




Geçmişimizi Unutmadan, Geleceğe Emin Adımlarla...

“          Sevgili öğrenciler,
Yetenekleriniz doğrultusunda size mutluluk verecek mesleği 
seçmek ve bu alanda iyi bir öğrenim görmek en doğal hakkınızdır. 
Ancak, seçtiğiniz meslekte başarılı olmak ve iyi bir kariyer sahibi 
olabilmek için iyi bir öğrenim görmelisiniz. Üniversiteler, sunacağı 
bilimsel, akademik ve kültürel imkânlarla bilimsel merakı diri 
tutarak doğru sorulara bilimsel yöntemlerle doğru cevapların 
arandığı mekânlardır.
 “ İnsan”ımız ı  önemseyerek,  geçmiş imiz le bağlar ımız ı 
koparmadan geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek ve aydınlık 
Türkiye'mizin yarınlarında fikri hür, vicdanı hür bireyler yetiştirmek 
hepimizin önceliği olmalıdır. Adıyaman Üniversitesi, 21. yüzyıl reel 
hayatının çok yönlülüğünü dikkate alıp ulusal ve uluslararası 
rekabette öne çıkan bir üniversite olarak 13 fakülte, 1 devlet 
konservatuvarı, 6 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 14 uygulama 
ve araştırma merkezi ve 3 enstitü ile temel ve uzmanlık eğitimi 
vermektedir. Gelişmiş altyapı olanakları, üstün nitelikli öğretim 
kadrosu ile Adıyaman Üniversitesi, kendine güvenen, yaratıcı, 
dünya gençliği ile rekabete hazır gençler yetiştirmektedir.
Sevgili gençler,
Sizlere nitelikli bir eğitim vermenin yanı sıra birçok öğrenci 
kulübümüz aracılığıyla sosyal ve kültürel aktivitelerle gelişiminizi 
destekleyerek kariyer hedeflerinizi oluşturma, profesyonel 
hayatınızda atacağınız adımları planlama ve yönetme 
süreçlerinde destek veriyoruz.
Sizleri bir “uygarlık kenti” olan Adıyaman'ın huzur dolu, güvenli ve 
özgür ortamında ayrıcalıklı bir yükseköğrenim hayatına davet 
ediyorum. 
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Üniversitemiz, öğrencilerinin daha rahat bir ortamda 
eğitim-öğretim görebilmesi adına gerçekleştirdiği 
yatırımlarda sınır tanımazken, öğrencilere sunulan 
imkânlar arasında deyim yerindeyse yok yok.

Gerek sosyal gerekse de kültürel alanda yapılan 
yatırımlar üniversitemizi daha yaşanılabilir bir alan hâline 
getirirken özellikle sportif ve kültürel anlamdaki yatırımlar 
ön plana çıkıyor.

Üniversitemiz geniş ve ferah ortamlarda eğitim sunmaya 
özen gösterirken öğrencilerinin ders dışı zamanlarında 
da külliyede vakit geçirebilmeleri imkânı veriyor. Geniş 
çimlik ve ağaçlık alanlar, oturma ve dinlenme alanları, 
şelale ve fıskiyeli havuzları ile doğal yaşamla bütünleşmiş 
alanlarıyla öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Birçok üniversitenin rol model olarak kabul ettiği 
öğrencilerin sabahları derse aç karnına girmemesi için 
sabah 07:00 ilâ 08:30 saatleri arasında çorba ikramı ve 
“Öğrenci Butiği” projesi ile de maddi imkânı zayıf olan 
öğrencilere giysi yardımı yapılması önemli projelerden 
bazıları.

Üniversitemiz bu yardımların yanında sağlıklı bir nesil için 
de ücretsiz olarak diyetisyen, sağlık ve psikolog hizmetleri 
de sunuyor. Bunlar haricinde ikinci öğretimde eğitim 
gören özellikle kız öğrenciler için akşamları yurtlara servis 
hizmeti sağlıyor. Sportif, kültürel, barınma ve yemek 
anlamında da çeşitli avantajlar sunan üniversitemizde 
öğrenciler aradıkları tüm hizmetlere sağlıklı şekilde 
ulaşabiliyor.
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   Bulunduğu şehrin tanıtımı ve kültürüne büyük önem 
veren ADYÜ, Adıyaman'da bulunan Cendere 
Köprüsü, Perre Antik Kenti, Tarihi Çarşı, Adıyaman Evi, 
Nemrut Dağı Tümülüsü ve heykelleri gibi daha pek çok 
tarihi mekanı üniversite külliyelerinde buluşturuyor.

HAYAT BULDU
TARİHİ MEKÂNLAR ADYÜ'DE 
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Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olan
Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim
Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek
Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu,

İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan
Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık 
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu,

Harran Üniversitesi’ne bağlı olan Kâhta 
Meslek Yüksekokulu

olmak üzere 3 farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin 
(3 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) birleştirilmesi ve 2 yeni 
enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) oluşturulmasıyla, 
17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur. 

