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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temel-
leri atılan Gazi Üniversitesi, “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Ens-
titüsü” adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mek-
tebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi 
Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” 
kimliğine kavuşmuştur. 

Kurum kültürünün oluşması için zamana ve birikime ihtiyaç 
vardır. Gazi Üniversitesinin altyapısı ve geleneğinin oluşmasında 
Gazi Eğitim, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik 
Yüksek Öğretmen Okulları, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
misi ile Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin önemli 
katkıları olmuştur. Bugün eğitim, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık 
bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, teknoloji, spor bilimleri ve uy-
gulamalı bilimlerden oluşan 10 fakülte, bir yüksekokul, üç meslek 
yüksekokulu ve beş enstitü ile hizmet vermektedir.

Gazi Üniversitesi; Çorum Hitit, Nevşe-
hir Hacı Bektaş Veli, Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve 
son olarak da Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesinin kuruluşunda roller üstlen-
miş; tecrübelerini ve birikimlerini paylaş-
mış bir üniversitedir. 

Gazi Üniversitesi, öncelikli alanlarını 
belirlemesi, eğitiminin niteliği, üniversi-
te-sanayi işbirliklerinin gücü; farklı ka-
tegorilerde ülke ve dünya üniversiteleri 
sıralamasındaki yeri gibi özellikleri dikka-
te alınarak 26 Eylül 2017 tarihi itibariyle 
Türkiye’de Araştırma Üniversitesi olan 10 
üniversite içerisine girmiştir. 

Bugün Gazi Üniversitesinin birçok 
programı akredite olmuş, disiplinler arası 
çalışmaları ile dikkati çekmiş, farklı üni-
versite ve kurum-kuruluşlarla paydaşlık 
ilişkilerini geliştirerek birçok üniversite-

ye rehberlik etmiştir. Türkçe programları 
yanında Tıp, Makine Mühendisliği, Kimya 
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği gibi İngilizce programları 
da bulunan Gazi Üniversitesinin farklı 
üniversitelerle birlikte lisansüstü eğitim 
verdiği ASELSAN AKADEMİ, yurtdışındaki 
üniversitelerle ortak diploma programları 
gibi işbirlikleri de bulunmaktadır. 

Ankara’nın merkezinde bir şehir üni-
versitesi olan Gazi Üniversitesinin merkez 
yerleşkesi Beşevler olup Emek, Maltepe, 
Ostim, Gölbaşı ve Kahramankazan’da da 
yerleşkeleri bulunmaktadır. Bugün yakla-
şık 37 bin öğrenci öğrenim görmekte; baş-
ta Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu 
gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğ-
rencilere de ev sahipliği yapmaktadır. Gazi 

Üniversitesi, yaklaşık 3 bin akademisyeni, 
lisansüstü programlarında 10 binden faz-
la öğrencisi ile hem kendi hem de diğer 
üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacı-
nı karşılayan uluslararası standartta bir 
yükseköğretim kurumudur. Türkiye’nin 
kalkınmasında, gelişmesinde; genç nesil-
lerin akademik ve teknolojik birikiminde 
önemli roller üstlenen Gazi Üniversite-
si, eğitimdeki başarısını hem ulusal hem 
uluslararası alanda kanıtlamıştır. Öğ-
rencilerine, öğretim elemanlarına, idari 
personeline ve mezunlarına kazandırdığı 
“Gazili Olmak Ayrıcalıktır” sloganının ge-
reğini, kalitesinden ve çizgisinden ödün 
vermeden sürdürmektedir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İbrahim USLAN
Rektör
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	 Gazi, köklü bir geçmişe sahip Tür-
kiye’nin en eski üniversitelerinden 
biridir. 

	 URAP (University Ranking by Aca-
demic Performance) Laboratuvarı-
nın üniversite adaylarına ve velilere 
yardımcı olmak için hazırladığı, 10 
farklı dünya sıralamasında 160 Türk 
üniversitesinin yerlerini gösteren 
rapora göre, 10 derecelendirme ku-
ruluşunun tamamında dünya sırala-
masında yer alan 5 Türk üniversite-
sinden birisi Gazi Üniversitesidir.

	 Başkentin merkezinde bir üniversite 
olup, şehir merkezinde olmanın tüm 
avantajlarını öğrencisine sunan bir 
üniversitedir. 

	 Türkiye’nin en çok fakülte, yükseko-
kul ve meslek yüksekokuluna sahip 
üniversiteleri arasında yer alma-
sıyla birlikte öğrenci sayısı, yüksek 
donanımlı binaları, laboratuvarları, 
kültür merkezleri, spor tesisleri ile 
Türkiye’nin en büyük ve en güçlü 
üniversitesi olma yolundadır.

	 Gençlerimizi geleceğe yönlendirmek-
te kararlı, deneyimli, güçlü ve nitelik-
li bir akademik kadroya sahiptir. 

	 Bölümler arasında “Çift Anadal” 
programı ile ikinci bir dalda lisans 
diplomasına sahip olma imkânı ta-
nırken, “Yan Dal”  uygulaması ile is-
tediği bölümden/programdan serti-
fika alma hakkı sunmaktadır. 

	 Ankara’nın fiziki mekân olarak en 
büyük ve en donanımlı üniversite kü-
tüphanesine sahiptir. Kütüphanenin 
üye olduğu elektronik veri tabanları 
ile ulusal ve uluslararası süreli ya-
yınlar tüm akademisyen ve öğrenci-
lerin hizmetindedir.

	 Üniversitelerarası akredite prog-
ramları sayesinde uluslararası dü-
zeyde diploma geçerliliğine sahiptir.

	 Yükseköğretim Kurulu tarafından 
Araştırma Üniversitesi olarak 
seçilen 10 üniversiteden biridir.

	 Öğrenciler hem Avrupa üniversitele-
rinde hem tüm dünya üniversitele-
rinde öğrenci değişim programları 
ile eğitim görebilme imkânı bulabi-
lirler.

	 Öğrencilerin kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunan, yaratıcı, düşünen, 
sorgulayan gençler olmalarını sağ-
layan 150’nin üstünde öğrenci kulüp 
ve topluluğu bulunmaktadır.

	 Üniversite, idari hizmetlerde TS EN 
ISO 9001:2000 ‘Kalite Yönetim Bel-
gesi’ne sahiptir.

