� Görüntüleme Tekn�kler�·�

İş Olanakları :
Ağız ve D�ş Sağlığı bölümü mezunları; ağız d�ş sağlığı merkezler�, büyük pol�kl�n�kler, hastane d�ş serv�sler� ve 
muayenehanelerde çalışma �mkanı bulab�l�rler. 
Anestez� bölümü mezunları; özel �şletmeler , sağlık bakanlığı, özel hastaneler/kl�n�kler, devlet hastaneler� ve 
kl�n�kler�, özel/devlet tıbb� görüntüleme merkezler�, özel ambulans h�zmet� veren sağlık kuruluşlarında 
çalışab�lecekler� g�b� serbest çalışma olanağına sah�pt�rler. 
F�zyoterap� bölümü mezunları; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve 
kuruluşlarında ve rehab�l�tasyon merkezler�nde, ün�vers�telere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve 
kuruluşlarında, F�z�k Tedav� ve Rehab�l�tasyon kl�n�kler� ve özel dal merkezler�nde görev yapab�lmekted�rler.

 özel �şletmeler , sağlık bakanlığı, özel hastaneler/kl�n�kler, devlet hastaneler� İlk ve Ac�l Yardım Bölümü mezunları;
ve kl�n�kler�, özel/devlet tıbb� görüntüleme merkezler�, özel ambulans h�zmet� veren sağlık kuruluşlarında 
çalışab�lecekler� g�b� serbest çalışma olanağına sah�pt�rler.

özel �şletmeler , sağlık bakanlığı, özel hastaneler/kl�n�kler, devlet Tıbb� Görüntüleme Tekn�kler� mezunları; 
hastaneler� ve kl�n�kler�, özel/devlet tıbb� görüntüleme merkezler�nde çalışma olanağına sah�pt�rler. Yaşlı Bakımı 
programından mezun olanlar, yaşlı bakım h�zmetler�n�n yürütüldüğü Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu, 
beled�yeler, hastaneler, s�v�l toplum kuruluşları ve huzurevler�, yaşlı bakımevler�, güçsüzler yurdu, yaşlı �ç�n gündüz 
merkezler�, hosp�s , sağlık b�r�mler�ndek� yaşlıya yönel�k uygulamalar, evde bakım h�zmetler�, yaşlının ev�n� 
düzenleme, korumalı meskenler vb. b�r�mler uzman gözet�m�nde çalışab�l�rler. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU



Havacılık Meslek Yüksekokulu 

Havacılık Meslek Yüksekokulumuzda, günümüzde büyük b�r talep gören ve �st�hdamın yoğun olduğu s�v�l havacılık sektöründe, �y� eğ�t�ml� ara 
eleman �ht�yacını karşılamaya yönel�k programlar bulunmaktadır.
V�zyonumuz; çağdaş, yen�l�kç�, kavramsal düşüneb�len, sosyal n�tel�kler� kuvvetl�, hızlı ve doğru karar vereb�len, sağlam b�r havacılık formasyonuna 
sah�p ve operasyonel düzeydek� faal�yetlere hak�m mezunlar veren, coğrafyasının en �y� havacılık meslek yüksekokulu olmaktır.  Çağdaş b�lg�lerle 
donatılmış, araştıran, b�lg�ye kolayca ulaşan, değ�şen dünya şartlarında çevreye duyarlı çözümler üreteb�lecek, öğrenmeye açık ve öğrend�kler�n� 
ortaya koyab�lecek mezunlar yet�şt�ren güz�de b�r eğ�t�m kurumu k�ml�ğ�ne sah�p olmak m�syonumuzun temel�n� oluşturmaktadır.

Bölümler :
S�v�l Hava Ulaştırma İşletmec�l�ğ�· 
S�v�l Havacılık Kab�n H�zmetler� ·  

Meslek Yüksekokulu Olanakları :
Uçuş S�mülasyon  (FSTD)· Sistemi
2 Eğ�t�m Uçağı· 
B�lg�sayar Tabanlı Eğ�t�m Odası· 

İş Olanakları :
S�v�l Hava Ulaştırma İşletmec�l�ğ� mezunları; s�v�l havayolu �şletmeler� ve haval�manlarının yer h�zmetler�, denet�m ve gözet�m firmaları �le çeş�tl� 
faal�yet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle �l�şk�de olan d�ğer �şletmelerde �ş bulma �mkanına sah�p olacaklardır. Ayrıca SHGM, DHMİ 
g�b� �lg�l� kamu kurumlarında �stenen sınavlardan başarılı olmak şartıyla çalışab�lme �mkânı da bulab�leceklerd�r. 
S�v�l Havacılık Kab�n H�zmetler� mezunları; s�v�l hava ulaştırma �şletmec�l�ğ� yapan tüm �şletmelerde “kab�n memuru” olarak �ş bulma �mkanına 
sah�p olacaklardır. Havayolu �şletmeler�, �şe alım �ç�n kend� kr�terler�n� bel�rleme ve uygulama hakkına sah�p olduğu �ç�n mezunların bu kr�terler� de 
sağlaması bekleneb�l�r. Ayrıca havayolu �şletmeler� ve haval�manlarının farklı faal�yet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle �l�şk�de olan 
d�ğer �şletmelerde de �ş bulma �mkanına sah�pt�rler. 



