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1. Antalya Hakkında 

a. Kısa Tarihçe 

Antalya, zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş 

olanakları ve çeşitli yeme içme mekânlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm 

kentidir. İlkçağlarda “Pamphylia” adıyla anılan Antalya bölgesi, tarih boyunca Pisidya, Likya, Yunan, 

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. 10 binlik yıllık tarihi ile pek 

çok kültüre ve uygarlığa beşik olmuş Antalya için, M.Ö. 159 yıllarında yaşamış olan Pergamon Kralı 

Attalos “yeryüzünde cennet” yakıştırması yapmış ve bölgeye kendi ismi olan “Attaleia” ismini 

vermiştir. Antalya bu benzetmeyi verimli toprakları, yer altı zenginlikleri, yeşili ve maviyi buluşturan 

doğasıyla hak etmektedir. Eski çağlardan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Antalya 

aynı zamanda bir bilim, kültür ve spor merkezidir (https://tourofantalya.com/tr/about/antalya). Antalya, 

Akdeniz Üniversitesi ile pek çok yenilikçi bilimsel faaliyete ve kültürel etkinliğe sahne olmaktadır.  

b. Coğrafya ve İklim 

Antalya, Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer almaktadır. İl merkezi kuzeyinde Burdur, doğusunda 

Serik, güneyinde Akdeniz, batısında ise Korkuteli, güneybatısında ise Kemer sınırları ile çevrilidir. 

Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan maki türü bitkiler Antalya'nın da bitki örtüsünü oluşturur. 

Batı Torosların güneyi ile Akdeniz arasında kalmış bir bölümde bulunmaktadır. Şehrin yukarı 

kısımlarında kızılçamlar görülür. 

Antalya'dan geçen tek akarsu şehrin doğusundaki Aksu Çayı'dır. Bu akarsuyun üzerinde Düden 

Şelalesi de bulunmaktadır. 

Antalya ili iklimi genel olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 

ve yağışlı olarak ifade edilen iklim tipi diğer bir değişle mutedil deniz ve sıcak deniz iklim sınıfına girer, 

daha iç kesimlerde ise soğuk ve yarı-kara iklim tipi görülmektedir. Yazın ortalama sıcaklık 30-34 derece 

arasındadır. Ocak ayında ise sıcaklık ortalama 9-15 derece arasında değişir. Şehirde kar yağması ve don 

gibi meteorolojik olaylar hemen hemen hiç olmaz. 

İlde yıllık ortalama nispi nem %64 civarındadır. Antalya’nın kıyı bölgesinde yazlar hem uzun 

hem de sıcaktır. Kışlar bile ılığa yakın serinlikte geçer. Yazın hiç görülmeyen yağmur, Aralık, Ocak 

ayları ile çok nadir olarak ilk ve sonbahar aylarında sağanak halinde yağar. Yılın ancak 40-50 günü 

kapalı ve yağışlıdır. Antalya, yılda ortalama 300 güneşli günü, 18.7 derece yıllık sıcaklık ortalaması ile 

yılın 12 ayı turizm hareketlerine açık, ender bölgelerden birisidir. Yılın en az dokuz ayı denize girilebilir 

(https://www.antalya.bel.tr/BilgiEdin/Cografya).  
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c. Yerel Yemekleri 

Antalya zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Genel olarak Akdeniz mutfağı özelliklerini taşır. 

Mutfak kültürünün gelişmesinde ise etkili olan birçok yaşam olmuştur. Antalya mutfak kültürü ise 

yüzyıllardır o coğrafyada yaşayan insanların kültürel birikimlerinin bir görüntüsüdür. 

