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Presentation

Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak
uydurarak kendisini yenileyebilmesine bağlıdır. Çağın gereklerini yerine getirebilmek için
eğitimli insan gücüne ihtiyaç vardır.
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Rectorate of Nigde University

Tel: 0388 225 27 09
Faks: 0388 225 27 11
E-Posta: sks@nigde.edu.tr

Tel: 0388 225 26 14-15
Fax: 0388 225 26 13
E-Mail: genelsekreterlik@nigde.edu.tr

Directorate of Press and Public Relations
Tel: 0388 225 27 38-39
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International Relations Office
Tel: 0388 225 21 48
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Fax: 0388 225 27 01
E-Mail: oidb@nigde.edu.tr

Office of Health, Culture and Sports
Tel: 0388 225 27 09
Fax: 0388 225 27 11
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Yarınlarımızı inşa edecek değerli gençlerimizin sunulan imkânları en iyi şekilde
değerlendirip geleceğin mutlu dünyasını oluşturması başlıca gurur vesilemiz olacaktır.

Continuation of a society’s being depends on renewing itself by means
of keeping up with technological and scientific developments. There is the need of
manpower so as to perform the necessities of the era.
Universities have the responsibility of serving the society they live in and
humanity by means of universal frames of mind and qualified manpower. With this
aspect, the information obtained must be the main source that enlighten the society
and bring it into existence. Equipped with universal values and having strong ties
with all segments of the society, Nigde University has the academic structure that is
in a continuum of development for the sake of harmonizing with the scientific and
technological environment that the developing world brings, despite its being a young
University established in 1992. With this aspect, carrying out responsibility thoroughly it
has shouldered, Nigde University has adopted performance of knowledge generation as
well as production of a democratic, contemporary, independent and universal university
environment as a fundamental principle.
Objective of Nigde University is to educate individuals presenting
the information that they produced to the benefit of the society, making research,
questioning, having conscious of social responsibility, open to all kinds of scientific,
technological, social and cultural development, respectful to human rights and freedoms
as well as the rule of law, embracing national and universal values, having strong social
relations. In line with this objective, we are using every means available so as to meet
our students’ needs in education, health, food services, accommodation, culture, sports
and other areas. This is because, we know that the future is at young people’s hands and
every opportunity submitted to them would be to the future of mankind.
Establishment of the happy world of the future by our students that will
constitute our future by means of their taking the opportunities presented shall be our
primary matter for pride.

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Rektör

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Rector

Üniversiteler, evrensel düşünce yapıları ve yetişmiş insan güçleri ile içinde
bulundukları topluma ve insanlığa hizmet etme sorumluluğuna sahiptir. Bu yönüyle,
elde edilen bilgi; toplumu aydınlatan, ona hayat veren ana kaynak olmalıdır. Evrensel
değerlerle donanmış, toplumun her kesimi ile kuvvetli bağları bulunan Niğde Üniversitesi,
1992 yılında kurulmuş genç bir üniversite olmasına karşın, gelişen dünyanın gerektirdiği
bilim ve teknoloji ortamına uyum sağlayabilmek adına sürekli gelişen ve geliştiren bir
akademik yapıya sahiptir. Bu yönüyle, toplumsal hizmet bağlamında üzerine düşen
sorumluluğu layıkıyla yerine getiren Niğde Üniversitesi, insanlığın refah ve mutluluğu için
bilgi üretimini gerçekleştirmeyi ve demokratik, çağdaş, özgür ve evrensel bir üniversite
ortamı yaratmayı temel ilke edinmiştir.
Niğde Üniversitesi’nin amacı; ürettiği bilgiyi toplumun yararına sunan, araştıran,
sorgulayan, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel
her türlü gelişmeye açık, insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne saygılı,
ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirmektir. Bu
amaç doğrultusunda öğrencilerimizin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, kültür, spor ve
diğer sosyal gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber
etmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, istikbal gençlerimizin elindedir ve onlara sunulan her
imkân, insanlığın geleceğine sunulmuş olacaktır.