BİR BAKIŞTA ÜNİVERSİTE



ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

7



Enstitüler

3 
Yüksekokullar

3 
Meslek Yüksekokulları

6
Uygulama
Araştırma Birimleri

15  



Fakülteler

13 
Konservatuvarlar

Devlet 
Konservatuvarı

Öğrenci

20  
Binin Üzeri

İdari Birimler
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FAKÜLTELER
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Eğitim Fakültesi

Geleceğin öğretmeninin, yalnız bilgilerle 
donanmış olmasının yeterli olmayacağına 
inanan eği�m anlayışı ile öğrencilerin; çağdaş, 
düşünen düşündüğünü çeşitli etkinliklerle 
hayata geçirebilen ve bunların gelecekte 
çocuklarımıza aktarabilecek birer öğretmen 
olarak ye�ş�rilmesi amaçlanmaktadır.
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Laboratuvar

Adıyaman Üniversitesi fiziki alt yapısıyla Laboratuvarları 
bölgenin en önemli araş�rma merkezlerinden olup bu 
laboratuvarlarda her türlü analiz yapılabilmektedir.
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        2006 Yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 12 Profesör,  31 Doçent, 53 Doktor öğre�m üyesi 
ve 103 araş�rma görevlisi ile 698 öğrenciye hizmet vermektedir.
Fakültemiz Hipokrat Simülasyon odası ve her türlü donanımın yer aldığı  laboratuvarlarıyla öğrencilerimizi 
geleceğe hazırlamaktadır.

Tıp Fakültesi
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      2011 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi uzman 
akademik kadrosu ve her türlü donanımıyla öğrencilerimize ve halkımıza hizmet 
vermektedir.  
   Diş Hekimliği Fakültesi, temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan bir eği�mle “ 
Diş Hekimi” ye�ş�rmek, bilimsel çalışmalarla çağdaş diş hekimliği anlayışına katkıda 
bulunmak ve ağız  - diş sağlığı ile ilgili hizmetlerde ileri düzeyde hizmet veren eği�mli 
bireyler ye�ş�rmek amacını  taşımaktadır. 

Diş Hekimliği Fakültesi
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Gelecek Seni Bekliyor..
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Kitap Satış Merkezi

Kütüphane

Adıyaman Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde
• 114.050 Kitap
• 173.000 E-Kitap
• 20.000 Tam Me�n Dergi 
• 19  veri tabanı aboneliği 
bulunmaktadır.

Ö ğ r e n c i l e r i m i z 
ih�yaç duydukları 
her türlü akademik 
ve güncel yayınlara 
üniversitemiz “Kitap 
Sa�ş Merkezinden” 
ulaşabilmektedirler.
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Sağlamış olduğu ingil izce eği�m ve 
çocukların el becerilerini geliş�rmeye 
yönelik sanat atölyesi i le Adıyaman 
Üniversitesi Anaokulu çocuklarımızı 
geleceğe hazırlamaktadır.

Adyü Anaokulu



ETKİNLİKLER
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Adıyaman Üniversitesi Akademik ve İdari Kadrosu ile ilimizdeki öeşitli etkinliklerde yer almakta, aile ortamı 
içerisinde halkımıza hizmet vermektedir.



Yazı 
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Yazı 
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Yazı 
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Yazı 
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Yazı 
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SOSYAL ETKİNLİKLER

niversitemizde İsteyen Her Öğrenci, ilgi alanına giren  Kulüplere üye 

Üolabileceği gibi, yeni ilgi alanlarına dönük kulüp oluşturmak için de 
girişimde bulunabilmektedir. Bu sayede, öğrencilerin sosyo-kültürel ve 

mesleki açıdan gelişmelerini, ile�şim ve kendilerini ifade etme becerisi 
kazanmaları, ortak etkinlikler düzenlemeleri, düzenlenen etkinliklere 
ka�lmaları, boş zamanlarını iyi değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı 
kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu etkinlikler, sadece öğrencilerimize değil, aynı 
zamanda bölge halkına da sunularak üniversite ve bölge halkı arasında ile�şim 
köprüsü vazifesi görür.
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    Öğrencilerimizin kendi 
iradeleriyle yaptıkları her tür 
topluma yararlı etkinlik, 
onların ekip çalışmasının 
önemini anlama, liderlik 
yapma,  birlikte hareket etme 
becerilerini geliştirerek 
geleceğe daha iyi 
hazırlanmalarına yardımcı 
olmaktadır.  
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• Sergi
Ü n i v e r s i t e m i z  M e d i ko 
binasında yer alan sanat 
galerisi ve Adıyaman evi her 
yıl birçok sergiye ev sahipliği 
y a p ı y o r.  B u  s e r g i l e r d e 
yüzlerce resim, hüsn-i hat, 
ebru, tezhip, naht, bakır 
i ş leme,  tombak,  kaat ' ı , 
minyatür, seramik ve çini 
eseri öğrenciyle buluşuyor.
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• Spor�f Faaliyetler Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor
   Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu tara�ndan organize 
edi len ünivers ite leraras ı  spor 
müsabakalarına futbol, hentbol, 
voleybol, bisiklet, güreş, kick boks, 
muay thai, taekwondo, masa tenisi 
gibi branşlara takımlar gönderen 
üniversitemiz öğrencilerine ilgi 
a lan lar ına  göre  yetenek ler in i 
gösterme imkânı sunuluyor.

• Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
     Halka da açık olan Üniversitemiz 
Ya r ı  O l i m p i k  Yü z m e  H a v u z u 
Üniversitemizin akademik ve idari 
çalışanları ile Beden Eği�mi ve Spor 
Yüksekokulunun (BESYO) derslerinde 
kullanıyor. Ulusal ve uluslararası 
düzeyde organizasyonlara ev sahipliği 
yapabilecek kapasitede bulunan Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu aynı zamanda 
Kapalı Spor Salonu, Kapalı Halı 
Sahalar ve çok amaçlı spor sahaları ile 
birlikte spor kompleksi içerisinde yer 
alıyor.
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