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu olarak hedefim�z, uluslararası alanda rekabet edeb�len, karşılaştıkları problemlere özgün, yen�l�kç� ve 
sürdürüleb�l�r çözümler sunab�len uygulama becer�ler� yüksek, d�s�pl�nler arası ek�plerde çalışab�len ve k�l�t konumları üstleneb�len n�tel�kte 
elemanlar yet�şt�rmekt�r. M�syonumuz; kal�tel� eğ�t�m-öğret�m ve araştırma olanakları sunarak, ülkem�zde ve dünyada teknoloj�ye dayalı b�l�m 
odağı olmak, çevre b�l�nc�ne sah�p, gel�şmeye açık, et�k değerlere saygılı  n�tel�kte öğrenc�ler yet�şt�rmekt�r. V�zyonumuz ; çağdaş b�l�m ve 
teknoloj� �le araştırmayı yaşam boyu öğrenmey� ve öğretmey� �lke ed�nm�ş akadem�k kadroya sah�p, araştırma, gel�şt�rme ve eğ�t�m-öğret�m 
altyapısını sürekl� güncelleyen, b�lg�y� toplumsal ve endüstr�yel faydaya dönüştürmey� sağlayacak projeler gel�şt�ren, ekoloj�k, teknoloj�k ve 
ekonom�k b�leşenler�n uyumu �le tem�z üret�m b�l�nc� oluşturan, entelektüel b�r�k�m �le d�s�pl�nler arası �şb�rl�ğ�n� ön planda tutan, 
�lk sıralarda terc�h ed�len, et�k değerlere saygılı, b�r Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 Bölümler :
B�lg�sayar Programcılığı· 
Çevre Koruma ve Kontrol· 

İş Olanakları :
B�lg�sayar Programcılığı bölümünden mezun olan öğrenc�ler s�stem anal�st�, s�stem programcısı, tasarım programcısı, web tasarım ve 
program uzmanı, b�l�ş�m teknoloj�ler� uzmanı, uygulama programcısı, ş�rketler�n b�lg� �şlem merkezler�nde yönet�m, ver� yönet�m ve  ver� 
madenc�s� olarak �ş bulab�lecekt�r.
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Mezunları; Atık Su Arıtım Tes�sler�,  Ger� Dönüşüm Tes�sler�, İçme Suyu Arıtım Tes�sler�, Beled�ye Başkanlıkları, 
Çevre Bakanlığı ve bağlı b�r�mler�, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Özel Hastaneler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı g�b� kurumlarda �ş 
bulab�lecekt�r.



G�rne Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu üç ayrı b�r�mden oluşmaktadır.
G�rne Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu çatısı altında yer alan L�sans İng�l�zce B�r�m�, Modern D�ller B�r�m� ve Akadem�k Yazı 
Merkez� ün�vers�ten�n tüm fakülte ve yüksek okullarının l�sans ve üst l�sans düzey�ndek� yabancı d�l öğren�m �ht�yaçlarını 
karşılamaktadır.

L�sans İng�l�zce B�r�m� ün�vers�ten�n eğ�t�m d�l� İng�l�zce olan tüm fakülte ve yüksekokullarında kred�l� olarak ver�len zorunlu ve seçmel� 
İng�l�zce dersler�n�n yürütülmes�nden sorumludur. Bu çerçevede bel�rlenen temel amaç, öğrenc�ler�n eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�n� 
tak�p edeb�lmeler� �ç�n gerekl� olan (akadem�k ve meslek�) okuma, d�nleme, sözlü ve yazılı �let�ş�m becer�ler�n� kazanmalarına ve 
gel�şt�rmeler�ne katkıda bulunmaktır. Modern D�ller B�r�m�n�n kuruluş amacı, ün�vers�ten�n tüm bölümler�ne �k�nc� ve üçüncü d�l olarak 
seçmel� Almanca, Fransızca ve Yunanca dersler�n�n ver�lmes�n� sağlamaktır. B�r�m, Avrupa D�ller� Ortak �erçeve Programına göre “temel 
kullanıcı” (A1 ve A2) ve “bağımsız kullanıcı” (B1) düzey�nde dersler yürüterek öğrenc�ler�n kültürel gel�ş�mler�n� hızlandırır. Akadem�k 
Yazı Merkez� �se öğrenc�ler�, fakülte dersler� �ç�n gel�şt�rd�kler� proje, makale ve tez g�b� b�l�msel çalışmaları yazılı olarak sunarken 
uyulması gereken standartlarla �lg�l� b�lg�lend�rmey� hede�er. Merkez, L�sans İng�l�zce B�r�m� çerçeves�nde açılan Akadem�k Okuma ve 
Yazma Tekn�kler� dersler�ne ek olarak düzenlenmekte olan sem�ner ve çalıştaylar yoluyla öğrenc�ler�n etk�l� b�r akadem�k yazı d�l� 
gel�şt�rmeler�n� amaç ed�nmekted�r.

Bölümler: 
· L�sans İng�l�zce B�r�m�
·  Modern D�ller B�r�m�
· Akadem�k Yazı Merkez�

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu 



 
İng�l�zce Hazırlık Programının amacı öğrenc�ler�n l�sans eğ�t�mler�n� daha kolay sürdüreb�lmeler� �ç�n onlara gerekl� d�l becer�ler�n� 
kazandırmaktır. Program sonunda öğrenc�lere kazandırılması hede�enen İng�l�zce sev�yes� Avrupa D�ller� Ortak Çerçeve Sını�andırılması 
B1 veya B1+ (L�sansüstü programlar, P�lotaj ve İng�l�zce Öğretmenl�ğ� bölümü �ç�n) sev�yes�ne denk gelmekted�r. İng�l�zce eğ�t�m veren  
bölümlere g�r�şte, öğrenc�ler�n İng�l�zce Yeterl�k ve Yerleşt�rme Sınavı'na g�rmes� gerekmekted�r. Yapılan yüz (100) üzer�nden 
değerlend�rmede, en az geçme notu P�lotaj Bölümü 75, İng�l�zce Öğretmenl�ğ� Bölümü ve L�sansüstü programlar 70, ve d�ğer bölümler 
�ç�n �se 60'tır. 

 başta olmak üzere çeş�tl� sınavlardan kabul ed�len düzeyde veya üzer�nde puan aldıklarını belgeleyen öğrenc�ler İng�l�zce IELTS ve TOEFL
Yeterl�k Sınavı'ndan muaf tutulurlar. Muafiyet hakkı tanınmasını sağlayan d�ğer uluslararsı sıvalara ve gerekl� puanlara �l�şk�n b�lg�lere 
web sayfamızdan ulaşab�l�rs�n�z. 