www.nigde.edu.tr
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NİĞDE
Coğrafi konum olarak; Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Nevşehir, Aksaray illerinin
ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından çok elverişli bir
konumda bulunmaktadır.
Doğa ile tarihin bütünleştiği en güzel yerlerden biri olan Kapadokya Bölgesi’nin
bir parçası sayılan ve Anadolu’nun orta yerinde tarihin birçok dönemine tanıklık
etmiş olan 10 bin yıllık medeniyetler şehri Niğde; Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı,
Kemerhisar 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.
Bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi, büyüleyici tarihi
dokusu ve doğal güzellikleri ile Niğde; Niğde Üniversitesi’nin kurulup gelişmesine paralel
olarak bir üniversite kenti haline gelmiştir. Niğde, yaşamın ekonomik, ulaşımın sorunsuz
olması, barınma imkânlarının yeterliliği, halkın öğrenciye sıcak yaklaşımı ve her konuda
kolaylık göstermesi, suç oranının düşük olması, sakin ve güvenilir sosyal yapısı ile
üniversite öğrencileri açısından oldukça cazip bir kenttir.

NIGDE
Geographically, Nigde is located among Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Nevşehir,
Aksaray provinces and it is quite favorable in terms of road transport and railway access.
Regarded as a part of Cappadocia region where the nature and history meets
and 10 thousand-year old city of civilizations witnessing many parts of the history in
the center of Anatolia, Nigde is an important tourism place with its Rome Pool, Gümüşler
Monastery, Kemerhisar Tyana Antique Aqueducts, Kavlaktepe Underground City, EarlyPeriod Christian architecture, historical artifacts inherited from the Seljuks and other
civilizations, Demirkazık Mountain globally known in mountaineering and climbing,
Aladağlar National Park, Bolkarlar, other natural beauties and Çiftehan Thermal Spring.
Nigde has become a university town in parallel with Nigde University’s foundation
and development with its cultural richness prospered by civilizations having lived within
the region, its fascinating historic fabric and natural beauty. Nigde is quite a charming
city for university students, since living there is economic, accommodation opportunities
are sufficient, inhabitants’ approach to students are warm and they make things easier
for students in every respect, crime rate is low, the city has a calm and sound social
structure.

Niğde Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek
Yüksekokulu, 1 Konservatuarın yanı sıra Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm Başkanlığı ve 3
Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Fakülteler

7 Faculties, 3 Institutions, 3 Schools, 6 Vocational Schools, 1 Conservatoire as
well as 4 Directorate at the Rectorate and 3 Application Centres are available within the
body of Nigde University.

Faculties

Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
İletişim Fakültesi

Faculty of Education
Faculty of Arts and Science
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Faculty of Engineering
Faculty of Architecture
Faculty of Agricultural Sciences and Technologies
Faculty of Communication

Enstitüler

Institutes

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Institute of Social Sciences
Institute of Natural and Applied f Sciences
Institute of Educational Sciences

Yüksekokullar

Schools

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
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ACADEMIC UNITS

AKADEMİK BİRİMLER

Nigde Zübeyde Hanım School of Health
School of Physical Education and Sports
School of Foreign Languages

www.nigde.edu.tr
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ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ VE PROJELERDE
YOĞUNLAŞMA

Niğde Üniversitesi bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından ülkemizin önemli
üniversitelerinden biridir. Niğde Üniversitesi’nde AB Çerçeve Programları, Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK ve çeşitli özel kuruluşlarca
desteklenen çok sayıda proje yürütülmektedir.
Makine teçhizat ve laboratuarlar açısından eksiklerini hızla tamamlayan Niğde
Üniversitesi’nin öğrencileri araştırma faaliyetlerine kolaylıkla katılabilmekte ve yürütülen
projelerde görev almaktadır.
Niğde Üniversitesi araştırma alt yapısını geliştirerek ülkeye hizmet verebilmek
ve öğrencilerinin kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Merkezi Araştırma
Laboratuarı’nı da faaliyete geçirmektedir. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin
önemli bir kısmı arzu ettikleri taktirde başarı durumlarına bağlı olarak bu araştırma
laboratuarlarında kendilerine çalışma alanları bulabilecek ve bilimsel araştırma
imkanına sahip olacaklardır.
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RESEARCH ACTIVITIES AND
CONCENTRATION ON PROJECTS

Nigde University is one of the most significant Universities of our country in
terms of scientific research activities. Numerous projects are being carried out at Nigde
University whcih are supported by EU Framework Programs, Scientific Research Projects
Units, State Planning Organization, The Scientific and Technological Research Council of
Turkey (TUBİTAK) and various private institutions.
Students of Nigde University, which make up for deficiencies in terms of
equipment and laboratories, are able to participate in research activities easily and to
take charge in projects performed
Nigde University is also activating Central Research Laboratory so as to serve
the country by developing its research infrastructure and to enable its students quality
education. Significant number of students receiving education at the University shall
be able to find working areas in these laboratories if desired; depending upon their
academic standings and to have the opportunity of conducting scientific researches.