	 Gazi Üniversitesi mezunları, kamu ve 
özel sektörde öncelikli olarak tercih 
edilme fırsatı yakalamaktadırlar. 

	 Gazi Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Sı-
navı (TUS), KPSS, Adli Yargı ve Hâ-
kimlik sınavlarında öğrenci başarı-
sıyla ilk sıralarda yer alır.

NEDEN GAZİ NEDEN GAZİ
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	 Kuruluş Tarihi : 1926

	 Akademik Personel Sayısı: 4.229

	 İdari Personel Sayısı: 2.917

	 Öğrenci Sayısı: 37.000

	 Fakülte: 10

	 Enstitü :5

	 Yüksekokul: 1

	Meslek Yüksekokulu: 3

	 Araştırma ve Uygulama Hastanesi: 1

	 Öğrenci Toplulukları: 116

	 Akademik ve Bilimsel Dergi Sayısı : 16

	 İnternet Bağlantı Kapasitesi: 1250 MBPS

SAYILARLA GAZİ ÜNİVERSİTESİ
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GAZİ, 10 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİSİ 

Gazi Üniversitesi, Türkiye için yeni bir 
misyonu üstlenmenin haklı gururunu 
yaşıyor. Üniversitemiz 2017 yılında YÖK 
tarafından Araştırma Üniversitesi olarak 
seçilen 10 üniversiteden biri oldu. 

Araştırma Üniversitesi, 
misyonunu ve stratejik 
yol haritasını belirlemiş 
ve üniversitenin çalış-
ma disiplinini bu plana 
uygun biçimde yürü-
tebilen bir kurumdur. 
Bu süreçte üniversite 
yalnızca araştırma baş-
lığında mükemmeliyeti 
amaçlamaz, eğitim ve bil-
ginin üretimi, aktarımı ve 
paylaşımında da en iyiyi 
hedefler.

Araştırma Üniversiteleri ile ülkemizin 
öncelikli alanları ve hedefleri kapsamın-
da nitelikli bilgi üretilmesi, araştırma yet-
kinliği yüksek doktoralı insan kaynağının 
yetiştirilmesi, disiplinler ve kurumlar ara-
sı işbirlikleri ile uluslararası işbirliklerinin 
artırılması ve Türk üniversitelerinin ulus-
lararası derecelendirme sistemlerinde 
görünürlüğünün ve bilinirliğinin artırıl-
ması amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi bir Araş-
tırma Üniversitesi olarak öğrencilerin 
araştırma kültürünün içinde öğrenerek, 
bilgilerini geliştirebileceği ve akademik 
araştırmaların işleyişine hâkimiyet kaza-
nabileceği bir üniversitedir. 
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Gazi Üniversitesi; öğrenci ve personeline  sağlıklı 
spor yapma alışkanlığını kazandırmayı,  fiziksel ve 
sosyal yaşantılarını hareketlendirmeyi ilke edinerek 
alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin rehberliğinde spor 
etkinliklerini gerçekleştirmektedir. 

Üniversitemiz Tarafından Yapılan Spor 
Faaliyetleri

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 
organizasyonu yapılan, üniversitemiz fakülte,  
yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri, 
akademik ve idari personeli arasında düzenlenen spor 
faaliyetleri,

Türkiye üniversitelerarası spor faaliyetleri,

Yurt içi spor faaliyetleri,

Uluslararası spor faaliyetleri.

Gazi Üniversitesi Spor Tesisleri
2010 yılında hizmete açılan Gazi Üniversitesi Spor Tesisleri’nde 
başarılı olabilmeleri için, öğrenci ve personele ihtiyaç 
duydukları tüm sosyal alanlarda spor yapabilme imkânı 
sağlanmaktadır. 
Gazi Üniversitesi Spor Tesisleri Üniversitemiz tesisleri içerisinde 
FIFA yetkililerince kontrol edilerek, “FIFA standartlarına 
uygunluk sertifikası” alan ilk saha olma özelliği taşımaktadır.

Sağlıklı Yaşamın Adresi Gazi Spor Merkezi
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 
hizmet veren Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri 
içerisinde; 

1 adet fitness ve sauna merkezi, (Rektörlük Merkez 
Yerleşkesi)

1 adet olimpik ölçülerde yapay çim saha, 

3 adet açık tenis kortu, 

2 adet kapalı squash salonu, 

Açık voleybol ve basketbol sahaları,  

1 adet kapalı spor salonu,

Çok amaçlı salonlar.

İktisadi İşletme tarafından işletilen yüzme havuzumuz 
da temiz ve nezih bir ortamda üniversitemiz 
öğrencileri ve personeline en iyi hizmeti vermektedir. 

Gazi Üniversitesi Spor Kulübü
Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerimi-
ze sağlıklı yaşam için spor felsefesi kapsamında çeşitli 
aktiviteler sunmaktadır.
Ayrıca akademik ve idari personelimizin 5-15 yaş arası 
çocuklarına; yüzme, cimnastik, atletizm, tenis, futbol, 
voleybol, basketbol branşları başta olmak üzere bir-
çok spor branşında spor eğitimi vermekte ve çocukla-
rımızı yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendir-
mektedir.

SPOR FAALİYETLERİ
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KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Gazi Üniversitesi Kariyer Plan-
lama Uygulama ve Araştırma 
Merkezi,  2012 yılında faali-
yete başlamıştır. Merkez, üni-
versiteye adım attıkları andan 
itibaren öğrencilerde kariyer 
bilincini oluşturarak, bilgi ve 
yeteneklerini geliştirme ve 
kariyer planlarını yapma ko-
nusunda öğrencilere rehberlik 
etmek amacıyla kurulmuştur. 
Merkezin ana hedefi her alan-
da donanımlı, tercih edilen, ül-
kemizde ve dünyada istihdam 
edilebilirliği yüksek mezun 
adayları yetiştirmek ve onlara 
rehberlik etmektir. 

•	 Öğrencilerimizin kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak. 

•	 Öğrencilerimizin kazandıkları mesleki bilgi ve beceriler ile bireysel 
yeteneklerini birleştirerek kendilerini geliştirebilecekleri iş ve kariyer 
olanakları bulmalarına yardımcı olmak.

•	 Öğrencilerimizin mezun olacakları alan ile ilgili sektörü ve iş 
dünyasını yakından tanımalarını, staj ve iş olanakları hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamak.