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU VE MUAFİYET

UZEM
Uzaktan Eğ�t�m Merkez� 

G�rne Ün�vers�tes� bünyes�nde uzaktan eğ�t�m 
yöntem�yle sürdürdüğümüz dersler 

bulunmaktadır. Bu dersler fakültelere göre 
farklılık 

göstermekle b�rl�kte Atatürk İlkeler� ve İnkılap 
Tar�h�, Türk D�l� ve İng�l�zce dersler� hem Türk 

hem yabancı uyruklu öğrenc�lere UZEM 
üzer�nden ortak olarak ver�lmekted�r. 

Ün�vers�tem�z�n uzaktan eğ�t�m platformu 
sayes�nde öğrenc�ler tüm ders materyaller�n� 

kolaylıkla 
s�stemden tak�p ederken, d�led�kler� zaman 

ders� veren öğret�m elemanlarına 
ulaşab�lmekted�rler. 

BURSLAR 
Türk L�rası Eğ�t�m Ücret� ve yüksek genel bursluluk oranı �le G�rne Ün�vers�tes� öğrenc�ler� çeş�tl� burslardan ve �nd�r�mlerden 
yararlanab�lmekted�r:  ÖSYM Bursu, Terc�h Bursu, KKTC Öğrenc� Bursu, Özel Paket İnd�r�m�, Kardeş İnd�r�m�, Kred� Yurtlar Kurumu 
Bursu, vb. Güncel burslar ve detaylar �ç�n lütfen web s�tem�z� (www.kyrenia.edu.tr ) z�yaret ed�n�z. 



 ÖSYM tarafından düzenlenen öğrenc� seçme ve yerleşt�rme sınavı sonucunda kılavuzda G�rne Ün�vers�tes� ÖSYM BURSU :
tarafından ver�len %100 %50, %25 burslu olduğu bel�rt�len b�r programı terc�h ed�p kazanan öğrenc�ler yararlanab�l�r., 
%25, %50, %100 ÖSYM bursu �le okuyan öğrenc�ler�n bursları eğ�t�m süres�nce geçerl�d�r.

 Terc�h Bursu;  ÖSYM tarafından G�rne Ün�vers�tes� ücretl� l�sans ve ön l�sans programlarını b�r�nc� veya TERCİH BURSU :
�k�nc� olarak terc�h ederek yerleşt�r�len öğrenc�lere ün�vers�te tarafından sağlanan ek burs �mkanıdır. Burs oranları yerleş�len programlara 
bağlı olarak  ve yıl bazında bel�rlenmekted�r. Bel�rl� programlarımıza %100, %25, %20, %15 ve %10 terc�h burs �mkanlarımız bulunmaktadır. 

KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) BURSU : G�rne Ün�vers�tes�'nde eğ�t�m gören T.C. vatandaşı 
  öğrenc�ler�n tamamı, T.C. Kred� Yurtlar Kurumu'na burs başvurusu yapma hakkına sah�pt�r. Bu burstan yararlanmak �steyen öğrenc�ler

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU http://yurtkur.gsb.gov.tr/ web adres�n� z�yaret ederek başvurab�l�rler.

KKTC UYRUKLU VE KKTC'DE KESİNTİSİZ LİSE EĞİTİMİ ALAN 
T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ BURSU : G�rne Ün�vers�tes� tarafından 
her yıl düzenlenen “G�rne Ün�vers�tes� Öğrenc� Yerleşt�rme ve Burs Sıralama Sınavı ” �le Ün�vers�tem�ze kayıt hakkı kazanan KKTC uyruklu 
öğrenc�ler �le 4 yıllık l�se eğ�t�m�n� kes�nt�s�z olarak KKTC'de alan T.C. uyruklu öğrenc�lere sağlanan burslardır. 

G�rne Ün�vers�tes� programlarından b�r�n� terc�h ederek kayıt yapan öğrenc�ler�m�z �ç�n ÖZEL PAKET İNDİRİMİ : 
avantajlı özel paket �nd�r�m� uygulanmaktadır. Paketler, her akadem�k yıl başında bel�rlenen Özel Paket İnd�r�mler� �le b�r yıllık eğ�t�m ücret�, 

 terc�h ed�len yurt seçeneğ� �le konaklama ve üç öğün yemek ücret�n� kapsamaktadır. 

G�rne Ün�vers�tes�'n�n bel�rl� programlarında burssuz öğren�m gören kardeşler�n her b�r�ne (Tıp, D�ş ve P�lotaj KARDEŞ İNDİRİMİ: 
bölümler� har�ç) %15 oranında �nd�r�m uygulanmaktadır.
Uygulama detayı �ç�n G�rne Ün�vers�tes� Öğrenc� İşler� Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmekted�r.