Antalya mutfak kültürü zengin yemek çeşitleri ve Akdeniz ikliminin cömert besinleri ile 

doludur. Ülkemizin birçok şehri gibi birden fazla kültüre ait izler taşır. Bunun yanı sıra Antalya’nın 

dağlarında yaşayan yörük kültürünün mutfak üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Ayrıca bir kıyı kenti 

olmasından kaynaklı deniz ürünleri ile de oldukça sıcak bir ilişkisi vardır. En çok bilinen yemekleri 

(http://www.antalya.gov.tr/antalya-yemekleri); 

 Hibeş 

 Tahinli Piyaz 

 Kabak Tatlısı 

 Girit Göçmen Mutfağı Yemekleridir. 

d. Gezilecek Yerler 

Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü sayfasındaki broşürlerden (https://antalya.ktb.gov.tr/TR-

68868/tanitim-brosurleri.html) detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuza TÜRSAB Rota 

uygulamasını indirerek yeni yerler keşfedebilirsiniz. 

e. Üniversite – Şehir Merkezi Ulaşım 

Şehir içi ulaşım “Antalya Kent” uygulaması ile sağlanmaktadır. Üniversitemiz kampüsünün 

giriş-çıkış kapılarından belediye otobüsleri geçmektedir. Ayrıca Meltem kapısının karşısında raylı 

sistem durağı bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzün şehir içindeki muhteşem lokasyonu sayesinde 

şehir merkezine ve sahile yürüyerek bile gidilebilmektedir. 

2. Akdeniz Üniversitesi Tanıtımı 

a. Tarihçe 

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Batı Akdeniz bölgesindeki yükseköğretim kurumlarını da 

kapsayacak şekilde Antalya’da kurulmuştur. 

Akdeniz Üniversitesi, Isparta’daki birimlerini 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesine; 

Burdur’daki birimlerini 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine; Alanya’daki birimlerini ise 

2015 yılında kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine devretmiştir. Ayrıca, Antalya Kültür ve 

Eğitim Vakfı Üniversitesi’nin kuruluşu aşamasında hami üniversite olarak yer almıştır. 

Kuruluşundan bugüne Akdeniz Üniversitesi eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma 

hizmet alanlarında çok önemli faaliyetlerde bulunarak Batı Akdeniz çanağından başlayarak ülkemizin 

https://blog.biletbayi.com/turkiye/antalya/
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tümünde katma değer oluşturan uygulamalarda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, fen, 

sosyal, eğitim, dil, sanat vb. alanlarda üstün başarılara imza atılmıştır. 31.05.2017 tarihi itibariyle 

üniversitemizde toplam 69.030 öğrenci, 4.303 akademik ve idari personel bulunmaktadır. 

Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı ile Uncalı semti arasında yer alan bölgede 

kurulmuştur. 

Merkez yerleşke 3.483.589m2 arazi yüzölçümü ve 615.105m2 yapı alanına sahiptir. Tüm 

yerleşkelerin toplamında 681.598 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi bugün itibariyle 

24 Fakülte, 7 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu ve 57 adet araştırma ve 

uygulama merkezinde eğitim, araştırma ve topluma hizmet noktasında çeşitli faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

b. Mevcut Birimler (Akademik ve İdari) 

Akademik Birimler 

Fakülteler 

 Diş Hekimliği Fakültesi 

 Edebiyat Fakültesi 

 Eğitim Fakültesi 

 Fen Fakültesi 

 Güzel Sanatlar Fakültesi 

 Hemşirelik Fakültesi 

 Hukuk Fakültesi 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 İlahiyat Fakültesi 

 İletişim Fakültesi 

 Kemer Denizcilik Fakültesi 

 Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Manavgat Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi 

 Manavgat Turizm Fakültesi 

 Mimarlık Fakültesi 

 Mühendislik Fakültesi 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Serik İşletme Fakültesi 

 Spor Bilimleri Fakültesi 

 Su Ürünleri Fakültesi 

 Tıp Fakültesi 
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 Turizm Fakültesi 

 Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

 Ziraat Fakültesi 

Enstitüler 

 Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 

 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

 Fen Bilimleri Enstitüsü 

 Güzel Sanatlar Enstitüsü 

 Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksekokullar 

 Akdeniz TÖMER 

 Antalya Devlet Konservatuvarı 

 Turizm İşletmeciliği ve Otel Yüksekokulu 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

Meslek Yüksekokulları 

 Adalet Meslek Yüksekokulu 

 Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu 

 Elmalı Meslek Yüksekokulu 

 Finike Meslek Yüksekokulu 

 Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu 

 Korkuteli Meslek Yüksekokulu 

 Kumluca Meslek Yüksekokulu 

 Manavgat Meslek Yüksekokulu 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu 