BARINMA HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi öğrencilerinin barınma hizmetlerinin büyük bir bölümü
Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtları kanalıyla yürütülmektedir. Kredi Yurtlar
Kurumu’nun, Kumluca mevkiinde Niğde Yurt Müdürlüğü (1498 kız - 648 erkek), Merkez
Yerleşke sınırları dâhilinde Milli Piyango Yurt Müdürlüğü (292 kız - 288 erkek) ve Bor
İlçesinde Bor Yurt Müdürlüğü (468 kız - 196 erkek) olmak üzere 3 adet öğrenci yurdu
bulunmaktadır.
Ayrıca Niğde ve Bor’da özel öğrenci yurtları da hizmet vermektedir. İlde ev
kiralarının ekonomik olması dolayısıyla öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak
suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Niğde Üniversitesi, sınırlı sayıda öğrencinin barınmasına imkan sağlayan öğrenci
evlerini 2011 yılında hizmete sunmuş olup, kontenjanların artırılması konusunda
çalışmalara devam etmektedir.

ACCOMODATION SERVICES

A considerable part of accommodation services for Nigde University students is
provided by means of student dorms that belong to Credit and Dormitories Institution.
Credit and Dormitories Institution have 3 student dorms namely; Nigde Dorm Directorate
in Kumluca (1498 female - 648 male), Milli Piyango Dorm Directorate in Central Campus
(292 female - 288 male) and Bor Dorm Directorate in Bor (468 female - 196 male).
Furthermore, private student dorms are also providing accommodation services
in Nigde and Bor. Since apartment rents are economic in the province, significant
number of the students is meeting their need of accommodation by renting apartments.
Nigde University put its student houses into limited number of student use in
2011 and is continuing its efforts in increasing the quotas of these student houses.

www.nigde.edu.tr
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BESLENME HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke’de bulunan merkezi kafeterya mutfağında
servise hazırlanan yemekler; Merkez Yerleşke, Niğde Merkez ve Bor İlçesi’nde bulunan
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını içeren 8 ayrı yemekhanede öğrenci
ve personele sunulmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülmekte olan beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde yüklenici firmalarca
verilmekte ve yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen her aşamada her türlü
hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır.
Niğde Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında personel
ve öğrencilerin faydalandığı kantinler de mevcuttur. Öğrenciler bu kantinlerde ders dışı
vakitlerinde hoşça vakit geçirerek beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Yine
üniversiteye ait Kültür ve Sanat Evi’nde bulunan Uygulama Lokantası ile öğrenci, personel
ve Niğde halkına kültür ve sanat hizmeti ile birlikte yemek hizmeti verilmektedir. Merkez
Yerleşke’de öğrenci ve personelin yaralanabildiği bir kafeterya da bulunmaktadır.

DINING SERVICES

BİRİMLERE ULAŞIM

Food prepared in central cafeteria’s kitchen, located in Nigde University Central
Campus, are served at 8 different cafeterias including faculties, schools and vocational
schools in Central Campus, downtown and Bor to the students and the personnel. Food
services, provided by Office of Health, Culture and Sports, are provided by contractor
companies under dietician control and in each step from cooking and serving of the
meal, all kinds of hygiene rules are followed meticulously.
Nigde University has also canteens at its faculties, schools and vocational
schools for personnel and students use. Students shall be able to meet their nutritional
requirement besides enjoying themselves in their free time. Furthermore, students,
personnel and Nigde citizens are provided with food services as well as culture and art
services with its Practice Restaurant at the Culture and Art House. A cafeteria is also
available at the Central Campus for students and the staff.

Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan Niğde Üniversitesi, ulaşım sorunu olmayan
yükseköğretim kurumlarından birisidir. Yurt-kur binasının yerleşke içinde bulunması
nedeniyle bu yurtta barınabilen öğrenciler toplu taşıma araçlarına gerek duymadan
fakültelerine gidip gelmekte, kent merkezinde barınmayı tercih eden öğrenciler ise her
zaman rahatlıkla ulaşım olanağı bulabilmektedir.
Niğde’ye 6 km uzaklıkta bulunan üniversite ile kent merkezi arasındaki ulaşım
düzenli çalışan toplu taşıma araçları sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır. Üniversitenin
merkez yerleşke dışında bulunan birimlerinde de ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
Niğde Üniversitesi öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin eğitim birimlerine ulaşımı
ücretsiz öğrenci servisleri ile sağlanmaktadır.
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TRANSPORTATION

Nigde University, located on the way to Bor, is one of the higher education
institutions having no transportation problem. As the dormitory of Yurt-kur (General
Directorate of Credit and Dormitories Agency) is located within the campus, students
accommodating at this dormitory can easily reach their faculties without using public
transportation vehicles. In addition students residing in the city center can always reach
the campus easily.
Transportation service is provided by public transportation vehicles operating
between the city center and the university; 6 km away from Nigde. Units out of the
campus are also easy to reach.
Students accommodating at students’ houses of Nigde University have the
opportunity to use free shuttle services for students to reach the educational units.

www.nigde.edu.tr
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KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Niğde Üniversitesi’nde, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra
öğrencilerin sadece eğitim gördüğü alanlarda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da
kendilerini yetiştirme fırsatına sahip olması gerekliliğinden hareketle kültürel ve sosyal
etkinliklere büyük önem verilmektedir.
Kariyer gelişimi açısından öğrencilerin güncel bilgi, araştırma, analiz, yorum ve
sunum yetenekleri geliştirilirken, sosyal etkinliklere katılımları da teşvik edilmekte kişisel
ve sosyal yeteneklerini geliştirmeleri konusunda olanaklar sunulmaktadır.
Niğde Üniversitesi’nde öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanları
değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını
sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri takip etmek ve isterlerse bu faaliyetlere
katılmalarını sağlamak amacıyla konferans, panel, seminer, sergi, konser, tiyatro, şenlik,
gezi gibi kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl düzenlenen “Bahar
Şenlikleri” halkın da katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Niğde Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı
öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını
korumak, onları araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek
gibi amaçlarla kurulan öğrenci kulüpleri de eğitim öğretim yılı içerisinde birçok etkinliği
hayata geçirmektedir. Öğrenciler, öğrenci kulüplerinden dilediği kulübe üye olarak
çalışmalara katılabilme, aktif görev ve sorumluluk alabilme imkânına sahiptir.
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CULTURAL AND SOCIAL FACILITIES

Besides educational and scientific studies, Nigde University attaches great
importance to cultural and social activities with an eye to creating an opportunity for
students to improve themselves not only in their field of education but also in social and
cultural fields.
While contributing to students’ skills and knowledge on current issues,
research, analysis, interpretation and presentation in terms of carrier development, and
encouraging their participation into social activities, students are also given opportunities
for improving their individual and social skills.
Social and cultural activities such as conferences, panels, seminars, exhibitions,
concerts, plays, festivals and trips are carried out in Nigde University to enable students
to spend their spare time according to their personal interests, to get students adopt new
recreational habits and new personal interests, to make them trace and participate to
the activities regarding fine arts. Moreover “Spring Fests” organized annually are held
with large public attendance.
Student clubs, established in order to equip students registered in associate,
undergraduate and graduate programs of Nigde University, with researching and
creative skills, and to improve their social and cultural development, to protect their
physical and mental health, holds several activities during the academic year. Students
are free to become member of and join the activities of student clubs, to undertake
duties and responsibilities of these clubs.