 
 KKTC vatandaşları �le Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olup I.  KKTC, Ç�ft Uyruklu ve L�sey� 4 Yıl Kes�nt�s�z Olarak KKTC'de Tamamlamış TC Vatandaşı Öğrenc�ler�n Kabul Koşulları :

l�se öğren�m�n� kes�nt�s�z olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�'nde örgün eğ�t�m veren b�r eğ�t�m kurumunda tamamlayarak mezun olan adaylar, G�rne Ün�vers�tes�'n�n l�sans 
ve ön l�sans programlarına, her yıl yapılan G�rne Ün�vers�tes� Öğrenc� Yerleşt�rme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, terc�hler�ne ve terc�h ett�kler� bölümün kontenjan sayısı ve 
sınavda almış oldukları puan d�kkate alınarak kayıt yaptırab�l�rler. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenc�ler değ�şen oranlarda burs kazanab�lmekted�r. 

II.  T.C. Vatandaşı Öğrenc�ler�n Kayıt ve Kabul Koşulları : T.C. vatandaşı öğrenc�ler ün�vers�tem�ze T.C. Yüksek Öğret�m Kurulu'nun bel�rlem�ş olduğu koşullara uygun olarak ve her yıl 
�lg�l� kurum tarafından düzenlenen sınavlara katılım �le ve sınav sonuçlarına göre kabul ve kayıt ed�lmekted�r. Yatay ve D�key Geç�ş başvuruları �lg�l� yönetmel�kler ve esaslara 

gun olarak değerlend�r�lerek sonuçlandırılmakta ve öğrenc� kaydı yapılmaktadır. Kayıt �ç�n gereken belgeler detaylı olarak web sayfamızda bulunmaktadır.  uy  
 Yüksek Öğret�m Kurumları Sınavları �le;

 Ün�vers�tem�z�n 4 yıllık programlarına ve 2 yıllık programlarına TC. Yükseköğret�m Kurulu tarafından düzenlenen ve kayıt yaptırılan §
yıla a�t Ün�vers�teye G�r�ş Sınavları sonucunda yeterl� puanı alarak yerleşt�r�lm�ş olması gerekmekted�r. 

 Den�zc�l�k Fakültes� ve Den�zc�l�k Meslek Yüksekokulu bölümler� �ç�n “Gem�adamı Sağlık Raporu” almaları, alınan Gem�adamı  §
Sağlık Raporu'nun L�man Başkanlıklarında  (1 ay dolmadan) kayıt �şlemler�nden önce onaylatılması gerekmekted�r.

 P�lotaj Bölümü �ç�n adayların, “Sınıf 1 Sağlık Raporu” ve Sabıka Kaydı almaları gerekmekted�r. Sınıf 1 Sağlık Raporu Türk�ye'de SHGM §
tarafından yetk�lend�r�len sağlık kuruluşlarından (Havacılık Tıp Merkezler�) veya ülkes�ndek� yetk�l� sağlık kuruluşlarından ver�lmekted�r. 
Kayıt �ç�n gereken belgeler detaylı olarak web sayfamızda bulunmaktadır. 

III.  L�sey� Yurt Dışında B�t�ren T.C. Uyruklu Öğrenc�ler�n Kayıt Koşulları : L�sey� yurt dışında tamamlamış TC vatandaşı öğrenc�ler ÖSYM sınavı �le veya aşağıda bel�rt�len belgelerden 
b�r�n� get�rerek kayıt yaptırab�l�rler.

 SAT 1 (M�n�mum 1000 puan)§

 ACT (M�n�mum 21 puan )§

 Ab�tur§

 Fransız Bakaloryası§

 GCE A Level Sert�fikası (M�n�mum 2 ders)§

 Uluslararası Bakalorya (Internat�onal Baccalaureat IB)§

 Avusturya Matura D�ploması (Matura Re�fezeugn�s)§

 İtalya Matur�ta D�ploması (D�ploma d� Matur�ta)§

Özel koşullar gerekt�ren Havacılık ve Uzay B�l�mler� Fakültes� P�lotaj Bölümü �le Den�zc�l�k Fakültes�, Den�zc�l�k Yüksekokulu ve Den�zc�l�k Meslek Yüksekokulu programları Kabul 
ve Kayıt Koşulları �ç�n lütfen web s�tes�nde Aday Öğrenc�ler başlığı altında yer alan 
b�lg�lere başvurunuz.  

KAYIT KABUL KOŞULLARI



Kuzey Kıbrıs, tar�h� ve doğal güzell�kler�n�n yanında boydan boya plajları, kamp alanları, yürüyüş parkurları, yamaç paraşütü, konserler, 
yerel fest�valler g�b� farklı alternat��er �le öğrenc�ler�n sosyalleşmeler�ne ve kend�ler�n� gel�şt�rmeler�ne fırsat sunmaktadır. 
G�rne Ün�vers�tes�'nde kal�tel� eğ�t�me önem ver�ld�ğ� kadar, bunu pek�şt�ren b�r çok akt�v�te de düzenlenmekted�r. Öğrenc�ler�n �stekler� 
doğrultusunda her yıl yen� faal�yet ve etk�nl�k �mkanları sağlanmaktadır. G�rne kent merkez�ne çok yakın b�r konumda bulunan 
ün�vers�tem�z, sosyal ve kültürel etk�nl�kler�nde bu avantajı da kullanmaktadır.

Ün�vers�te tarafından öğrenc�lere yönel�k yıl boyu farklı etk�nl�kler düzenlenmekted�r: 
Yen� Öğrenc�ler İç�n Oryantasyon Programları, Uluslararası Öğrenc� Günü, Beyaz Önlük G�yme Törenler�, Kar�yer Günler�, Geleneksel 
Den�zc�l�k Ün�forma Değ�ş�m Günler�, Bahar Turnuvaları, KKTC İç�nde Tar�h� ve Doğal Yerlere Gez�ler, Konferanslar, Sem�nerler, 
Sohbet Toplantıları, vb.  