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

İdari Birimler 

Daire Başkanlıkları 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
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 Hukuk Müşavirliği 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Müdürlükler 

 Basımevi Şube Müdürlüğü 

 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

 Hastane Başmüdürlüğü 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü 

 Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü 

 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 

 Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğü 

c. Merkez Kampüste Yaşam 

Barınma İmkanları  

Üniversitemize kayıt yaptıran ve barınma ihtiyacı doğan öğrenciler için Kampüs içindeki 

K.Y.K. (Kredi Yurtlar Kurumu)Akdeniz Öğrenci Yurdu, Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu, 

Muratpaşa Öğrenci Yurdu ve Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar 

Kurumu’na bağlı olarak hizmet vermektedir (Detaylı bilgi için: https://kygm.gsb.gov.tr/, 

https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri). Üniversite - kent işbirliği çerçevesinde öğrencilerin 

barınma ihtiyaçları kampüs çevresinde bulunan ve yurt niteliği taşıyan özel işletmelerce çalıştırılan otel 

ve pansiyonlarca da karşılanmaktadır. 

Yeme – İçme İmkânları 

Akdeniz Üniversitesi, öğrenci ve çalışanların yemek ihtiyaçlarını beslenme uzmanlarınca, kalori 

ihtiyaçları hesaplanarak en üst düzeyde hijyenik koşullarda, kaliteli ve gıda güvenliğine uygun ürünler 

kullanılan Merkez Yemekhane’ den karşılamaktadır. Merkezi Yemekhane, ulusal üniversite öğrencileri 

arasında yapılan bir değerlendirmede 2006 yılında en iyi yemek hizmeti veren üniversite yemekhanesi 

seçilmiştir. Merkezi Yemekhaneye bağlı olarak Yakut Yaşam Alanı ve İlahiyat Fakültesi içerisinde 

https://kygm.gsb.gov.tr/
https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri
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bulunan yemekhanelerde de öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Ayrıca Antalya il merkezi 

dışında bulunan Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakültelerde öğrenim gören tüm öğrencilerimize 

de yemek hizmeti verilerek beslenme ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Spor ve Sosyal Yaşam 

Spor Hizmetleri Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Dairesi Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Kampüs alanı içinde kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 

fitness salonu, uluslararası standartlarda kaliteli çim yüzeyli futbol sahası, halı saha, basketbol, 

voleybol, hentbol, badminton, kum voleybolu, tenis kortları ve tırmanma duvarı bulunmaktadır. 

Ayrıca kampüs alanı dışında yerleşen fakülte ve yüksekokulların çevresinde de açık spor 

alanları bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi spor takımları; atletizm, badminton, tenis, 

basketbol, futbol, hentbol, satranç, dağcılık, güreş, masa tenisi, muaythai, eskrim, triatlon, plaj 

voleybolu, salon futbolu, yelken, karate, atıcılık gibi spor dallarında üniversiteyi temsil 

etmektedir. 

Psiko-Sosyal Birimi, üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim 

programlarına kayıtlı öğrencilere, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 

bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetleri sunmakta, psikolojik destek sağlayarak duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya 

çıkabilecek problemlerine yönelik önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar 

yapmaktadır. Birim bünyesinde iki psikolog, iki sosyal hizmet uzmanı, bir çocuk gelişimi 

uzmanı aile danışmanı hizmet vermektedir. 

Yaşam Alanları 

Yakut Yaşam Alanı 

Yakut Yaşam Alanı, öğrenci ve personele sunduğu çeşitli hizmetlerle kampüs yaşamını 

kolaylaştırmak ve keyifli hale dönüştürmek amacıyla, 2011- Şubat ayında hizmet vermeye başlamıştır. 

Artan öğrenci kapasitesinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan Yakut Yaşam Alanı, 2000 

kişilik öğrenci yemekhanesi, çeşitli restoranlar, kafeterya, kafeler, banka, kargo, PTT, eczane, kuaför, 

kırtasiye ve market gibi işletmeler ile açık hava sinemasının bulunduğu bir sosyal alanı içermektedir. 

