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NUH NACİ YAZGAN
D.1885 - Ö.1947

1885’te Kayseri’de dünyaya geldi. Babası, İbrahim Hakkı Bey’dir. Ticaret İdadisi’ni bitirdi. İş yaşamına 

Kayseri’deki Baruthane’de kâtiplik yaparak başladı. Bu işinden ötürü “Katipzade” olarak tanındı. Bir yıl kadar 

Kayseri İdadisi’nde (Lisesinde) Hüsn-ü Hat ve Meşk (Güzel yazı ve örnek yazı) dersleri verdi.

TTicaret yaşamına ise halıcılık yaparak başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında, Kalaçzade Ahmet Hilmi Bey ve Ömer 

Mümtaz İmamzade ile birlikte Sivas Kongresi’nde Kayseri delegesi olarak bulundu. Sivas’tan döndükten sonra 

Kayseri’de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasına ön ayak oldu. Kayseri ve civarında halktan toplanan 

yardımlarla ulusal müfrezeler oluşturulması ve görevlendirilmesi, işgal hareketlerini kınayan toplantılar 

düzenlenmesi, halkın dini ve milli duygularının canlı tutulması konularında öncülük etti. İşgal edilen yerlerde 

halka yapılan eziyetleri anlatmak ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki gelişmeleri halka duyurmak amacıyla 

yayın giderlerini şahsen yayın giderlerini şahsen karşılayarak “Erciyes” adında bir gazetenin çıkarılmasını sağladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 2. dönem Kayseri milletvekili olarak girdi. Atatürk kendisine Adana’da kentten 

ayrılan azınlıkların terkettiği, bacası tütmeyen fabrikaları yeniden faaliyete geçirme görevini verince, 22 Aralık 

1924’te milletvekilliğinden istifa etti ve Adana’daki sanayi hamlesinin başına geçti.

Nuh Naci Yazgan, Orhan Kemal’in romanlarında ölümsüzleştirdiği ülkenin en eski fabrikalarından Millî 

Mensucat’ı 1927’de dönemin diğer işadamları Mustafa Özgür, Nuri Has, Seyit Tekin ile birlikte Hazine’den satın 

aldı ve işletti. Millî Mensucat, Türkiye’nin tarihindeki yedinci, Adana’nın ise birinci tekstil fabrikasıdır. Burada 

üretilen “Aslan” marka vater ve ekstra iplikler, ülkede büyük talep gördü.

Nuh Naci Yazgan 7 Ekim 1947’de vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Tarafından yapılan eserler;

Nuh Naci Yazgan Köylü Öğrenci Yurdu ( Kayseri),

Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu ( İstanbul),

Göğüs Hastanesi ve Dispanseri (Kayseri),

Behice Yazgan Kız Lisesi (Kayseri)
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Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR
Mütevelli Heyet Başkanı

1975 yılında Kayseri'de bir üniversite kurmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Kayseri 
Yükseköğrenim ve Yardım Vakfının ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak, geçen 42 yılın 13 yılını üye, 
29 yılını Başkan olarak yürüttüğüm görevimde; Erciyes Üniversitesinin kuruluşunu 
tamamlamasının ve Kayseri'ye 1938 yılından itibaren eğitim alanında çok büyük emekleri 
geçmiş bir büyüğümüz "Nuh Naci Yazgan" ismi ile bir üniversiteyi kurabilmiş olmanın Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte mutluluğunu yaşıyoruz.

HerHer şeyin başının eğitim olduğuna inanan kişiler olarak Üniversitemizde aydın, cumhuriyet 
ilkelerine bağlı, vatan ve bayrak sevgisi ile dolu, fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz.

Unutulmamalı ki; âlimin uykusu cahilin ibadetinden evladır.

Üniversitemizin, ülkemize, gençliğimize hayırlı olmasını diliyor, başarı dileklerimle saygılar 
sunuyorum.

Dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Üniversitemizin temel 
hedefi, modern eğitim metotları uygulayarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, 
mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, girişimci, özgür, üretken, ekip 
çalışmasında başarılı, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, 
çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, sosyal ve 
kültürel yönü güçlü bireyler yetiştirmektir. Üniversitemizin öncelikli hedeflerinden birisi 
mezunlarımızın iş arayan değil, iş kuran ve istihdam yaratan girişimciler olarak ülke 
ekonomisine ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Üniversitemiz, başarılı öğrencilere verdiği burslar ve sağladığı sosyal, kültürel imkanlarla, çok 
sayıda öğrencinin tercih ettiği barışın ve huzurun hakim olduğu modern bir kampüse sahip 
olup, modern donanımlı laboratuarları ve kütüphanesi, nitelikli akademik kadrosu, canlı, 
hareketli, renkli ve samimi kampüs ortamı, ulaşım ve yurt imkanları, bahar şenlikleri, 
konserler, geziler, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar ile öğrencilerimize kültür, 
sanat, sosyal ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecek imkanlar sunmaktadır. 
Üniversitemiz pazar odaklı olup, inovasyon (yenilik) ve işbirliği kültürünü özendirici ve 
geliştirici şekilde ogeliştirici şekilde organizasyon yaklaşımını benimsemektedir.