•	 Öğrencilerimize özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve/
veya temsilcileri ile bir araya gelme olanağı sağlamak.

•	 Öğrencilerimize alanda uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkan 
akademisyenler ile bir araya gelme olanağı sağlamak.  

•	 Öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimi, 
iş ve staj imkânları hakkında bilgilendirme yapmak.

•	 Kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler ile öğrencilerimizin bireysel 
beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

•	 Öğrencilerimize bireysel danışmanlık hizmetleri ile işe başvurma ve 
alınma süreçlerinde yardımcı olmak (özgeçmiş hazırlama, mülakata 
hazırlanma, etkili iletişim becerileri, vb. gibi). 

•	 Mezunlarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, mezuniyet sonrası 
mesleki yaşamlarında mezunlara gerekli desteği sağlayabilmek ve 
mezunlarımızın mezun adaylarına sektörel mentorlük yapmalarına 
olanak sağlamak.

•	 Kariyer planlama hizmetlerinin sunumunda diğer üniversitelerle 
işbirliği içinde olmak.

Öğrenci ve Mezun Odaklı Merkezimizin Temel Hedefleri
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TÖMER

Türkçe Öğrenim, Araştırma 
ve Uygulama Merkezi

Gazi Üniversitesi TÖMER, 1993 yılında ku-
rulmuştur. Merkez 1994’ten beri “Yabancı 
Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanında kursi-
yerlere kurslar düzenlemekte ve bu alanda 
akademik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca 
“Türkçenin Yabancılara Öğretimi” alanında 
yayınlar üretmektedir.

Başkent Ankara’da şehrin merkezinde yer 
alan Gazi Üniversitesi TÖMER, şu alanlarda 
da kurslar düzenlemektedir:

•	 Türkiye Türkçesi
•	 Türk lehçeleri
•	 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Sertifika Programı (Eğiticilerin Eğitimi)
•	 Akademik Türkçe (Akademik Okuma ve 

Yazma)
•	 Meslekî Türkçe (Sosyal Bilimler, Fen 

Bilimleri vb.)
•	 Yabancı Diller (İngilizce, Fransızca, 

Almanca, Arapça, Farsça, Japonca, Çince 
vb)

•	 Osmanlı Türkçesi

Gazi Üniversitesi TÖMER, 
kuruluşundan bu yana 
yaklaşık olarak 120 farklı 
ülkeden 7500 öğrenciye 
Türkçe kursları vermiştir. 
Bunun dışında ERASMUS, 
BM, CAMPUS AVRUPA 
vb. gibi öğrenci değişim 
programlarıyla gelen 
öğrenciler de Merkezimizde 
kurs görmektedir.  

Gazi Üniversitesi TÖMER’de yabancı-
lara Türkçe Öğretimi alanında, “Diller 
İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” (Av-
rupa Dil Porfolyosu)’ne uygun, temel 
düzeyden ileri düzeye kadar kurslar 
düzenlenmektedir, bu kurslarda dil 
öğretimi, teknolojik imkânlardan ya-
rarlanılarak gerçekleştirilir. 

TÖMER’de yabancılar için özel olarak gelişti-
rilmiş ders materyalleri; bilgisayar, yansıtma 
cihazı, Z-Kitap vb. gibi teknik imkânlarla öğ-
rencinin hizmetine sunulur.

Gazi Üniversitesi TÖMER, Türkçenin yabancılara 
öğretimi alanında en çok yayını olan ve hem 
Türkiye’de hem de dünyada yayınları en çok 
okutulan kurumdur.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Teknoloji Fakültesi Genç Yeşilay Topluluğu

Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Topluluğu

Mühendislik Fakültesi Endüstri Topluluğu

SKS İzci Grubu Topluluğu

Mühendislik Fakültesi Dağcılık Topluluğu

Fen Fakültesi Halk Oyunları ve Dans Topluluğu

SKS Eşli Danslar Topluluğu

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 120 topluluk  
gerçekleştirdikleri etkinliklerle kendi amaçlarının yanında sosyal 
hayata da dokunmakta, ziyaret ettikleri yerlerdeki sosyal, kültürel 
yapıyı da öğrenme fırsatını yakalamaktadır.

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.  

Üniversitemizde faaliyet gösteren 
topluluklardan bazıları:

Teknoloji Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu

Fen Fakültesi İstatistik Topluluğu

Teknoloji Fakültesi Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu

SKS Kitap Bankosu Topluluğu

Teknoloji Fakültesi Metalurji Araştırma Topluluğu

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Topluluğu

Fen Fakültesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu

Spor Bilimleri Fakültesi Spor ve Sosyal Yaşam Gönüllüleri 
Topluluğu

Tıp Fakültesi Atasagun Bilimsel ve Sosyal Öğrenci 
Topluluğu

Teknoloji Fakültesi Akıllı Sistemler Topluluğu

Diş Hekimliği Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu

Spor Bilimleri Fakültesi Okçuluk Topluluğu

Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (GUTBAT)

Spor Bilimleri Fakültesi Elektronik Sporları Topluluğu

SKS Satranç Topluluğu

SKS Tiyatro Topluluğu

Teknoloji Fakültesi Tasarım İmalat ve Teknoloji Topluluğu

Mühendislik Fakültesi Makina Topluluğu

Teknoloji Fakültesi Tasarım Mühendisliği Topluluğu
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Somut olmayan kültürel miras toplu-
lukların, grupların ve kimi durumlarda 
bireylerin, kültürel miraslarının bir par-
çası olarak tanımladıkları uygulamalar, 
temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve 
bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültü-
rel mekanlar- anlamına gelir.

Üniversitemiz SOKÜM Müzesinde, so-
mut olmayan kültürel mirasın beş alanı-
nı içine alan objelerin, canlandırmaların, 
görsellerin ve diğer bilgi ve belgelerin 
sergilendiği seksiyonlar yer almaktadır. 
Müzenin, “sözlü gelenekler ve anlatım-
lar” bölümünde masal anlatma ve âşıklık 
geleneği gibi halk edebiyatı türlerine yer 
verilirken, “gösteri sanatları” bölümün-
de geleneksel Türk tiyatrosunun med-
dahlık, Karagöz, ortaoyunu, kukla gibi 
türleri sergilenir. 

“Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 
festivaller” ile ilgili bölümde, yaşam dön-
güsünde yer alan ve bir dizi ritüelle bir-
likte gerçekleşen geçiş dönemlerine ait 
uygulamalar, yeme içme kültürü, göçer 
kültürü, hayvancılık, geleneksel çocuk 
oyunları gibi seksiyonlar bulunur.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ (SOKÜM)

“Halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar” bölümünde, halk hekimliği, halk inançları 
ve geleneksel kutlamalar konularında sergilemeler bulunan müzede, son olarak “el sanatları” 
bölümünde özellikle de artık sınırlı uygulayıcısı bulunan geleneksel meslekler olan bakırcılık, 
kalaycılık, demircilik, ayakkabıcılık, sepetçilik, nalbantlık, dokumacılık, ahşap oymacılığı gibi 
mesleklerin objeleri ve ürünlerinin yanında bu mesleklerin icrası ile ilgili görseller vardır.

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi, Üniversi-
temiz öğrencilerinin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağ-
daş bireyler olarak yetişebilmeleri için öğrencileri des-
tekleyici çalışmalarda bulunmaktır. 
Merkezimizde öğrencilerimizin, psikolojik, sosyal, 
akademik ve kültürel alanlardaki sorunlarını belirle-
mek, bu sorunlara rasyonel çözümler üretmek, bu 
alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için 
yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda 
danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Merkezimize başvuran bütün öğrencilere,  pozitif yak-
laşım anlayışı ve konusunda uzman personelimiz tara-
fından hizmet verilmektedir.

Hizmetlerimiz
Sosyal Danışma
Talepte bulunan öğrencilerimize, ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere 
kısmi zamanlı iş imkânı sağlanmakta ve çeşitli burslar verilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Konusunda uzman ve tecrübeli personelimiz tarafından bireysel 
görüşmeler, grup toplantıları, kurslar, seminerler ve oryantasyon (uyum) 
programları düzenlenmektedir. 

ÖĞRENCİ DANIŞMA MERKEZİ
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KÜTÜPHANE

Bilgiyi Hayata 
Dönüştüren Kütüphane

Ankara’nın en büyük merkez kütüphanesi

1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesi, 2004 yılından beri 
Rektörlük Kampüsü içerisinde bulunan 11.000 
metrekarelik binasında, 2014 yılından beri 24 
saat hizmet vermektedir.

Kütüphane Binası
11.000 metrekare kullanım alanı
1716 kişilik oturma kapasitesi
119 bilgisayar kullanım kapasitesi
Kablosuz internet sistemi
Görmeyenler için kütüphane ve bilgisayar 
hizmeti
Multimedya (Görsel – İşitsel Materyaller) Birimi
Başvuru kaynaklarından oluşan Referans Birimi
Sanat kitapları / kıymetli eserlerden oluşan 
Sanat Odası 
143 oturma kapasiteli konferans / sinema salonu
Öğretim üyeleri için ayrılmış özel çalışma odaları
Grup çalışma salonları
Self-Check (Otomatik ödünç alma cihazları)

Kütüphanemizde, görme engelli kullanıcıların ihtiyaç 
duydukları kabartma ve sesli formattaki materyal ve 

donanım kullanıma sunulmaktadır. 

Görme engelliler için uygun koşullar

Kütüphanemiz konferans salonunda, 2014 yılından 
itibaren haftanın üç günü film gösterimi yapılmaktadır. 

Merkez Kütüphane 
koleksiyonunda bulunmayan 
yayınlar için “Kütüphaneler 
arası İşbirliği” yoluyla yurtiçi ve 
yurtdışındaki kütüphanelerden 
ödünç kitap ve makale 
fotokopileri getirtilerek 
öğretim üyelerinin ihtiyaç 
duydukları yayınlara ulaşmaları 
sağlanmaktadır.
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GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GAZİ TEKNOPARK

Merkez bünyesinde sunulan hizmetler:
Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Üniversitelerin ve iş dünyasının; Ar-Ge, kamu, üniversite ve sanayi işbirliği, 
yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgilendirinmesi

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli yurt içi yurt dışı destek programlarından 
yararlanması için projelendirme ve idari destek işlemleri 

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi 
İşbirliği Faaliyetleri)
Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi 

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların 
belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi 

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik akademisyen 
ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

Üniversitemiz bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal fay-
daya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini 
temin etmek amacıyla faaliyet gösteren etkin bir arayüz olması temel 
hedefiyle kurulan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamın-
da Gazi Teknopark sahipliğinde bulunan “Teknoloji Transfer Ofisi” projesini 
yürütmekte ve aşağıda verilen alanlarda hizmet üretmektedir.

2008 yılında faaliyete başlayan Gazi Teknopark, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Performans Endeksi verilerine göre ülke-
mizdeki en başarılı teknoloji geliştirme bölgelerinden biridir. Gazi 
Üniversitesi’nin Gölbaşı yerleşkesinde 20.000 metrekare kapalı 
alana sahip Teknopark binasında, bilişim, elektronik, medikal ve 
biyomedikal teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri, savunma 
sanayi alanları başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gös-
teren 100’ün üzerinde firması ile 1000’e yakın Ar-Ge, tasarım ve 
destek personeline istihdam sağlamaktadır.

•	 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans 
Endeksi verilerine göre Türkiye’nin en başarılı teknoparklarından biri,

•	 Dünya kalitesinde etkin teknopark hizmetleri, 

•	 Bünyesinde kurulu yaklaşık 300 kW’lık Türkiye’nin en büyük güneş 
santrallerinden biri ile yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kendi enerjisini 
üreten ilk teknopark, 

•	 TÜBİTAK tarafından desteklenen “Akıllı Enerji Farkındalık Sistemi” projesi ile 
Türkiye’nin ilk mikroşebekesi,

•	 Güneş enerjisi ile çalışan ilk elektrikli araç şarj istasyonu,

•	 Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) üyeliği,

•	 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) üyeliği,

•	 Ankara Teknoparkları arası işbirliği platformu TechAnkara daimi ortaklığı,

•	 Öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerini 
gerçekleştirebildiği Anahtar Kuluçka Merkezi, 

•	 Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya 
ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek 
amacıyla faaliyet gösteren Gazi Teknoloji Transfer Ofisi (Gazi TTO),

•	 Yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve işbirliği kuruluşlarının ihracat 
seferberliğini başlatmak amacıyla Mayıs 2015’te kurulan Gazi Bilişim Kümesi 
(Gazi ICT Cluster),

•	 2015 yılında faaliyete başlayan akademisyenlerin sanayi ile işbirliği içerisindeki 
Ar-Ge projelerini şirket kurmadan 4691 sayılı kanun çerçevesinde Teknopark’ta 
gerçekleştirme imkanı sunan Gazi Teknoloji A.Ş. 