Olbia Kültür Merkezi 

Olbia Kültür Merkezi, öğrenciler ve çalışanlar için pek çok sosyo-kültürel faaliyete ev sahipliği 

yapmanın yanı sıra, onlara ihtiyaçlarını karşılamaları için banka, market, kafe, kırtasiye, hediyelik eşya, 
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giyim mağazaları, şehirlerarası otobüs firmaları ofisleri ve kuaför salonu gibi çeşitli işletmeler sunan bir 

yaşam alanıdır. Olbia Kültür Merkezi bünyesinde, çeşitli kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla 1500 kişilik Amfi Tiyatro, 100 ve 150 kişilik 2 ayrı kültür salonu, kültür kafe, sanat galerisi 

ve el sanatları atölyesi ve öğrenci toplulukları gibi birçok noktada tüm öğrenci ve çalışanlara hizmet 

verilmektedir. Merkez, özgün mimari yapısıyla 2001 yılında dünyaca ünlü mimarlık ödülü olan “Ağa 

Han Mimarlık Ödülünü” kazanmıştır. 

Ceypark Sosyal Merkezi 

Her geçen gün büyüyen kampüsü ve artan öğrenci sayısı ile Akdeniz Üniversitesi sosyal/yaşam 

alanlarına bir yenisi daha eklendi. 2017 yılı itibari ile hizmet vermeye başlayan Ceypark Sosyal Merkezi; 

toplam 2653 m² kapalı alanıyla restoran ve kafe ağırlıklı olmak üzere kırtasiye, butik, kuaför gibi 

alanlarıyla hem öğrencilerin hem de çalışanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. 

Sağlık Hizmetleri 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, öğrencilere en temel ihtiyaçları olan beslenme, 

barınma, sağlık ve ders dışı zamanlarını ilgi ve becerileri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak 

amacı ile pek çok alanda hizmet sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine 

ve beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlanarak, kendilerini tanıyan, sağlıklı, özgüvenli, sosyal 

bireyler yetişmesine katkıda bulunulmaktadır. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına ayakta 

tedavi hizmetleri Mediko-Sosyal Merkezinde verilmektedir. Sağlıkla ilgili konularda danışmanlara da 

cevap veren birim, diş sağlığı ve diş hastalıkları konusunda da hasta kabul etmektedir. 

Yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK)’ na başvurmaları halinde genel sağlık sigortasına dahil olabilmektedir. Üç aylık süre 

içerisinde yazılı talepte bulunmayan uluslararası öğrencilerin, öğrenimleri süresince bir daha genel 

sağlık sigortası tescili yapılmamaktadır. Uluslararası Öğrenciler talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri 

okullarına ait ilk kayıt tarihini gösteren öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte 

bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir (1) yıllık genel sağlık sigortaları yapılmaktadır. 

Türkiye Burslusu Öğrencilerimiz artık bir Türk Vatandaşı gibi Genel Sağlık Sigortasından 

faydalanabilecekler, istedikleri devlet hastanelerinde Yabancı Uyruklu numaralarını beyan ederek 

tedavi olabileceklerdir. Ayrıca ilaçlarını katkı paylarını ödemek kaydı ile istedikleri eczaneden temin 

etmektedirler. 
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Burs İmkanları 

Ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak, 

başarılarını ödüllendirerek motive etmek amacıyla çeşitli yerel, ulusal vakıf ve dernekler ile sivil toplum 

kuruluşları, resmi kurumlar, özel şahıs ve işletmelerden karşılıksız burs sağlanarak etkin bir burs sistemi 

oluşturulmuştur. Burs verilecek öğrenciler her fakülte ve yüksekokulda kurulmuş olan Burs ve Sosyal 

Hizmet Kurulu işbirliği ile Burs ve Sosyal Hizmetler Birimi tarafından belirlenmektedir. Burs ve sosyal 

hizmet uygulamalarının sekretaryası ve koordinasyonu ise Psikososyal Şube Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. 