Bugün, baş döndürücü hızdaki teknolojik değişime paralel olarak, bireylerin iş bulması ve 
refah içinde yaşayabilmesi için üniversite mezunu olmak yetmemektedir, mutlaka bir, hatta 
ikinci yabancı dil bilmek, bilişim teknolojilerine hakim olmak, belli alanda uzmanlaşma ve 
kimi zamanda yurt dışı deneyim gerekli olmaktadır. Üniversitemizden öğrenciler bu vasıflara 
sahip olarak mezun olacaklardır.

Sevgili öğrenciler, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik eden 
ülkemizin kültür, sanat, bilim, sanayi ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri'de, Nuh Naci 
Yazgan Üniversitesinin bir üyesi olmaya sizleri davet ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Kerim GÜNEY
Rektör

REKTÖRÜN
MESAJI

BAŞKANIN 
MESAJI



Kampüs Ziyareti
Kampüsümüzü bireysel veya grup olarak ziyaret etmek 
için bize telefon, faks veya e-posta ile ulaşabilirsiniz. 
Ziyaret etmek istediğiniz tarih ve saati, kaç kişi 

olacağınızı ve iletişim bilgilerinizi eklemeniz yeterlidir. 
Konu ile ilgili olarak Tanıtım ve Başvuru Ofisimiz 

sizinle temasa geçecektir.

Tanıtım ve Başvuru Ofisi'ne ulaşmak için:
Tel   : 90 (352) 324 00 00
Faks   : 90 (352) 324 00 04
E-posta : tanitim.basvuru@nny.edu.tr

Neden NNY Üniversitesi? Öğrenci Alınan Bölümler
• Dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri,

• Öğrenim, özel, sanat, kültür, spor ve başarı bursları,

• Nitelikli, genç ve dinamik akademik kadrosu,

• Uluslararası öğrenci değişim programları,

• Yandal / Çift anadal yapma imkanı,

• Müfredatta çok sayıda seçmeli ders olması ve öğrencilerimizin arzu ettikleri 

    veya çağın ge    veya çağın gerektirdiği bir alanda uzmanlaşmaları,

• İngilizce’ye ilaveten Almanca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça öğrenme fırsatı,

• Etkin üniversite-sanayi/toplum işbirliği,

• Modern donanımlı laboratuarları ve kütüphanesi,

• Modern yurt imkanları, 

• Barışın ve huzurun hakim olduğu canlı, hareketli, renkli ve samimi kampüs ortamı,

• Sosyal, kültürel ve sportif imkanları,

•• Bahar şenlikleri, konserler, geziler, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar,

• Öğrenci kulüpleri,

• Kariyer yönlendirme merkezi,

• Modern bilişim hizmetleri.

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Psikoloji

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

HemşiHemşirelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

İktisat

İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

www.nny.edu.tr
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Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bünyesindeki İnşaat Mühendisliği Bölümüne, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne, Endüstri Mühendisliği 
Bölümüne; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bünyesindeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne, Mimarlık Bölümüne; Fen - Edebiyat Fakültesi 
Bünyesindeki Psikoloji Bölümüne;  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bünyesindeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne, İktisat Bölümüne, İşletme 
Bölümüne; Sağlık Bilimleri Fakültesi Bünyesindeki Beslenme ve Diyetetik Bölümüne, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümüne, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümüne  Öğrenci Alınacaktır.

Öğrenimlerini Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerde sürdüren Kayserili yükseköğrenim öğrencilerine maddi ve 
manevi katkıda bulunmak üzere kurulmuş bulunan Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneğinin 1972 yılı 
olağan toplantısında Kayseri'ye bir üniversite kazandırmak için bir vakıf kurulması kararı alınmıştır. Prof. Dr. 
Necmettin FEYZİOĞLU'nun başkanlığında kurulan komisyonun bilinçli ve fedakar çalışmalarıyla 29/05/1975 
tarihinde Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla "Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı" kurulmuştur. 
Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti alan Vakfın kurucuları bilim adamı, bürokrat ve işadamlarından 
oluşmaktadır. Halen 65 kurucu ve 258 şeref üyesi bulunmaktadır.