SPOR HİZMETLERİ

SPORTS FACILITIES

Niğde Üniversitesi’nde, öğrenciler ilgilendikleri alanlarda spor etkinliklerine
katılabilme imkânına sahiptir. Spor aktiviteleri için merkez yerleşke ve diğer eğitim
birimlerinde çok sayıda spor alanı bulunmaktadır.
Üniversite her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Spor Şenlikleri” ile öğrenci
ve personelinin beden sağlıklarını koruma ve geliştirmenin yanı sıra onların sosyal
hayatlarına katkıda bulunarak, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve boş
zamanlarını değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Niğde Üniversitesi spor tesisleri bir program dâhilinde tüm öğrenci ve personelinin
kullanımına açıktır.
Spor Alanlarımız

Students have the opportunity to take part in the sports activities in their personal
fields of interest. There are many sports areas for sports activities in both the central
campus and other educational units.
With the “Sports Festival” held by the University annually, it is aimed to protect
and improve physical health of both the staff and students, to contribute their social life,
to make them self-disciplined and to provide them with a chance to spend their spare
time productively.
Sports facilities of Nigde University are open to all of its students and staff
according to a schedule.
Sports areas

*Açık Spor Tesisleri; Merkez Yerleşke içerisinde bulunan açık spor tesisinde
futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları yapılabilmektedir. Soyunma
odaları, duş kabinleri ve otopark alanı bulunan tesis öğrenci, personel ve halka haftanın
7 günü hizmet vermektedir.
*Futbol Stadyumu; Merkez Yerleşkede öğrenci ve personelin kullanımına açık
olan 1500 seyirci kapasiteli bir futbol sahası bulunmaktadır.
*Kondisyon Salonu; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi’nde öğrenci
ve personel ve halkın kullanımına açık modern bir kondisyon salonu bulunmaktadır.
*Kapalı Spor Salonları; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşkesi’nde
hizmet veren 2300 kişilik yarı olimpik ölçülerdeki salonda Niğde Üniversitesi’nin ev
sahipliği yaptığı üniversiteler arası müsabakalar ile fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulları arasındaki müsabakalar yapılmaktadır. Kent merkezinde Aşağı Kayabaşı
Yerleşkesi’nde bulunan 300 seyirci kapasiteli diğer kapalı spor salonu da öğrenci ve
personele hizmet vermektedir.
*Halı Sahalar ve Tenis Kortu; kent merkezinde Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi’nde
bulunan halı saha ile tenis kortu, haftanın 7 günü 10:00 – 23:00 saatleri arasında
öğrenci personel ve halka hizmet vermektedir.
*Ulukışla Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi; Ulukışla Meslek
Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren tesiste futbol(futsal), basketbol, voleybol, hentbol
ve tenis sporları yapılabilmektedir.
*Bilardo ve Masa Tenisi Salonları; Niğde Üniversitesi’nin eğitim birimleri
içerisinde öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri bilardo ve masa tenisi
gibi spor olanaklarına da bulunmaktadır.

*Outdoor sports centers; located in central campus, this center is eligible for
football, basketball, volleyball, handball, and tennis. With its dressing rooms, shower
cabins and parking area, it is open to students, staff and public 7 days a week.
*Football stadium; located in central campus, with a capacity of 1500
spectators, this stadium is open to students and staff.
*Fitness center; located in Physical Education and Sports School Campus, this
modern center is open to students, staff and public.
*Indoor sports centers; with a capacity of 2300 spectators, in this semiOlympic sized center located in Physical Education and Sports School Campus,
competitions among universities hosted by Nigde University and competitions among
faculties, schools and vocational schools of Nigde University are held. The other center,
which has a capacity of 300 spectators, located in Asagi Kayabasi Campus in the city
center serves to students and staff.
*Astro pitches and Tennis Court; located in Asagi Kayabasi Campus in city
center, the astro pitch and the tennis court serve to students, staff and public between
10:00 and 23:00 7 days a week.
*Ulukisla Vocational School Multi-purpose outdoor sports center; providing
service within Ulukisla Vocational School, this center is eligible for football (futsal),
basketball, volleyball, handball and tennis.
*Pool hall and Table Tennis Rooms; enable students to spend their spare time
with sports facilities for billiards and table tennis within the educational units.

www.nigde.edu.tr
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KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

LIBRARY FACILITIES

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkileri
geliştirmenin öneminin farkında olan Niğde Üniversitesi, bilimsel ve kültürel işbirliğinin
gelişmesine katkı sağlayan, farklı ülke bilim insanlarını bir araya getiren ve üniversitelerin
karşılıklı işbirliği geliştirmelerine yardımcı olan akademik ortaklıklara büyük önem
vermektedir.

Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, merkez yerleşkede 5561 metrekare
kullanım alanına sahip modern binasında öğrenci, personel ve diğer araştırmacılara
çağdaş kütüphaneciliğin gerektirdiği bütün kütüphane hizmetlerini sunmaktadır.

With its modern building covering an area of 5561 m2 in central campus, Central
Library of Nigde University provides all services required by contemporary librarianship
to students, staff and other researchers.

Ülkemiz üniversite kütüphaneleri içerisinde en donanımlı kütüphaneler arasında
yer alan Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde kullanıcılar için her türlü konfor
düşünülmüştür. Geniş, ferah okuma salonlarının yanı sıra kafeterya, sergi salonu,
konferans salonu, multimedya salonu gibi sosyal aktiviteler için de gerekli mekânlar
bulunan kütüphanenin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur. Kütüphanede
bireysel ve grup olarak çalışmak isteyenler için de çözümler üretilmiştir. Grup çalışma
odaları ile bireysel çalışma odaları randevu sistemi ile çalışmaktadır.

Being one of the most equipped libraries among Turkish university libraries,
Central Library provides all conveniences for users. Besides spacious and peaceful
reading rooms, cafeteria, exhibition hall, conference room, and multimedia room,
wireless internet access is also available on each floor of the library. There are also
facilities for the students desiring to work individually and as a group. Carrels and group
study rooms can be reserved by users.

Kütüphanede kullanıcılara 30.000 den fazla basılı kitap, elektronik veri
tabanları içerisindeki 90.000 den fazla elektronik kitap ve 59.000 den fazla e-dergi
ile hizmet vermekte ve kütüphane koleksiyonu her yıl ihtiyaç duyulan güncel bilgi
kaynakları yönünden zenginleştirilmektedir. Kütüphanede bulunmayan yayınlar öğretim
elemanlarının talep etmesi durumunda kütüphaneler arası işbirliği ile başka üniversite
kütüphanelerinden ödünç olarak getirtilmektedir.
Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik tüm
yayınlar internet üzerinden kullanıcıların sorgulamasına açıktır. Kullanıcılar yayınları
kütüphane dışından da sorgulayabilir, üyeliği varsa ayırtabilir, üzerindeki kitapların
sürelerini uzatabilir ve online olarak kitap talebinde bulunabilirler.
Kütüphane eğitim öğretim dönemlerinde hafta içi her gün 08.00 - 23.00
saatleri arasında, cumartesi günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet
vermektedir. Kütüphane ile ilgili her türlü bilgiye ve kütüphane kataloğuna
http://kutup.nigde.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.
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The library offers extensive collection to users with more than 30000 printed
books, more than 90000 e-books and more than 59000 e-journals within electronic
data bases and the library collection is updated annually in line with current information
resources required. Publications that are not found in the library are borrowed from the
other university libraries through interlibrary loan, upon the request of academic staff.
All printed and electronic publications in the Central Library of the Nigde
University are open for online search by users. Off campus reach is also possible for
users to search, to place a hold on publications, to renew due dates, and to request a
book online (members only).

Niğde Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme (LLP) programlarının bir üyesi olarak
Avrupa ülkelerinden çok sayıda üniversite ile ikili ortaklık anlaşmasına imza atarak
ERASMUS Üniversite Charter ( EUC) ile ödüllendirilen Türk üniversiteleri arasındaki
yerini 2005 yılında almıştır. Üniversite bu yıldan itibaren gerek Hayat Boyu Öğrenme
(LLP) gerekse Gençlik Programları ve Leonarda Da Vinci programları çerçevesinde
faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.
Niğde Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerini koordine etmek, izlemek, ilişkileri
geliştirmek ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarına aktif katılımını sağlamak
amacıyla kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus ve Farabi Değişim Programları
kapsamında hareketlilik sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Erasmus gibi
uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları aracılığıyla, yurt dışındaki
üniversitelerle ilişkiler kurup, uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını yerleştirmeye
çalışan Niğde Üniversitesi ve söz konusu programlar sayesinde, çok sayıda öğrencisini
eğitim almak, öğretim elemanlarını da ders ve seminerler vermek üzere yurt dışındaki
çeşitli üniversitelere göndermektedir. Üniversite bu hareketlilik çerçevesinde Avrupa
Birliği üyesi ülkelerin üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilere de ev
sahipliği yapmaktadır.
Niğde Üniversitesi, yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan, Yurtiçi Değişim Programı (Farabi) üyesidir ve
bu program çerçevesindeki aktivitelere de aktif olarak katılmaktadır.