Engelli Öğrenci Hizmetleri 

Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür Spor 

Daire Başkanlığı bünyesinde 2009 yılında faaliyetine başlamış, 2016 yılına kadar bu şekilde engelli 

öğrencilerimize hizmet vermiştir. 2016 yılı başında yeniden yapılanma ile doğrudan Rektörlüğe bağlı 

olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Engelli Öğrenci ve Personelimize Yönelik Destekleyici Hizmetlerimiz 

Özel gereksinimli öğrencilerin akademik olarak desteklenmesine yönelik uygulamaların 

planlanması ve uygulanması, (Bireysel Uyarlama Mektubu hazırlama, gönüllü öğrencilerden oluşan 

akran desteği hizmetleri vb.) 

Özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik akademik, sosyal ve kültürel alanlarda destekleyici 

hizmetler. 

Akademik ve idari personele yönelik bilinçlendirme hizmetleri. 

Farkındalık temelli organizasyon ve proje geliştirmeye yönelik hizmetler. 

Erişilebilirlik hizmetlerimiz 

Görme engelli, az gören ve okuma güçlüğü çeken engelli bireyler için, elektronik doküman 

oluşturma ve sağlama hizmetlerine http://gesek.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Kampüs içi dijital harita ve navigasyon hizmetleri 

Yardımcı destek teknolojileri ve erişilebilir kütüphane oluşturulması hakkında bilinçlendirme 

hizmetleri sunulmaktadır. 

Engelli öğrencilerimiz için kariyer planlama hizmetleri 

Engelli öğrencilerimizin eğitim yaşamları sürecinde, ekonomik bağımsızlıklarını elde 

edebilmeleri koçluk hizmetleri sunulmaktadır. 

Akademik birimlerde bulunan “Engelli Öğrenci Danışmanları” nın listesi 

engelsiz.akdeniz.edu.tr/index.php/engelli-ogrenci-danismanlari/ sayfasında bulunmaktadır. 

http://engelsiz.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/Bireysel-Uyarlama-Mektubu.docx


Form No: 20687254.FR.67  Rev.No: 00 

Öğrenci Toplulukları 

Üniversitemizde 106 Kültür Hizmetleri'ne bağlı, 26 Spor Hizmetleri'ne bağlı 

toplam 132 topluluk bulunmaktadır. Listeye http://sks.akdeniz.edu.tr/ogrenci-topluluklari-a1 

sayfasından ulaşılabilmektedir. 

d. Üniversiteye Giriş Koşulları 

Önlisans/ Lisans Eğitimi 

Üniversitemizde önlisans/ lisans düzeyinde eğitim almak isteyen Türk uyruklu öğrencilerin 

alımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı puanı ve ayrıca yatay geçiş ile 

yapılmaktadır. 

Yabancı ülke uyruklu öğrencilerin alımı ise Akdeniz Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı ile 

yapılmaktadır. Detaylı bilgi: https://yos.akdeniz.edu.tr/anasayfa 

Yatay Geçiş 

Ön lisans ve lisans diploma programlarına kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışından yatay 

geçiş için Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO), Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ve 

Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) ile başvuru yapılabilir (Detaylı bilgi için 

http://oidb.akdeniz.edu.tr/) 

Lisansüstü Eğitim 

Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin ilgili enstitü sayfasından başvuru ilanlarını takip 

etmesi gerekmektedir. 

http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/ 

http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/ 

http://saglikb.akdeniz.edu.tr/ 

http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/ 

http://akdenizarastirmalari.akdeniz.edu.tr/ 

http://organnaklienst.akdeniz.edu.tr/  

Uluslararası öğrenciler lisansüstü başvuru kriterlerine göre lisansüstü eğitim alabilirler. Başvuru 

kriterleri ile ilgili bilgilere ilgili enstitü sayfasından ulaşılabilir.      

e. Üniversiteye Kayıt İşlemleri 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasındaki (http://oidb.akdeniz.edu.tr/) 

“Öğrenci İşlemleri” kısmında gerekli açıklamalar yer almaktadır. 

http://sks.akdeniz.edu.tr/ogrenci-topluluklari-a1
http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/
http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/
http://saglikb.akdeniz.edu.tr/
http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/
http://akdenizarastirmalari.akdeniz.edu.tr/
http://organnaklienst.akdeniz.edu.tr/
http://oidb.akdeniz.edu.tr/
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f. Uluslararası Fırsatlar 

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülmekte olan değişim programları; 

Erasmus+, Mevlana, IAESTE, Freemover ve işbirliği protokolü kapsamında öğrenci değişimidir.  