•	 Gazi Teknopark ve Gazi TTO işbirliğinde TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye 
Desteği Programı 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programı 
BİGG-Anahtar Programı.
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ENGELSİZ KAMPÜS
Gazi Üniversitesinde
Üniversitemizde Engelli Öğrenci Birimi Gazi 
Üniversitesinde eğitim gören engelli öğren-
cilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
yaşamlarını etkin hale getirmek ve gerekli 
düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla 
kurulmuştur. Engelli Öğrenci Birimi engelli 
öğrencilerin kendi aralarında bilgi akışının 
sağlanması için ağ bağlantısı kurmuş ve 
sosyal ve kültürel faaliyetlerden daha kolay 
yararlanabilme imkânı sağlamıştır.  

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğ-
rencilerimizin engelinden dolayı akademik 
başarısızlık yaşamalarını önlemek amacı ile 
öğretim süreci ve sınavlara ilişkin düzenle-
meler yapılmaktadır. Gerekli uyarlamalar ya-
pılırken engelli öğrencilerin bireysel talepleri 
de göz önünde bulundurulmaktadır.

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans 
öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyı-
lının başında, çift anadal ikinci lisans veya 
yandal programına başvurabilirler. Öğren-
cinin bu başvuruyu yapabilmesi için genel 
not ortalamasının en az; 3. yarıyıl başında 
3.50, 4. yarıyıl başında 3.25, 5. yarıyıl ba-
şında ise 3.00 olması gerekir. Ayrıca, her 
iki programa başvurabilmek için anadal 
lisans programının ilgili sınıfında başarı sı-
ralaması itibari ile en üst %20’de yer almak 
ve başvuruda bulunulduğu döneme kadar 
anadal lisans programında alına tüm ders-
leri başarmış olmak zorunludur.

Aynı anda birden fazla çift anadal ikinci 
lisans veya yandal programına ya da hem 
çift anadal ikinci lisans hem yandal progra-
mına kayıt yapılamaz.

ÇİFT ANADAL  YANDAL ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

Üniversitemizde Engelli Öğrenci Birimi olarak

“engellerin farkındayım etkinliği” ve               

“dünya engelliler günü paneli”                            

gibi bir çok etkinlik yapılmaktadır.

Kampüslerimizde öğrencilerimi-
zin rahat hareket edebilmeleri için 
sinyalizasyon projesi, merdiven, 
kapan ve kaldırımların düzenlen-
mesi, bina koşullarının yeniden 
yapılandırılması konularına has-
sasiyet gösterilmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, çift 
anadal ve yandal programlarının 
kabul şartlarını sağladıkları   
takdirde, kontenjan dahilinde 
üniversitemizin bir başka lisans 
programında normal öğrenim 
süresince ücretsiz olarak çift 
anadal ve yandal yapabilirler.
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Kültür Birimi, üniversitemizin kültürel etkinliklerinin organizasyonları, sosyal ve maddi destek hizmetlerinin 
yürütülmesi ve öğrenci topluluklarının kuruluş ve faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumludur. Birim faaliyetlerini 
Kültür Birimi Yönergesi çerçevesinde yürütmektedir.

Öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere birbirleri ile tanışma fırsatının yanı sıra topluluk kurmaları veya 
mevcut topluluklarda görev almaları, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazanmaları için imkânlar sağlanmaktadır. 
Ayrıca yıl içerisinde düzenlenecek olan Bahar Şenlikleri gibi önemli organizasyonların yürütülmesini sağlar.

KÜLTÜR BİRİMİ

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim 
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Prog-
ramı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğ-
retim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimini amaçlamaktadır.

Gazi Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Farabi Deği-
şim Programı’nın aktif bir şekilde uygulanmasını, verimli ve 
sürekli olmasını sağlayarak Türkiye’nin her yerinden bu prog-
ram kapsamında gelen öğrencilere, yeni bir eğitim-öğretim 
ortamıyla sosyal ve kültürel gelişimlerine ve farklı bir akade-
mik ortam ile kariyerlerine olumlu katkı sağlamayı kendine 
misyon edinmiştir.

Gazi Üniversitesi, Farabi Değişim Programı’nın başlangıç yılı 
olan 2009-2010 akademik yılından itibaren 2013-2014 aka-
demik yılına kadar en fazla öğrenci kabul eden üniversite ol-
muştur. Ayrıca 2013 yılı mart ayında Kars’ta yapılan VI.Ulusal 
Farabi Kongresi’nde ve 2013 yılı kasım ayında İzmir’de ger-
çekleştirilen VII.Ulusal Farabi Kongresi’nde Gazi Üniversitesi 
YÖK tarafından “en çok öğrenci kabul eden üniversite” olarak 
2 ayrı plaket ile ödüllendirilmiştir.

Gazi Üniversitesi, Farabi Otomasyon Sisteminin oluşturulması 
ve tamamlanması sürecinde YÖK ile birlikte yer alan altı (6) 
üniversiteden biridir.

2016-2017 akademik yılında Gazi Üniversitesine gelen öğrenci sayısı 71, 
Gazi Üniversitesinden çeşitli üniversitelere giden öğrenci sayısı ise 14’tür.

Gazi Üniversitesi olarak, Farabi 
Değişim Programı kapsamında 
değişimin başlaması için ön şart 
olan iki yükseköğretim kurumu 
arasında protokol metni imzalan-
ması gerekliliği nedeniyle değişim 
gerçekleştirmek üzere toplam sek-
sen sekiz (88) üniversite ile Farabi 

bulunmaktadır.
Değişim Protokolü anlaşmamız 

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uy-
gulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor 
alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef 
kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın 
genel adıdır. 

Erasmus+ Programı içerisinde, önceki prog-
ramlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğre-
tim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik 
alanına yönelik destekler devam etmekte, bu-
nunla birlikte spor alanındaki projelere de hibe 
desteği sağlanmaktadır. Bu program ile birey-
lerin öğrenme hareketliliğine yönelik eğitim, 
öğrenim/öğretim, staj , profesyonel gelişim, 
yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri, 
gönüllü çalışmalar faaliyetler şeklinde yürütül-
mektedir.

Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde 
yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonar-
do da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik 
Programı ve  5. Uluslararası İşbirliği Programı 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sa-
nayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil 
edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında 
toplanmıştır.

Mevlana Değişim Programına 
Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğren-
ci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğre-
tim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı 
Protokolü imzalamış olan yükseköğretim ku-
rumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı 
öğrenciler katılabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü 
imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim 
kurumlarında görev yapan tüm öğretim ele-
manları da Mevlana Değişim Programına katı-
labilirler.

Bu program kapsamında 2015-2016 akademik 
yılında Mevlana Koordinatörlüğüne bağlı ola-
rak yurt dışına giden kişi sayısı 11, gelen kişi 
sayısı 22 dir.

Bu program kapsamında 2016 

2017 akademik yılında Eras-
mus kapsamında 124 öğrenci 

öğrenim görme, 98 öğrenci staj 

yapmak amacıyla yurt dışına 
gönderilirken 14 öğrenci Gazi 
Üniversitesine gelmiştir. Gazi 

üniversitesinin 2016 yılında 

367 adet “ Erasmus Kurumlar 

AB’ye üye ülkelerle geçerli olan 

arası Anlaşma” mevcuttur.

Mevlana Değişim Programı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni 
vizyonu çerçevesinde yurt için-
de eğitim veren yükseköğre-

tim kurumları ile yurt dışında 
eğitim veren yükseköğretim 
kurumları arasında öğrenci ve 

öğretim elemanı değişimini 

mümkün kılmaktadır. 

ERASMUS+ PROGRAMI MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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Gazi Üniversitesi başkentin merkezinde yer alması nede-
niyle, öğrencileri için pek çok sosyal imkan sağlamakta-
dır.  Maltepe, Beşevler ve Emek’teki fakültelere Ankaray 
ile kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. 
Ayrıca otobüs ve dolmuşla yapılan toplu taşımacılıkla 
merkez yerleşkeye kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar ile özel yurt-
ların birçoğu, bu yerleşkeler çevresinde bulunmaktadır. 
Mimar Kemaleddin’in eşsiz eserlerinin yer aldığı Beşev-
ler’deki kampüs yerleşkesinde 7/24 hizmet veren Gazi 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Öğrenci Danışma Mer-
kezi, banka şubesi ve ATM’ler ile Mediko Sosyal Kliniği 
bulunurken, tüm yerleşkelerde kablolu ya da kablosuz 
internet ağı etkin olarak öğrenciler ile personele hizmet 
vermektedir.

Gazi Üniversitesinin fakülte, yüksekokulları ve meslek 
yüksekokulları Beşevler, Maltepe, Emek, OSTİM, 
Çankaya, Gölbaşı, Polatlı ve Kazan gibi başkentin 
çeşitli merkezlerinde yer almaktadır.

BAŞKENTİN MERKEZİNDE BİR ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
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Tel : (0312) 203 40 00
Faks : (0312) 223 92 26
Web : www.dent.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi 
   Diş Hekimliği Fakültesi
  Emniyet Mahallesi Muammer  
  Bostancı Cad. No: 4    
  (Beşevler Metro Durağı Yakını)  
  Beşevler/ANKARA      

Akademik Birimler
	Klinik Bilimler
	Temel Bilimler

DİŞ HEKİMLİĞİ 
Fakültesi

ECZACILIK
Fakültesi

Eczacılık Yüksekokulu olarak 1968 yılında faaliyete 
başlayan fakülte, 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünye-
sine katılmıştır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tür-
kiye’de mevcut yaklaşık 40 eczacılık fakültesi arasında, 
en köklü geçmişe sahip ilk 7 fakülte arasındadır. Ecza-
cılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditas-
yon Derneği (ECZAKDER) tarafından 2021 yılına kadar 6 
yıllık ulusal akreditasyona sahip Türkiye’deki 10 eczacılık 
fakültesinden biridir. 

Tel : (0312)  202 30 00
Faks : (0312)  223 50 18
Web : www.pharmacy.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi Eczacılık Fak.
   Emniyet Mah. Taç sok. No:3
    06330 Etiler /ANKARA

Akademik Birimler
	Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
	Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
	Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Kuruluş tarihi 1968’e dayanan Gazi Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi,  temel ve klinik diş 
hekimliği bilgilerini kapsayan bir eğitimle “ Diş 
Hekimi” yetiştirmek, bilimsel çalışmalarla çağdaş 
diş hekimliği anlayışına katkıda bulunmak ve 
ağız  - diş sağlığı ile ilgili hizmetlerde ileri düzeyde 
hizmet veren eğitimli bireyler yetiştirmek amacını 
taşımaktadır.

Kuruluşundan bu yana Türkçe Diş Hekimliği 
Programı ile eğitime devam eden Gazi Üniversite-
si Diş Hekimliği Fakültesi bugüne kadar 4 binden 
fazla mezun vermiştir.  
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Akademik Birimler

FEN
Fakültesi

Gazi Üniversitesi bünyesinde 1982 yılında kurulan 
Fen- Edebiyat Fakültesi, 11 Şubat 2011 tarih ve 
2010/1371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fakültenin 
ikiye ayrılması sonucu, eğitim- öğretim hayatına Fen 
Fakültesi olarak devam etmektedir. Fakültenin temel 
amacı, Türkiye’de ve dünyada, bilim ve teknolojinin 
gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, çağdaş düzeyde 
temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına önemli 
katkılar sağlayacak “bilim insanı ve araştırmacı” 
yetiştirmektir.

	Biyoloji Bölümü
	Fizik Bölümü
	İstatistik Bölümü
	Kimya Bölümü
	Matematik Bölümü

Tel : (0312) 202 10 00
Faks : (0312) 2012 22 79
Web : www.fef.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi 
              Fen Fakültesi
   06500 Teknikokullar                      
             ANKARA

GAZİ EĞİTİM
Fakültesi

Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında “Orta 
Muallim Mektebi” adıyla kurulmuştur. 
1929 yılında Mimar Kemaleddin tarafından 
yapımı tamamlanan tarihi binaya taşınmış 
ve adı “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü” olarak değişmiştir. 1982 yılında Gazi 
Üniversitesi bünyesine alınarak “Gazi Eğitim 
Fakültesi” adıyla anılmaya başlanmıştır.