INTERNATIONAL RELATIONS
As for the changes that globalization necessitates, Nigde University is aware
of the importance of developing international relations, thus Nigde University attaches
great importance to the academic partnerships that puts scientists from different
countries and helps to develop mutual cooperation between universities.
As a member of Lifelong Learning Program (LLP), Nigde University has dual
agreements with many universities from Europe and as of 2005 is one of the Turkish
universities that has been awarded with ERASMUS University Charter (EUC). Since 2005
our university actively continues its operation within the framework of Lifelong Learning
Program (LLP), Youth Program and the Leonardo da Vinci Program.
International Relations Office has been established in order to coordinate, follow
and develop the international relations and to maintain the active participation of Nigde
University to European Union Education and Youth programs. The office is responsible for
coordinating the mobility process within Erasmus and Farabi Exchange Programs. With
the international student and researcher exchange programs such as Erasmus, Nigde
University aims to create relations with other universities abroad and an understanding
of education in an international level. By means of such programs Nigde University
sends many students abroad for education and its academic members benefits from the
chance to give lectures and seminars in various universities abroad. Within this mobility,
the university receives academicians and students from the universities of European
Union.
Nigde University is also a member of Domestic Exchange Program Farabi which
enables student and academic member exchange between Turkish universities in which
it is quite active.

During academic terms the Library is open between 08:00-23:00 on weekdays,
and on Saturdays between 10:00-17:00. You can reach every kind of information
concerning the Library and library catalogue through http://kutup.nigde.edu.tr.

www.nigde.edu.tr
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARINA
SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT

ANNOUNCEMENT OF RESULTS AND EXACT
REGISTRATION FOR PROSPECTIVE FOREIGN STUDENTS
Eğitim Fakültesi

*Fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına:
1- Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin ağ sayfasında duyurulur.
2- Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu
gönderilir.
3- Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yapılır.

*For departments and programs of faculties and schools:

1- Application results are announced on internet via Nigde University website.
2- The Rectorate will issue a letter of acceptance for those students who gain a
right to register to the University.
3- The registrations are completed by the University Student Affairs Office
within the period announced on University website.

Required documents for registration:

• Original copy of high school diploma and the “Certificate of Equivalence” which
Kayıt için gereli belgeler:

• Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk
•
•
•
•
•
•
•

olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) “Denklik Belgesi”,
Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını
gösteren banka dekontu,
Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden;
Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim
Vizesi”,
Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki
Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
İkamet tezkeresi fotokopisi (Kayıt hakkı kazanıldığına dair adaya gönderilen kabul
mektubu ile İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan belge),
Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan
onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği.

•
•
•
•
•
•
•

shows the diploma is equal to the diplomas from Turkish high schools (will be
issued by the Turkish Embassy or Consulate in the country of origin or by the
Republic of Turkey Ministry of National Education),
Original copy of the passport and its notary public certified translation to Turkish
with a photocopy of the original,
Bank receipt indicating that the tuition fee is paid (in the amount announced to the
bank specified in the announcement ),
“Student Visa” issued by Turkish foreign representative offices in the country of
origin, or by the Provincial Directorates of Security for the students residing in
Turkey,
Original copy of internationally recognized Foreign Language – Turkish certificate
of proficiency certified by the Turkish Embassy or Consulate in the country of
origin,
Photocopy of residence permit (the document issued by Provincial Directorate of
Security upon submitting the letter of acceptance sent to the candidate),
6 copies of passport photo taken within the last year,
Original copy of transcript and a copy in English or Turkish certified by the Turkish
Embassy or Consulate in the country of origin.