VVakfın genel amacı, Resmi Senedinin 6. Maddesinde belirtildiği gibi Kayseri'de üniversite kurulmasına yardımcı 
olmak veya bizzat bir vakıf üniversitesi ve yükseköğretim kurumu kurmak ve bu çerçevede sosyal, kültürel ve 
sağlıkla ilgili proje ve faaliyetler geliştirip uygulamaktır. Bu proje ve faaliyetler içinde, yurt ve burs programları, 
bilim adamlarının ekonomik olarak desteklenmesi özel olarak vurgulanmış ve uygulanmıştır. 

VVakıf, amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş, yükseköğrenimin Anadoluya yayılması politikasının etkin 
olarak uygulandığı dönemde devlet adamlarından merhum Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU'nun öncülüğünde o 
günkü adıyla Kayseri Üniversitesi şimdiki adıyla Erciyes Üniversitesi’nin kurulmasını sağlamıştır. Kuruluş 
yıllarında pek çok problemle karşılaşan Erciyes Üniversitesi’ne Vakıf tarafından bir fakülte binası yapımı da dahil 
olmak üzere bir çok alanda destek verilmiştir.

Prof. Dr. Fevzi N. FEYZİOĞLU

Av. Torun SİPAHİOĞLU

Nuh Mehmet BALDÖKTÜ

Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR

Prof. Dr. Sıddık KARATAY

Doç. Dr. Hüseyin SİPAHİOĞLU

M. M. Kemal DEDEMAN

Şükrü ÇETİNER

Hasan ACAR

Başkan

Başkan Vekili

Muhasip Üye

Katip Üye

Üye 

Üye 

ÜyeÜye

Üye

Üye 

Vakfın  Görevdeki Yönetim KuruluVakfın İlk Yönetim Kurulu

Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR 

Op. Dr. Suat ALTMIŞYEDİOĞLU 

Mahmut ÖZBIYIK 

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ

Prof. Dr. Ekrem ERDEM 

Nurettin ÖZGEN 

Gönen GÜRLERGönen GÜRLER 

Hüseyin MERCAN 

Ertuğrul BÜYÜKNALBANT 

Sadullah ÇETİN

Ali Rıza HASOĞLU

Başkan

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Üye

Üye

Üye

ÜyeÜye

Üye

Üye

Üye

Üye

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 
kurulmuştur. 23/06/2009 tarih ve 5913 sayılı Kuruluş Kanunu, 07/07/2009 tarih 
ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Üniversite bünyesinde;

Mühendislik Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Güzel Sanatlar ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi,

Tıp Fakültesi,

Diş Hekimliği Fakültesi,

Meslek Yüksekokulu,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 

FFen Bilimleri Enstitüsü 

bulunmaktadır.

Kayseri Yükseköğrenim 
ve Yardım Vakfı Genel Bilgiler

Mütevelli Heyeti

Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR

Prof. Dr. Ömer ÖZBAKIR

Prof. Dr. Kerim GÜNEY

Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN

Dr. Murat KÖMÜRCÜ

Dr. Rahmi İNCETAN

YYalçın BESCELİ

M. İrfan BAŞYAZICIOĞLU

Mahmut ÖZBIYIK

Erdal KOÇER

Başkan

Başkan Vekili

Tabii Üye - Rektör 

Üye

Üye

Üye

ÜyeÜye

Üye

Üye

Genel Sekreter



İç Anadolunun merkezinde yer alan Kayseri ulaşım yönünden bir çok kolaylığa 
sahiptir. Havaalanı Üniversitemizden yaklaşık 5 km, Şehirlerarası Otogar 4 km 
uzaklıktadır. Tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde olduğu için kara 
ulaşımı da çok rahattır. Kayseri'ye Türkiye'nin dört bir yanından gerek hava yolu 
ile gerekse karayolu ile kolayca ulaşmak mümkündür.

Kayseri’ye Ulaşım
Bulutları delen zirvesi, Yaz ve Kış üzerinde eksik olmayan karla, tatilcilere en uzun kayak sezonunu yaşatan 
Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi, eşsiz tabiat ve doğal güzellikleri ile hayatınızda 12 ay 
boyunca unutulmayacak anılar bırakıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, ülkemizdeki en yeni liftleri ve teknik imkânlarıyla, dünyanın en iyi markaları olan 
ürünlerine sahip. 23.750 metre hat uzunluğunda son teknoloji teleferik sistemiyle, saatte 26.750 kişi taşıma 
kapasitesi bulunuyor. Erciyes Dağ’ı üzerinde kurulan Evrensel Kış sporları ve Turizm Merkezi, 2’si gondol 
18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkânı sunuyor.