1.  K�ml�k Kartı Fotokop�s�
2.  L�se d�plomasının aslı veya mezun�yet belges�n�n aslı
3.  6 adet ves�kalık fotoğraf
4.  Eğ�t�m ücret� dekontu (seç�len ödeme planına göre)
5.  Ön kayıt ve döneml�k sosyal etk�nl�k ücret� ödeme dekontu
6.  Tıp, D�ş Hek�ml�ğ� ve P�lotaj programlarında kayıt esnasında döneml�k harç yatırılarak kes�n kayıt yapılması gerekmekted�r.
7.  4 yıllık l�se öğren�m�n� kes�nt�s�z olarak KKTC'de tamamlamış T.C. uyruklu öğrenc�ler�n mezun oldukları okuldan bu durumu 
     kanıtlayan b�r belge get�rmeler� gerekmekted�r.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

SOSYAL YAŞAM VE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİ 



Kütüphaneler, eğ�t�m�n en öneml� destekley�c� unsurlarından b�r�d�r. Modern eğ�t�m anlayışı öğrenc�ler� konuları ezberlemek yer�ne; araştırıp 
öğrenmeye ve yorum yapmaya yöneltmekted�r. Bu anlayışta b�r eğ�t�m�n kütüphaneler olmadan gerçekleşmes� mümkün değ�ld�r. G�rne 
Ün�vers�tes� Kütüphanes� gel�şen ve değ�şen kütüphane ve kütüphanec�l�k anlayışını ben�mseyen, b�lg�ye en �y� düzeyde er�ş�m ve paylaşımı 
hede�eyen, yüksek standartlara sah�p b�r kütüphaned�r. 

Kütüphanem�zde:
· 20.000 (*) adet yazılı basın kaynağı,
· 1.500.000 elektron�k kaynağa er�ş�m sağlayan ver� tabanı,
· 100 k�ş�l�k oturum alanı ve rahat çalışma ortamı,
· Tam donanımlı, genel kullanıma açık �nternet bağlantılı b�lg�sayarlar ve açık w�-fi ağı,
· ABD, Kanada ve Meks�ka'da kullanılan L.C. sını�amasına göre tasarlanmış raf s�stem� mevcuttur.

 (Öğrenc�ler�m�z, Yakın Doğu Ün�vers�tes�'nde bulunan ve 7 / 24 açık olan Büyük Kütüphane'ye er�ş�m ve kullanım hakkına da sah�pt�r. )

Ayrıca sürekl� büyüyen G�rne Ün�vers�tes�'nde yen� �nşa ed�len G�rne Ün�vers�tes� Büyük Kütüphane 8.750 metrekarel�k alanda, 6 katlı modern ve 
donanımlı b�nasıyla 24 saat boyunca öğrenc�lere ve bölge halkına h�zmet vermekted�r. G�rne bölges�n�n en büyük kütüphanes� olacak olan G�rne 
Ün�vers�tes� Büyük Kütüphane'de kullanıcılar 500 b�n k�tap ve 650 m�lyon elektron�k kaynağa er�ş�m sağlayab�lmekted�r. G�rne Ün�vers�tes� Büyük 
Kütüphane, bölgen�n b�l�msel üretkenl�ğ�n�n yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamdak� hareketl�l�ğ�n� de artıracak şek�lde tasarlanmıştır. Kütüphane 
bünyes�nde yer alan b�r adet 350 k�ş�l�k amfi, 3 adet 120 k�ş�l�k salon ve dersl�k �le 4 toplantı odası da bölge halkının kullanımına sunulmuştur.  

KÜTÜPHANE



KALİTE YÖNETİMİ 
Programlarımız �lg�l� ulusal ve uluslararası kuruluş yetk�l�ler�n�n gerçekleşt�rd�ğ� standart denet�mlere tab�d�r.
Den�zc�l�k programları Uluslararası Den�zc�l�k Organ�zasyonu (Internat�onal Mar�t�me Organ�zat�on -  IMO) �le T.C. Ulaştırma, 
Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı'nın �lg�l� yönetmel�kler�nde öngörülen şartlara ve standartlara uygundur. 
G�rne Ün�vers�tes� Uçuş Eğ�t�m Organ�zasyonu (GÜ UEO), P�lotaj bölümü �ç�n temel dersler olan teor�k uçuş eğ�t�m�n� vermekted�r. 
GÜ UEO, S�v�l Havacılık alanında Türk�ye'dek� yetk�l� makam olan S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 
TR-FTO (A)-32 numaralı sert�fika �le onaylanmıştır. UEO, SHGM tarafından onaylı, “UEO Kal�te Yönet�m� El K�tabı”nda tanımlanan 
Kal�te Güvence S�stem�'n� kapsayan özgün “Kal�te Yönet�m� S�stem�”ne sah�pt�r. Denet�mler, bu kapsamda, SHGM ve İç Kal�te 
Yönet�m� Ek�b� tarafından Uluslararası S�v�l Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Havacılık Güvenl�ğ� Ajansı (EASA) yönetmel�kler�ne 
ve kurallarına uygun olarak gerçekleşt�r�lmekted�r.