*For postgraduate programs:

1- Application results are announced on internet via websites of related
graduate schools (institutes).
2- The Graduate School will issue a letter of acceptance for those students who
gain a right to register to the Institute.
3- The registrations are completed by the Graduate School’s Student Affairs
Office within the period announced on Graduate School website.

* Lisansüstü Programlara:
1-Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili Enstitülerin ağ sayfasında duyurulur.
2-Enstitülere kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili Enstitü tarafından bir kabul mektubu
gönderilir.
3-Kayıtlar ilgili Enstitülerin ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri
Birimince yapılır.

Kayıt için gerekli belgeler:

•
•
•
•
•
•
•
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Diploma ya da mezuniyet belgesi (aslı),
Not durum belgesi (aslı),
Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
Pasaportun onaylı sureti,
Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.

Required documents for registration:

• Diploma or certificate of graduation (original)
• Transcript (original),
• Original copy of “Student Visa” issued by Turkish foreign representative offices in
•
•
•
•

the country of origin or its copy certified by notary public,
Certified copy of passport,
Student residence permit,
6 copies of passport photo taken within the last year,
Document indicating that the tuition fee is paid.

DEPARTMENTS AND PROGRAMS

BÖLÜM VE PROGRAMLAR
İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
*Müzik Öğretmenliği
*Resim-İş Öğretmenliği

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maden Mühendisliği

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Hemşirelik

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
*Antrenörlük Eğitimi
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
*Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Faculty of Education
Department of Primary Education
Science Teaching
Classroom Teaching
Social Sciences Teaching
Department of Turkish Education
Turkish Teaching
Department of Fine Arts Education
*Music Teaching
*Arts Teaching

Faculty of Science and Letters
Biology
Modern Turkish Dialects and Literatures
Physics
Chemistry
Math
History of Arts
Sociology
History
Turkish Language and Literature

Faculty of Economics and Administrative Sciences
Economics
Business Administration
Public Administration
Politics and International Relations
International Trade and Logistics Management

Faculty of Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Environmental Engineering
Civil Engineering
Geological Engineering
Mechanical Engineering
Mining Engineering

Faculty of Agricultural Sciences and Technologies
Vegetal Production and Technologies

Faculty of Communication
Public Relations and Advertisement

Nigde Zubeyde Hanim School of Health
Midwifery
Nursing

Physical Education and Sports Academy

*Coaching Education
* Physical Education and Sports
Sports Administration

* Accepts students via a special skills test.

www.nigde.edu.tr

15

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

POSTGRADUATE PROGRAMS
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

İKTİSAT
Yönetim ve Organizasyon
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Muhasebe Finansman

İŞLETME
KAMU YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Yakınçağ Tarihi
Ortaçağ Tarihi

TARİH
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

X
X
X
X

X
X
X

DEPARTMENT

PROGRAM

ECONOMICS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Management and Organization
Production Management and Marketing
Accounting and Financing

BUSINESS ADMINISTRATION
PUBLIC ADMINISTRATION
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

X
X

Modern History
Medieval History

HISTORY
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALI

DOKTORA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

DEPARTMENT
BIOLOGY
PHYSICS
CHEMISTRY
MATH
ENVIROMENTAL ENGINEERING
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
GEOLOGICAL ENGINEERING
MINING ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING

İLKÖĞRETİM
EĞİTİM BİLİMLERİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ
GÜZEL SANATLAR
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BİLİM DALI
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı
Sınıf Öğretmenliği
Fen Bilgisi Eğitimi
Eğitim ve Öğretim Programları
Resim-İş Eğitimi
Müzik Eğitimi

PhD

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

MSc with Thesis

PhD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALI

MSc without Thesis

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BİYOLOJİ
FİZİK
KİMYA
MATEMATİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MSc with Thesis

TEZLİ YÜKSEK LİSANS
X
X
X
X
X
X
X

DOKTORA

DEPARTMENT
PRIMARY EDUCATION
EDUCATIONAL SCIENCES
TURKISH EDUCATION
FINE ARTS

PROGRAM
Social Sciences Teaching
Classroom Teaching
Science Teaching
Education and Training Programs
Arts Education
Music Education

MSc with Thesis

PhD

X
X
X
X
X
X
X

www.nigde.edu.tr
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