Detaylı bilgi: http://uio.akdeniz.edu.tr/ 

3. Turizm Fakültesi Tanıtımı 

a. Tarihçe 

1982 yılında 2547 Sayılı Kanun gereği 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile önce 

yüksekokul olarak kurulmasına karar verilen akademik birimimiz fiziksel alan yokluğu ve eğitici 

kadrosunun olmayışı nedeniyle lisans düzeyinde (dört yıllık) eğitim öğretime ancak 1986-1987 yılında 

başlayabilmiştir. 27 öğrenci ile eğitsel çalışmalara başlayan yüksekokul 1992-1993 eğitim – öğretim 

yılında ikinci öğretime de (gece öğretimi) ilk kez öğrenci almıştır. Yüksekokul 1997-1998 eğitim – 

öğretim yılından itibaren 9000 m2’lik kapalı alanına sahip olan yeni binasında hizmet vermeye 

başlamıştır. 1986-2011 yılları arasında “Konaklama İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği” ve “Yiyecek 

İçecek İşletmeciliği” olmak üzere üç farklı programda eğitim veren yüksekokul 2012 yılından itibaren 

Turizm Fakültesi adı altında Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

ve Rekreasyon Yönetimi bölümleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

2008 yılında TSE’den ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alarak kalite çalışmalarına 

başlayan Turizm Fakültesi, ulusal ve uluslararası kalite akreditasyonları ile çalışmalarını istikrarlı bir 

şekilde geliştirerek devam ettirmektedir.  

Eğitim – öğretim programlarının akreditasyonu konusunda ilk olarak 2012 yılında, Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) THEMIS Vakfı tarafından dünyada en iyi turizm eğitimi 

veren seçkin eğitim kurumlarına verilen “Turizm Eğitiminde Kalite (TedQual)” Akreditasyonu için 

başvuruda bulunulmuştur. Fakültemize, 2014 - 2017 yılları arasında “Konaklama İşletmeciliği” ve 

“Seyahat İşletmeciliği” bölümleri için; 2018-2021 yılları arasında “Turizm İşletmeciliği” bölümü için 

akreditasyon verilmiştir. 
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b. Organizasyon Yapısı 

 

 

c. Akademik Kadro 

Fakültemiz bünyesinde görev yapan akademik personelin bilgilerine 

http://turizm.akdeniz.edu.tr/arastirma-gorevlileri/ sayfasından ulaşılabilmektedir. 

d. Turizmde Global Etik İlkeler 

Sağlam ve sürdürülebilir bir turizm için temel çerçeve olarak ortaya konulan Turizmde Global Etik 

İlkeleri (GCET), turizmin gelişimi üzerine kilit rol oynayan etkenleri yönlendirmek üzere tasarlanmış 

kapsamlı ilkeler dizisidir. Birbiriyle benzerlik gösteren hükümetler, seyahat endüstrileri, topluluklar ve 

turistlere hitaben, hem sektörün faydalarının en üst düzeye çıkarılması hem de çevre, kültürel miras ve 

toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yasaya dair olan 10 ilke 

seyahat ve turizmin; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel bileşenlerini kapsamaktadır:  

Bölüm 1: Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı 

Bölüm 2: Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri 

Bölüm 3: Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm 

DEKAN

Fakülte 
Sekreteri

Personel İşleri

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

İdari ve Mali 
İşler

Destek 
Hizmetleri

Teknik 
Hizmetler

Etkinlik 
Koordinasyon

Özel Kalem

Kalite 
Yönetim

Uluslararası 
Çalışmalar

Turizm 
İşletmeciliği 

Bölüm ve ABD

Bölüm ve 
ABD 

Sekreteri

Gastronomi ve 
MS Bölüm ve 

ABD

Bölüm ve 
ABD 

Sekreteri

Turizm 
Rehberliği Bölüm 

ve ABD

Bölüm ve 
ABD 

Sekreteri

Rekreasyon 
Yönetimi 

Bölüm ve ABD

Bölüm ve 
ABD 

Sekreteri

Fakülte Yönetim 
Kurulu

Fakülte Kurulu

Dekan Yardımcısı

(Akademik İşlerden Sorumlu)