Akred�tasyonlar ve Akadem�k Uyumluluklar 
https://kyren�a.edu.tr/anasayfa/hakk�m�zda/protokoller-ve-akred�tasyonlar/akred�tasyonlar-ve-uyel�kler/

http://www.yok.gov.tr/ http://www.yodak.gov.ct.tr/ Uluslararası Ün�vers�teler B�rl�ğ� http://www.�uc-edu.com.tr/ http://www.fum�-fu�w.org/en/

Türk�ye Cumhur�yet� Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı http://web.shgm.gov.tr/en https://kyren�a.edu.tr/home/about-us/cont�nu�ng-
educat�on-center/programs/school-of-av�at�on/test-

of-engl�sh-for-av�at�on/?lang=en

https://www.maycoll.co.uk/engl�sh/�ndex.htm

https://www.als�m.com/ https://www.caa.co.uk/home/ https://�amu-edu.org/

Öğrenc�ler�m�z�n �lg� alanlarına yönel�k akt�v�telerle b�raya gelmes�, b�reysel yetenekler� �le kend�ler�n� sosyal açıdan gel�şt�rmes�, 
takım çalışması yapab�lmeler�, �lg� alanlarını eğ�t�mler� �le harmanlayarak farklı bakış açısı gel�şt�rmeler� �ç�n öğrenc� kulüpler�ne ve 
etk�nl�kler�ne katılımları, akadem�k eğ�t�mler� kadar öneml� görülmekted�r ve desteklenmekted�r.  Öğrenc�ler mevcut kulüplerden 
�sted�ğ� kulübe üye olab�leceğ� g�b�,  ün�vers�tem�z prosedürler� çerçeves�nde  yen� b�r kulüp kurma konusunda özgürdür.  

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Ps�koloj� ve PDR Kulübü

Yelken Kulübü

Arama Kurtarma Kulübü (GÜAKUT)

T�yatro Kulübü

Su Sporları Kulübü (GÜSAS)

Yoga Kulübü

Fenerbahçe Taraftar Kulübü

Galatasaray Taraftar Kulübü

· ·

· ·

· ·

Satranç Kulübü
Dans Kulübü (GÜDANS)
Çevre ve Sosyal  Sorumluluk Kulübü
Hezarfen Havacılık Kulübü
Den�zc�l�k Kulübü (GÜDEK)
Medya ve Fotoğrafçılık Kulübü (GÜFOM)
Tıp Kulübü
Müz�k Kulübü (GÜMÜK)
Doğa Sporları Kulübü (GÜDOSK)

·
·

·
·

·

··

··

··



GİRNE ÜNİVERSİTESİ YURTLARI 
PARK PALACE RESIDENCE  

G�rne Karakum'da ün�vers�te kampüsüne yürüme 
mesafes�nde bulunan yurtlarımız öğrenc�ler�m�ze 
kend�ler�ne uygun olan konaklamayı seçme şansı 
sunmaktadır . Yurtlarımızda 1-2-3-4 k�ş�l�k odaların yanı 
sıra 1+1 ve 2+1 stüdyo da�re seçenekler� de yer almaktadır. 

 DETAYLI BİLGİ İÇİN :
https://aday.kyren�a.edu.tr/�ndex.php/tr/aday-ogrenc�ler/yurtlar-ve-
lojmanlar/yurtlar-ve-lojmanlar-2/

ODA ÖZELLİKLERİ :   Yurtların oda özell�kler� seç�len kategor�ye göre 
değ�şmekted�r: 

  Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z) , 1+1 TEK KİŞİLİK DAİRE :
kl�ma, büyük buzdolabı, yatak, elb�se dolabı, çalışma masası, 
oturma grubu, TV, ankastre ocak, yemek masası, sandalye, fırın, 
tuvalet, banyo bulunmaktadır. 

 Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), 1+1 ÇİFT KİŞİLİK DAİRE :  
kl�ma, büyük buzdolabı, yatak, elb�se dolabı, çalışma masası, 
oturma grubu, TV, ankastre ocak , yemek masası, sandalye, fırın, 
tuvalet, banyo bulunmaktadır.

  Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), 2+1 TEK KİŞİLİK DAİRE :
kl�ma, büyük buzdolabı, , yemek masası, sandalye, 2 tekl� yatak, b�r 
ç�ft k�ş�l�k yatak, elb�se dolabı,  çalışma masası, oturma grubu, TV, 
ankastre ocak , fırın, çamaşır mak�nes�, tuvalet, banyo 
bulunmaktadır.

Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), 2+1 ÇİFT KİŞİLİK DAİRE: 
kl�ma, büyük buzdolabı, , yemek masası, sandalye, 2 tekl� yatak, b�r 
ç�ft k�ş�l�k yatak, , elb�se dolabı,  çalışma masası, oturma grubu, TV, 
ankastre ocak , fırın, çamaşır mak�nes�, tuvalet, banyo 
bulunmaktadır.

 Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), STÜDYO TEK KİŞİLİK :
kl�ma,yatak, elb�se dolabı, çalışma masası, telev�zyon, ocak, m�n� 
buzdolabı, m�krodalga fırın, tuvalet, banyo bulunmaktadır.

Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), kl�ma STÜDYO 2 KİŞİLİK : 
yatak, elb�se dolabı, çalışma masası, telev�zyon, ocak, m�n� 
buzdolabı, m�krodalga fırın, tuvalet, banyo bulunmaktadır.

Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), kl�ma, STÜDYO ÜÇ KİŞİLİK : 
m�n� buzdolabı, yatak, elb�se dolabı, çalışma masası, telev�zyon, 
ocak, m�krodalga fırın, tuvalet ve banyo bulunmaktadır. 

Bu odalarımızda; �nternet STÜDYO TEK KİŞİLİK ( PENCERESİZ) : 
(ücrets�z), kl�ma, m�n� buzdolabı, yatak, elb�se dolabı, çalışma 
masası, 2 k�ş�l�k koltuk, telev�zyon, ocak, m�krodalga fırın, tuvalet 
ve banyo bulunmaktadır.