 Öğretmen yetiştiren kurumlar arasında 
köklü geçmişi, öğretim kalitesi, öğretim 
elemanı ve öğrenci sayısı açısından Türkiye’nin 
en önde gelen fakültesidir; öğretmen olmayı 
düşünen başarılı öğrencilerin ilk tercihleri 
arasında yer alır.

	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü

	Eğitim Bilimleri Bölümü
	Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
	Özel Eğitim Bölümü
	Türkçe Eğitimi  ve Sosyal Bilimler Bölümü
	Temel Eğitim Bölümü
	Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Akademik Birimler
Tel : (0312) 202 80 01
Faks : (0312) 223 86 93
Web : www.gef.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi   
             Gazi Eğitim Fak.
   06500 Teknikokullar     
   ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-egitimbilimleri
http://gef-matematikfen.gazi.edu.tr/
http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-ozelegitim
http://gefos.gazi.edu.tr/
http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-guzelsanatlar
http://gef-matematikfen.gazi.edu.tr/
http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-ozelegitim
http://gefos.gazi.edu.tr/
http://gef-temelegitim.gazi.edu.tr/
http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-yabancidiller
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MİMARLIK
Fakültesi

Fakültenin tarihi 1966 yılına dayanan fa-
külte 1982 yılında Gazi Üniversitesinin kuru-
luşu ile birlikte Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi adını almıştır. 3 Ekim 2009 
tarihinde ise, “Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi”, Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi olarak ayrılmıştır. Donanımlı akade-
mik kadrosu ve alt yapısı ile ulusal ve uluslara-
rası eğitim-öğretim ağında Üniversitemizi tem-
sil edecek etkin üyeler yetiştirmeyi hedefleyen 
Fakültemiz TEKMER, Teknopark, KOBİ ve çeşitli 
kuruluşlarla bir çok proje düzenlemekte ayrıca, 
öğrencilerine, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Rotary Klüp, Ankara 
Valiliği ve Gazi Yükseliş Vakfı gibi kurumlardan 
burs olanağı sağlamaktadır.

Akademik Birimler
	Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
	Mimarlık Bölümü
	Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Tel : (0312) 582 30 00
Faks : (0312) 582 36 61
Web : www.mim.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi
   Mimarlık Fakültesi
   Eti Mah. Yükseliş sok. No:5 
   MALTEPE / ANKARA

MÜHENDİSLİK
Fakültesi

Geçmişi 1966 yılına dayanan Gazi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 1982 yılında kurulan Gazi 
Üniversitesi bünyesine alınmış ve Mühendislik Mi-
marlık Fakültesi çatısı altında eğitim ve öğretime 
devam etmiştir. 
Mühendislik  Mimarlık Fakültesinin 3 Ekim 2009’da 
kapatılmasıyla Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık 
Fakültesi olarak iki ayrı fakülte açılmıştır.
Fakültede eğitim süresi, bir yıl İngilizce hazırlık 
eğitiminin ardından bütün bölümlerde 4 yıldır. Tüm 
bölümlerimizde eğitim en az %30 oranında İngilizce 
olarak yapılmakta ayrıca; Elektrik-Elektronik, 
Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makina Mühendisliği 
bölümlerinde %100 İngilizce eğitim programı da 
bulunmaktadır.

Akademik Birimler
	Elektrik-Elektronik Mühendisliği
	Endüstri Mühendisliği 
	İnşaat Mühendisliği
	Kimya Mühendisliği 
	Makine Mühendisliği 
	Bilgisayar Mühendisliği
	İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-

Montana st. Üniv)

Tel : (0312) 582 30 00
Faks : (0312) 230 84 34
Web : www.mf.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi
   Mühendislik Fakültesi
    Eti Mh. Yükseliş Sk. No :5 
   Maltepe / Ankara
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SAĞLIK BİLİMLERİ 
Fakültesi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2008 
yılında kurulmuştur. 1999 yılında eğitim-öğretim 
hayatına başlayan Gazi Hemşirelik Yüksekokulu 
yeniden yapılandırılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine 
bölüm olarak dahil edilmiştir. 
Fakültede öğrencilere uygulama alanında 
örnek teşkil edecek şekilde verilen başlıca 
hizmetler;
•	 Adolesan Obezlerde Egzersiz Programı
•	 Gebe Eğitimi ve Egzersiz Programı 
•	 Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi Eğitimi
•	 Erişkin ve Adolesanlar için Ağırlık Kontrolü - 

Beslenme Eğitimi
•	 Toplu Beslenme Sistemleri için Mönü Planlama 

Eğitimi
•	 Toplu Beslenme Sistemleri için Gıda ve Personel 

Hijyeni Eğitimi
•	 Sporcu Performans Analizleri

Akademik Birimler
	Beslenme ve Diyetetik Bölümü
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
	Hemşirelik Bölümü
	Odyoloji Bölümü
	Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
	Sosyal Hizmet Bölümü

Tel : (0312) 216 26 01
Faks : (0312) 215 07 26
Web : www.sbf.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi 
              Emniyet Mah. Muammer
              Yaşar Bostancı Cad. No:16             
              06560 Beşevler /ANKARA

SPOR BİLİMLERİ
Fakültesi

Kendi alanında Türkiye’nin en eski eğitim 
kurumu olan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fa-
kültesinin temeli 1932’ye dayanır. Türkiye’nin en 
çok öğretim elemanına sahip Spor Bilimleri Fa-
kültesi Türk sporuna pek çok değer kazandırmış-
tır. Fakültemizde öğrencilerin ders içi ve ders dışı 
zamanlarında faydalanmaları için internete bağlı 
bilgisayar laboratuvarı ve 10 adet kapalı spor 
tesisi bulunmaktadır. Biyomekanik laboratuva-
rı, fizyoloji laboratuvarı ve anatomi laboratuvarı 
mevcuttur.

