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NİĞDE
Anadolu’nun ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı
bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir.
Kapadokya Bölgesi’nin bir parçası olan 10 bin yıllık geçmişe sahip Niğde’de,
doğa ile tarih bütünleşmiştir. Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı, Tyana Antik
Su Kemerleri, Kavlaktepe Yeraltı Şehri, Erken Dönem Hıristiyan yapıları,
Selçuklu ve diğer medeniyetlerden kalma tarihi eserleri, dağcılık ve tırmanma
alanlarında dünyaca ünlü Demirkazık Dağı, Aladağlar Milli Parkı, Bolkarlar,
diğer doğal güzellikler ve Çiftehan Kaplıcaları ile önemli bir turizm kentidir.
Niğde, yaşamın ekonomik, ulaşımın sorunsuz olması, barınma imkânlarının
yeterliliği, suç oranının düşük olması, sakin ve güvenilir sosyal yapısı, halkın
öğrenciye sıcak yaklaşımı ve her konuda kolaylık göstermesi ile üniversite
öğrencileri açısından oldukça cazip bir kenttir.

Nitelikli eğitim vermeyi ve öğrencileri iş hayatına hazırlamayı temel ilke
edinmiş öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı,
Öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte son teknolojik
donanımlara sahip modern laboratuvarlar, çeşitli alanlardaki mesleki
eğitime yönelik atölyeler, teknoloji sınıfları ve dersliklerle uluslararası
standartlara uygun bir eğitim öğretim ortamı,
Yaşadığımız çağın ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
düzenlenmiş akademik programlar ve eğitim öğretim stratejileri,
Uluslararası bilimsel araştırma deneyimine sahip, öğrencilerle kolay
iletişim kurabilen, kendini yenileyen, üretken ve dinamik bir akademik
kadro,
Uluslararası tanınırlığı olan, bilim ve teknoloji alanında uluslararası
rekabet gücüne sahip, uluslararası projelere yürütücülük ve ortaklık eden
saygın bir üniversitenin öğrencisi olmak için,
Bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından
üniversitelerinden birinde eğitim almak için,

ülkemizin

önemli

Erasmus, Mevlana ve İkili Akademik İşbirliği Anlaşması gibi uluslararası
öğrenci değişim programlarını başarıyla uygulayan ve her yıl çok sayıda
öğrencisini eğitim almak üzere yurt dışındaki çeşitli üniversitelere
gönderen, yurt dışından gelen çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan bir
üniversitede okumak için,
Öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırma, çalışma ve projelerde
doğrudan görev almak ve öğrenci projesi hazırlamak üzere teşvik edilip
desteklenmek için,

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

BARINMA VE
ULAŞIM HİZMETLERİ
Ömer Halisdemir Üniversitesinde barınma sorunu bulunmamaktadır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının
büyük bir bölümü merkez yerleşke içerisinde bulunan ve öğrenci sayısına
göre yeterli kapasiteye sahip olan devlete ait öğrenci yurtları aracılığıyla
yürütülmektedir. Devlete ait yurtların dışında özel öğrenci yurtları da
bulunmaktadır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içinde 200’e yakın
öğrencinin barınmasına imkân sağlayan Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu
bulunmaktadır.
Niğde’de ev kiralarının ekonomik olması dolayısıyla öğrencilerin önemli
bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinin kent merkezine çok yakın
olması ve öğrenci yurtlarının büyük bir kısmının Üniversite Yerleşkesi
içerisinde yer alması dolayısıyla ulaşım sorunu söz konusu değildir. Kentin
her yerinden hızlı ve ekonomik şekilde ulaşım gerçekleştirilebilmektedir.

BESLENME HİZMETLERİ
Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim birimlerine ait yemekhanelerde
öğrenci ve personele yönelik düzenli yemek hizmeti verilmektedir.
Üniversitemizdeki beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde
verilmekte ve yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen tüm
aşamalarda her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır.
Yemek menüsü, 4 çeşitten oluşmakta, diyetisyen tarafından hazırlanan
ve öğrenci grubunun özellikleri dikkate alınarak enerji ihtiyaçları
karşılanacak şekilde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun aylık
menüler belirlenmektedir.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Ömer Halisdemir Üniversitesi Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesi,
ülkemiz üniversite kütüphaneleri içerisinde en donanımlı kütüphaneler
arasında yer almaktadır.
Kütüphanede kullanıcılara 44 binden fazla basılı kitap, elektronik veri
tabanları içerisinde 250 binden fazla elektronik kitap ve 69 binden fazla
elektronik dergi ile hizmet verilmektedir.
Geniş ve ferah okuma salonlarının yanı sıra kafeterya, sergi salonu,
konferans salonu, multimedya salonu gibi sosyal aktiviteler için de
gerekli mekânlar bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesi Sabiha Şahenk
Kütüphanesi’nin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur.
Kütüphanede bireysel ve grup olarak çalışmak isteyenler için çözümler
üretilmiş, grup çalışma odaları ve bireysel çalışma odaları oluşturulmuştur.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE
SPORTİF HİZMETLER
Ömer Halisdemir Üniversitesinde, öğrencilerin bilimsel çalışmaların yanı
sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini yetiştirmelerine imkân
sağlamak için kültürel ve sosyal etkinliklere büyük önem verilmektedir.
Bu amaçla çeşitli etkinlikler için uluslararası standartlara uygun olarak inşa
edilen Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde
750 kişilik çok amaçlı ana salon, 2 adet 186 kişilik konferans salonu, 2 adet
137’şer kişilik bölme panelli seminer salonu (bu salonlar gerektiğinde 60 ve
77 kişilik olarak bölünebilmektedir), 2 adet birleştirilebilir 80’er kişilik ilave
seminer salonu mevcuttur.
Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde etkinlik
salonlarının dışında müzik ve folklor çalışma odaları, sanatçı hazırlık odaları,
VIP salonu ve her türlü sergi kullanımına uygun fuaye alanı bulunmaktadır.
Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek, kişisel ve sosyal
yeteneklerini geliştirmek ve ilgilendikleri alanlarda spor yapmalarını sağlamak
üzere her türlü imkân sunulmaktadır.
Öğrencilerin spor aktiviteleri için tüm eğitim birimlerinde ücretsiz
yararlanabildikleri spor tesisleri bulunmaktadır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde bulunan spor tesisleri şunlardır;
Gece müsabakalarına uygun aydınlatma sistemi bulunan 1500 seyirci
kapasiteli doğal çim futbol sahası ve atletizm pisti,
Soyunma odaları, duşları ve kafeteryası olan toplam 6 adet suni çim
futbol sahası,
Futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol sporlarının yapılabileceği 2
adet çok amaçlı açık spor tesisi ve toplam 4 adet tenis kortu,
Her türlü salon sporunun yapılmasına uygun, biri yarı olimpik ölçülerde
ve 2300 seyirci kapasiteli, ikisi 450 seyirci kapasiteli, biri de 300 seyirci
kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet kapalı spor salonu,
Modern donanımlara sahip iki kondisyon salonu,
Olimpik ölçülerde bir atletizm pisti ve sentetik çim futbol sahası.
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