Dekan Yardımcısı 

(Öğrenci İşlerinden Sorumlu)

http://turizm.akdeniz.edu.tr/arastirma-gorevlileri/
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-1
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-2
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-3
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Bölüm 4: Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm 

Bölüm 5: Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm 

Bölüm 6: Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri 

Bölüm 7: Turizme Katılma Hakkı 

Bölüm 8: Turizm Hareketinde Özgürlük 

Bölüm 9: Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları 

Bölüm 10: Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması 

1999'da Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve iki yıl sonra da Birleşmiş 

Milletler tarafından teşvik edilen bu ilkeler, yine Dünya Turizm Örgütü tarafından etkin takip için teşvik 

edilmiş; Fakültemizde verilen eğitim hizmetleri bu ilkeler kapsamında yürütülmektedir. 

e. Akademik Programlar 

i. Lisans  

1. Turizm İşletmeciliği 

2. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

3. Rekreasyon Yönetimi 

4. Turizm Rehberliği 

ii. Lisansüstü  

1. Yüksek Lisans Programları (Tezli) 

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları  

 Rekreasyon Yönetimi  

 Turizm İşletmeciliği  

 Turizm Rehberliği  

 Uluslararası Turizm Yönetimi (İngilizce)  

2.Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

       Turizm İşletmeciliği 

                                                3.Doktora Programları 

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları  

 Turizm İşletmeciliği  

 

 

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-4
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-5
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-6
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-7
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-8
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-9
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-10
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f. Dersler 

i. Ders Kayıt İşlemleri:  

Öğrenci Bilgi Sistemi - OBS (https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

ii. Ders Bilgi Paketi ve Müfredat:  

Bologna Süreci kapsamında hazırlanan ders bilgi paketlerine ulaşmak için: 

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0383388403777031100344043224037322321

94333453222435600#   

Bölümlerin müfredatlarına ulaşmak için: http://turizm.akdeniz.edu.tr/ogrenci/mufredat/  

iii. Ders Materyalleri:  

Dersi veren akademisyenin kendine özgüdür. Rekreasyon Yönetimi Bölümü ile Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölümü için, dönemlik belirlenen “ders uygulamaları ve aktivitelerde kullanılmak 

üzere alınacak sarf malzeme ve araç gereç gider tutarları” öğrenci tarafından ödenir.  

iv. Uygulama Alanları: 

Fakültemizde Mini Otel Uygulama Alanı, Gastronomi Uygulama Mutfağı, Gastronomi Tadım 

Ünitesi ve Rekreasyon Yönetimi Uygulama Alanı mevcuttur. 

v. Ölçme ve Değerlendirme:  

Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda 

belirlenmektedir. İlgili yönetmelik ve yönergelere http://turizm.akdeniz.edu.tr/ogrenci/yonetmelik-ve-

yonergeler/ sayfamızdan ulaşılabilmektedir. 

g. İş ve Staj İmkanları 

i. Kariyer ve İstihdam Olanakları:  

Fakültemiz mezunları turizm işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu 

sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek akademik kariyer 

olanakları bulmaktadırlar. Turizm Rehberliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler Türkiye Seyahat 

Acenteleri Birliğine (TURSAB) üye olan A, B ve C grubu seyahat acentecileri, tur operatörlerinde yerel 

ve yurtdışına yönelik tüm turlarda tur rehberi ve otel rehberi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, 

mezuniyet sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. 

ii. Uluslararası İş ve Staj İmkânları: 

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=038338840377703110034404322403732232194333453222435600
https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=038338840377703110034404322403732232194333453222435600
http://turizm.akdeniz.edu.tr/ogrenci/mufredat/
http://turizm.akdeniz.edu.tr/ogrenci/yonetmelik-ve-yonergeler/
http://turizm.akdeniz.edu.tr/ogrenci/yonetmelik-ve-yonergeler/
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ZIHAGO: B2 düzeyinde Almanca dil yeterliliğini sağlayan öğrencilerimiz Almanya’da yaz stajı 

yapabilmektedir. Öğrenci sayısı kısıtı bulunmamaktadır. 