 Bu odalarımızda; �nternet STÜDYO İKİ KİŞİLİK (PENCERESİZ):
(ücrets�z), kl�ma, m�n� buzdolabı, yatak, elb�se dolabı, çalışma 
masası, telev�zyon, ocak, m�krodalga fırın, tuvalet ve banyo 
bulunmaktadır.



4 KİŞİLİK ODA (PENCERELİ)  : Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), 
kl�ma ,tek k�ş�l�k ranza, elb�se dolabı, çalışma masası, 2 k�ş�l�k 
kanepe, sehpa, telev�zyon, tuvalet, banyo, m�n� buzdolabı 
bulunmaktadır.

 Bu odalarımızda; �nternet (ücrets�z), 3 KİŞİLİK ODA (PENCERESİZ) :
kl�ma, tek k�ş�l�k ranza, elb�se dolabı, çalışma masası, 2 k�ş�l�k 
kanepe, sehpa, telev�zyon, tuvalet, banyo, m�n� buzdolabı ve  
havalandırma s�stem� bulunmaktadır.  

 50Kw üzer� elektr�k tüket�m� öğrenc� tarafından ÖNEMLİ NOT:
ödenecekt�r.

Yurtlarımızda Ver�len ' Genel H�zmetler '
Güvenl�k·�
Tem�zl�k·�
Çalışma salonu·�
Kant�n·�
Restoran·�

Spor Salonu·�
Kütüphane·�
Çamaşırhane·�
�Ulaşım (tar�fel� saatlerde)·

YURTLARDA YEMEK TARİHLERİ VE SAATLERİ 
‘Döneml�k / Yıllık' paket ücret� kapsamına göre yemek 
ver�lmekted�r.
Mevcut paket�n dışında yemek programından yararlanmak 
�steyenler �lave ücret karşılığında bu h�zmet� alab�lmekted�r. 

DÖNEMLİK YEMEK :
1 Eylül – 31 Ocak Güz Dönem� : 

15 Şubat – 30 Haz�ran Bahar Dönem� : 
 1 Eylül – 30 Haz�ran Yıllık Menü :

YEMEK SAATLERİ :
 07:00 – 10:00Kahvaltı :

 12:00 – 14:00Öğle Yemeğ� : 
 18:00 – 22:00Akşam Yemeğ� : 



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ)  
YURTLARI 

YDÜ kampüsünde toplam 12 blok yurt bulunmaktadır. Yurt odaları, tek, ç�ft, üç veya dört k�ş�l�kt�r ve  Ekonom�k, Standart, Lüks ve 
Rez�dans olarak 4 farklı şek�lde düzenlenm�şt�r.  
G�rne Ün�vers�tes� ve YDÜ arasında ders programları da d�kkate alınarak, düzenl� ulaşım h�zmet� ver�lmekted�r. 
Detaylı b�lg� �ç�n: 
h�ps://aday.kyrenia.edu.tr/index.php/tr/aday-ogrenciler/yurtlar-ve-lojmanlar/yurtlar-detay/

YDÜ İLE ORTAK İMKANLAR
YDÜ Spor tes�sler� �çer�s�nde; 1 futbol, 4 çok yönlü spor salonu, 1 j�mnast�k salonu, 2 ten�s kortu ve bunların yanında açık spor alanları 
mevcuttur. Öğrenc�ler tüm spor tes�sler� ve Ol�mp�k Kapalı Yüzme Havuzu'ndan ücrets�z olarak yararlanab�lmekted�rler. 
Tes�sten Nasıl Yararlanab�l�r�z?
Tes�sten yararlanab�lmek �ç�n, YDÜ Spor Kules�'nden b�r sağlık belges� alınması gerekmekted�r. Sağlık Belges�, Sağlık B�r�m�'nde yapılacak 
kontrol ve muayene �le Performans Laboratuvarı'nda gerçekleşt�r�lecek fiz�ksel uygunluk testler�n�n b�l�msel değerlend�r�lmes� ışığında 
ver�lmekted�r. 



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 
Deneyimli ve uzman personeli tüm öğrencilerine ve hastalarına 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermektedir. 
YDÜ kampüsü içerisinde yer alan hastane KKTC'de okuyan Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) kapsamındaki tüm 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktadır. Öğrenciler ücretsiz sağlık 
hizmeti kapsamında Yakın Doğu Hastanesi'ndeki Acil, Poliklinik, Operasyon birimleri dahil tüm tıbbi birimlerden 
yedi gün yirmi dört saat (7/24) prensibinde yararlanabilmektedir.



 

DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 
Üstün teknoloj�k donanımı, tekn�k özell�kler� ve deney�ml� personel� �le 15 Kasım 2016 tar�h�nden ber� h�zmet vermekted�r.
Hastanem�z, G�rne Ün�vers�tes� yerleşkes� �çer�s�nde, Tıp ve Sağlık B�l�mler� Fakülteler� ve öğrenc� amfiler� �le entegre olacak b�ç�mde ve 
yaklaşık 15.000 m2 alanda, hasta ve çalışan sağlığı ve güvenl�ğ�n� ön planda tutacak b�r formatta d�zayn ed�lm�şt�r. 
Kurulan akıllı hastane otomasyon s�stem� �le kes�nt�s�z ortam ve hasta güvenl�ğ�, hasta konforu, med�kal b�lg� paylaşımı ve güvenl�ğ� 
sağlanmakta ve sürekl� tak�p ed�lmekted�r.
But�k hastane konsept�nde �nşa ed�len Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� Hastanes� toplamda 150 yatak kapas�tes�ne sah�p 7/24 kes�nt�s�z 
olarak h�zmet veren tam donanımlı b�r hastaned�r.
Üstün teknoloj�k kapas�tes� ve her b�r� kend� alanında deney�ml�, seçk�n öğret�m üyeler� ve doktorlarla Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� 
Hastanes�'nde hastalarımıza dünya standartlarında b�r sağlık h�zmet� ver�lmekted�r.