Akademik Birimler
	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü
	Antrenörlük Eğitimi Bölümü
	Spor Yöneticiliği Bölümü
	Rekreasyon Bölümü

Tel : (0312) 202 35 00
Faks : (0312) 212 22 74
Web : www.sporbilimleri.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi
    Spor Bilimleri Fakültesi
   Gazi Mahallesi Abant Sokak
              No:12 Yenimahalle / ANKARA

http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-egitimbilimleri
http://gef.gazi.edu.tr/site/gef-guzelsanatlar
http://gef-matematikfen.gazi.edu.tr/


44 45gazi.edu.tr gazi.edu.tr

TEKNOLOJİ
Fakültesi

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi uygu-
lamalı ve teorik eğitimi bir arada veren mühendis-
lik programları ile alanında nitelikli mühendisler 
yetiştirmek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. 
Kuruluşu yeni olmasına rağmen kökleri 1937’ye, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan 
Erkek Meslek Öğretmen Okuluna dayanmaktadır.

	Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği 
Bölümü

	Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
	Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü
	Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 

Bölümü
	Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
	İmalat Mühendisliği Bölümü
	İnşaat Mühendisliği Bölümü
	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü
	Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Tel : (0312) 202 89 42
Faks : (0312) 202 89 47
Web : www. tf.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi
   Teknoloji Fakültesi, 06500 
   Teknikokullar - ANKARA

Akademik Birimler

TIP
Fakültesi

Tarihi 1979’a dayanan Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde hem Türkçe hem de İngilizce Tıp 
programları yürütülmektedir. İngilizce Tıp Programı 
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle başlamış 
olup, ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Akademik Birimler
	Temel Tıp Bilimleri
	Dahili Tıp Bilimleri
	Cerrahi Tıp Bilimleri

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi 1150 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin önde 
gelen araştırma hastanelerinden biridir. Hastane TS-
EN-ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini 
almaya hak kazanmış ilk devlet üniversitesi hasta-
nesi olmanın onurunu taşımaktadır.  Tıp alanındaki 
gelişmeleri yakından takip eden fakülte, öncü ve 
model olma niteliğine uygun olarak, hizmet alanını 
sürekli yenilemeye ve genişletmeye, Gama Knife, 
PET-CT ve PET-MR gibi üniteleri ile hizmet sunmaya 
devam etmektedir. Tel : (0312) 202 44 44 / 202 48 48

Faks : (0312) 221 32 02
Web : www.med.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi
   Tıp Fakültesi 06500 
   Beşevler/ANKARA
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SAĞLIK  HİZMETLERİ 
Meslek Yüksekokulu

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 
1985 yılında kurulan Yüksekokulumuz, Gölbaşı 
yerleşkesinde eğitim - öğretim hizmetine devam 
etmektedir.

Bilgili, kaliteli, etik kuralların bilincinde, 
çağdaş uluslararası standartlara uygun öğrenci 
yetiştirme sorumluluğunu taşıyan yüksekoku-
lumuzda, Yaşlı Bakım Uygulama Laboratuvarı, 
Biyoçeşitlilik Araştırma Laboratuvarı, Ağız ve Diş 
Sağlığı Laboratuvarı ve her biri internete bağlı 
bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

	Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü

	Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
	Dişçilik Hizmetleri Bölümü

Akademik Birimler
Tel : (0312) 484 56 35
Faks : (0312) 484 36 49
Web :  www.shmyo@gazi.edu.tr
Adres : Sağlık Hizmetleri Meslek    
   Yüksekokulu Gölbaşı/Ankara

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

gazi.edu.tr
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TEKNİK BİLİMLER 
Meslek Yüksekokulu

Gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin kap-
sam değiştiren insan gücü ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere Ostim Sanayii Bölgesi içerisinde 
kurulmuştur.

Evrensel değerlerle donatılmış, kendisini 
sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, etik de-
ğerleri özümsemiş, ”tekniker ve teknik eleman” 
yetiştirmek amacını taşıyan Yüksekokulumuza 
ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt yapılmakta-
dır.

Akademik Birimler
	Elektrik ve Enerji Teknolojileri 

Bölümü
	Elektronik  ve Otomasyon 

Teknolojileri Bölümü
	Kimya ve Kimyasal İşleme 

Teknolojileri Bölümü
	Makine ve Metal Teknolojileri 

Bölümü
	Malzeme ve Malzeme İşleme 

Teknolojileri Bölümü
	Tasarım Bölümü

Tel : (0312)  354 84 01
Faks : (0312) 354 38 35
Web : www.teknikbilimler.gazi.edu.tr  
Adres : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
   Ostim M. Cevat Dündar C. No:19
   Ostim/ Ankara

TUSAŞ KAZAN
Meslek Yüksekokulu

Gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin kapsam 
değiştiren insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak için 
alınan kararlar doğrultusunda üniversitemiz rek-
törlüğünün meslek yüksekokullarının yeniden ya-
pılandırılması kapsamında, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın 19.03.2014 tarihli Yükseköğretim 
Genel Kurul Kararı ile kurulmuştur.

	Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
	Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 

Teknolojileri Bölümü
	Yönetim ve Organizasyon Bölümü
	Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Akademik Birimler
Tel : (0312) 800 06 14/15 
                         202 19 82
Faks : (0312) 800 06 18
Web :  www.kazanmyo.gazi.edu.tr
Adres : Aydın Mahallesi Aydın Küme
   Evleri 1.Cadde No:79/A 
             Kazan/ANKARA
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ENSTİTÜLER

Bilişim Enstitüsü
Adres : Tunus Cad. No: 35
   Çankaya / ANKARA
Tel : (0 312) 202 38 01 / (0 312) 215 54 83
Faks : (0 312) 212 7929

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Adres : Emniyet Mahallesi, Abant Sokak, No: 10/2 
   E Blok, Kat 6  06500 Yenimahalle  / ANKARA
Tel : (0 312) 202 37 51
Faks : (0312) 202 37 79

Fen Bilimleri Enstitüsü
Adres : Emniyet Mah. Abant-1 Cad.       
   No:10/2 E Blok Kat:8  
  06500 Yenimahalle  / ANKARA
Tel : (0 312) 202 37 01 - 02

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
Adres : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü   
     Teknoloji Fakültesi Binası       
    B-Blok  BM-101 nolu oda 06500   
   Teknikokullar / ANKARA
Tel  : (0 312) 202 34 87

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres : Emniyet Mah. Taç Sok. No: 3   
     Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası   
      1. Kat P.K. 06330  Etiler/ANKARA
Tel : (0 312) 202 33 87 / (0 312) 202 33 90
Fak : (0 312) 212 49 85

Tel:(0
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UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
9/3/2015 Tarihli ve 2015/29290 Sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
kurulması kararlaştırılmış olup öğrenci alımına henüz başlanmamıştır.
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