Erasmus+ Değişim Programı: İkili anlaşma aranmaksızın, yabancı dil yeterliliğini belgeleyen 

öğrencilerimiz Avrupa’da istedikleri ülkede yaz stajı yapabilmektedir. 

Diğer İmkânlar: Fakültemizde çevirim içi ya da yüz yüze work & travel, IAESTE, AIESEC, vb 

fırsatların tanıtımları yapılmaktadır. Fakültemiz web sayfasında “Kariyer Planlama” kısmında 

(http://turizm.akdeniz.edu.tr/kariyer-planlama/) T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülmekte olan 

Yetenek Kapısı ilanları ile dış paydaşlarımızdan gelen ilanlar paylaşılmaktadır. Ayrıca sosyal medya 

hesaplarımızdan da güncel duyurular anlık paylaşılmaktadır. 

h. Mezuniyet Koşulları 

Almakla yükümlü olunan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezun olmaktadır.  

Mezunlarımızın kendi inisiyatifi ile 2006 yılında oluşturduğu Akdeniz Üniversitesi Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Derneği (ATMED) aktif olarak devam etmektedir.  

i. Üst Kademe Eğitime Geçiş 

Lisans mezunlarımız enstitüler tarafından yürütülmekte olan lisansüstü programlarına 

başvurabilmektedir. 

j. Öğrenci Toplulukları 

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımız;  

 Kültür ve Turizm Öğrenci Topluluğu,  

 Gastronomi Öğrenci Topluluğu,  

 Rekreasyon ve Animasyon Öğrenci Topluluğu. 

k. Kalite El Kitabı 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kapsamında hazırlanan Turizm Fakültesi Kalite El Kitabı 

http://turizm.akdeniz.edu.tr/kalite-yonetim-sistemi-2/kys-dokumanlari/ sayfasında yayınlanmaktadır. 

l. Sosyal Medya Hesaplarımız ve İletişim 

Facebook : https://www.facebook.com/akdenizturizmfakultesi/ 

Instagram: https://www.instagram.com/akdenizuni.turizm/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBV5pUQsmSPa1LvUhmukd_Q  

İletişim: http://turizm.akdeniz.edu.tr/iletisim/  

4. Faydalı Linkler ve Uygulamalar 

Antalya Büyükşehir Belediyesi - https://www.antalya.bel.tr/ 

Antalya Kent Kart Uygulaması - http://www.antalyakart.com.tr/ 

TÜRSAB Rota - Türsab Rota | TÜRSAB (tursab.org.tr) 

http://turizm.akdeniz.edu.tr/kariyer-planlama/
https://www.facebook.com/atmed.atmed.5/about
https://www.facebook.com/atmed.atmed.5/about
https://www.youtube.com/channel/UCFh0D46xQbX065GA4QPkheA
http://turizm.akdeniz.edu.tr/kalite-yonetim-sistemi-2/kys-dokumanlari/
https://www.facebook.com/akdenizturizmfakultesi/
https://www.instagram.com/akdenizuni.turizm/
https://www.youtube.com/channel/UCBV5pUQsmSPa1LvUhmukd_Q
http://turizm.akdeniz.edu.tr/iletisim/
https://www.tursab.org.tr/tursab-rota


Form No: 20687254.FR.67  Rev.No: 00 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü - T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (sgk.gov.tr) 

5. Sıkça Sorulan Sorular  

S: Mavi diploma veriliyor mu? 

C: Mavi diploma verilmemektedir. Ancak Fakültemiz mezunlarına İngilizce ve Türkçe 

dillerinde diploma verilmektedir. 

S: Çift Anadal / Yan Anadal yapma imkânı var mı? 

C: Fakültemizde henüz bu imkân sağlanamamaktadır. 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/antalya/iletisim/