Girne Üniversitesi tam donanımlı bir hastaneye ve bir diş hastanesine sahiptir. 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde, Kıbrıs üniversitelerine kayıtlı T.C. vatandaşı her öğrencinin yararlanabileceği SGK anlaşması 
bulunmaktadır.  
Özel Sağlık Sigortaları, Kuzey Kıbrıs'taki anlaşmalı hastanelerde tıbbi tedaviyi kapsamaktadır.

DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HASTANESİ
4 Ekim 2017 tarihinde hizmet vermeye başlayan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi hasta güvenliği ve sağlık alanında 
kaliteli hizmet sunmasıyla gurur duymaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi klinikleri dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan 
teknolojik donanım, yöntem ve malzemelerle ağız, diş, ve çene sağlığı ve rahatsızlıklarına yönelik hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. 

SAĞLIK HİZMETLERİ



Türk�ye'n�n farklı bölgeler�ne yayılmış, ün�vers�tem�z personel�nden oluşan kayıt büroları ve tems�lc�l�kler�m�z �le aday öğrenc�ler�n ve 
vel�ler�n ün�vers�tem�z �le �lg�l� sorularını cevaplayarak, kayıt sürec�n� kolaylaştırmak ana hedefim�zd�r.  

·Adana 

·Ankara 

·Antalya 

·İzm�r 

·İstanbul 

·Şanlıurfa 

TÜRKİYE KAYIT BÜROLARI VE TEMSİLCİLİKLERİ 



Öğrenim Burs ve
Kontenjan Tablosu 







İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)



İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

İlk 3 Terc�he özel %75 Burs  (7.650 TL)

32,400 TL

* PİLOTAJ, UÇAK MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK OKULU (Ücretl�) 41.300 TL

12.000 €

700,00 TL
 700,00 TL

 

+90 (392) 650 26 00  Dah�l�: 4130  veya 4938

�nfo@kyren�a.edu.tr / tan�t�m@kyren�a.edu.tr

0548 856 2600 / 0542 88026 00

DETAYLI BİLGİ İÇİN :

* HAZIRLIK OKULU (Ücretl�)

*** PİLOTAJ UÇUŞ EĞİTİM ÜCRETİ (Yıllık)(Uçuş Eğ�t�m Ücret�)

** KAYIT ÜCRET�

SOSYAL AKTİVİTE ÜCRETİ (Dönemlik)

*     Burs Oranına göre Hazırlık Okulu ve P�lotaj Uçuş Eğ�tim Ücret� aynı oranda bel�rlenmekted�r.

*     Eğ�t�m Ücretler�ne ve Uçuş Eğ�t�m Ücretler�ne %5 KDV dah�l değ�ld�r.

**   Kayıt Ücret�, �lk kayıt esnasında 1 kez öden�r. YDÜ Tıp Fakültes� Hastanes�'nde SGK kapsamında bulunan tüm öğrenc�ler�m�ze 

        Ü   CRETSİZ sağlık h�zmet� ver�lmekted�r.  

*** Uçuş Eğ�t�m Ücret�:  Uçuş Eğ�t�m� + Konaklama + Ulaşım G�derler�n�    karşılamaktadır.



İLETİŞİM

Genel B�lg� : info@kyrenia.edu.tr
         +90 392 650 26 00 / 4400

Rektörlük : rektorluk@kyrenia.edu.tr
+90 392 650 26 00 / 4165

Uluslararası Öğrenc�ler Ofis� (Onl�ne Başvurular) : �nfo@kyren�a.edu.tr
 WP : 0548 841 12 16 

Uluslararası Öğrenc�ler Ofis� (Uluslararası Ofis) : pembe.�ntoff�ce@kyren�a.edu.tr
+90 392 650 26 00 / 4400

İlet�ş�m ve Kurumsal İl�şk�ler Ofis� (TC Aday Öğrenc�) : tanitim@kyrenia.edu.tr
 +90 392 650 26 00 / 4938

 WP : 0548 856 26 00  / 542 880 26 00
İlet�ş�m ve Kurumsal İl�şk�ler Ofis� (KKTC Aday Öğrenc�) : tanitim@kyrenia.edu.tr

             +90 392 650 26 00 / 1044
 WP : 0548 841 12 17 

Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı :   ogrenciisleri@kyrenia.edu.tr - studentaffa�rs@kyren�a.edu.tr
                      +90 392 650 26 00 / 4401- 4402

 WP : 0548 841 12 18
İnsan Kaynakları Ofis� :   �nsankaynaklar�@kyren�a.edu.tr

 +90 392 650 26 00 / 4205
Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� Hastanes�:  hosp�tal@kyren�a.edu.tr

 +90 392 444 99 39
Dr. Suat Günsel G�rne Ün�vers�tes� D�ş Hastanes�:  �nfo@dental.kyren�a.edu.tr

 +90 392 675 10 75

Facebook : @Kyren�aun�vers�ty
Tw�tter : @kyren�aun�

Instagram : @kyren�aun�

Adres :  Şeh�t Yahya Bakır Sokak  99320 Karakum, G�rne – KKTC
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