Kış Turizmi & Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri merkezine 1 saat mesafede olan eşsiz tabiat güzellikleri ve tarihi 
dokusu ile Kapadokya ziyaretçilerine güzel hatıralar yaşatıyor. 
Kapadokya’ya her ziyaretinizde yeni yerler keşfedebileceksiniz ve aslında 
bölgenin tamamıyla bir müze olduğunu göreceksiniz. Yaşamın peri 
bacaları ile iç içe sürdüğü Kapadokya'nın şirin beldesi Göreme'nin tarihi 
anlamda en önemli yeri Göreme Açıkhava Müzesi'dir. Müze kaya içine 
oyulmuş manastırlar, kiliseler, şapeller, yemekhaneler, mutfaklar ve 
yaşam alanlarından oluşmaktadıyaşam alanlarından oluşmaktadır.  

Kapadokya & 
Göreme Açık Hava Müzesi

Nice kavimlerin gelip geçtiği rotaların kavşağında yer alan Kayseri, zamanın penceresinden bakarak Anadolu’nun çok farklı yüzlerini keşfedebileceğiniz 
bölgelerimizden biridir. Kayseri, yap-boz oynarcasına parçaları birleştirip eski kültürleri anlamaya çalışan arkeologların her daim ilgi odağı olan Kapadokya 
bölgesine bir dönem başkentlik yapmış. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle zengin geçmişini sergileyen şehrimiz, özellikle doğaseverleri 
cezbeden eşsiz güzellikleriyle de öne çıkıyor. Bu tarihi mozaiğin parçalarını görmek isteyen ziyaretçiler için Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
hazırlamış olduğu birçok doğa, safari-manzara, kültür ve tarih turları için hazırlamış olduğu birçok doğa, safari-manzara, kültür ve tarih turları için rotalar bulunmaktadır.  

Kayseri’de Gezilecek Yerler
Kayseri’de (Kayseri Park, Kasseria, Kayseri Forum, İpek Saray, Byz 
Garage AVM) 5 adet sinema salonu bulunmaktadır. Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait Şehir Tiyatrosu ile birlikte Kayseri İl Kültür Merkezi, İl 
Özel İdaresi Erciyes Kültür Merkezi ve Sabancı Kültür Sitesindeki 
salonlar hem tiyatro hem de çeşitli resim,  fotoğraf,  heykel vb. sanat 
eserlerinin sergilenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Kayseri’de Kültür 
& Sanat Etkinlikleri 

KAYSERİ’DE YAŞAM

www.nny.edu.tr



Üniversitemiz, şehrin gürültüsünden uzak kampüsünde, 
öğrencilerin günlük hayatla ilgili tüm ihtiyaçlarını giderme
imkânı sunmaktadıimkânı sunmaktadır. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal 
faaliyetleri ve verilecek diğer hizmetler 3.275 m² kapalı alana 
sahip olan Öğrenci Merkezinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenci 
Merkezi bünyesinde öğrenci ve personelin beslenme ihtiyaçları 
için mutfak ve yemekhane, hızlı yemek salonu, pastane, pide 
salonu, ocakbaşı restaurant mevcuttur.  Öğrenci kulüplerinin 
faaliyetleri için 9 adet ofis ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu 
revir  bulunmaktadırevir  bulunmaktadır. 

Ayrıca bu merkezde, market, tuhafiye, kitabevi, seyahat acentesi, 
kuaför ve kuru temizleme gibi hizmet alanları mevcuttur. 
Öğrenci merkezinin dışında her fakültede farklı firmalar 
tarafından işletilen kafeterya ve  içecek-yiyecek otomatları 
bulunmaktadır. 
Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren yiyecek içecek firmaları 
ISO ve HACCP standartları göz önünde 
bulundurularak belirli zamanlabulundurularak belirli zamanlarda hijyenik açıdan 
denetlenmektedir. 

www.nny.edu.tr

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin engelinden dolayı akademik başarısızlık yaşamalarını önlemek amacı ile öğretim süreci ve 
sınavlara ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. idari, fiziksel ve sosyal ihtiyaçları karşılanmakta, yurt yaşamları dahil olmak üzere karşılaşabilecekleri 
problemlere etkin çözümler  üretilmektedir. 

GeGerekli uyarlamalar yapılırken engelli öğrencilerin bireysel talepleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Kayıt sırasında engelli öğrenciye öncelik, kayıt 
işlemlerinde yardımcı personel desteği, yardımcı personel eşliğinde binaların tanıtılması, rampa, asansör ve engelli tuvaletleri, engel  gruplarına uygun 
sınıflar, akademik personelin engellilik ile ilgili farkındalığının arttırılması, sınıfların erişilebilirliği, çeşitli engel gruplarına göre ders materyalleri 
geliştirme, kütüphanenin çeşitli engel gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi, engel gruplarına göre özel uygulamalar (engeli 
nedeniyle derslenedeniyle derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere öğrenci asistanlığıyla not tutucu hizmetleri, görme engelli öğrenciler için 
büyük puntolu kağıtlar, isteğe göre sözlü sınav, uygun sınav salonu), engelli öğrencilere burslarda öncelik tanınması ve yurt binalarında erişilebilirliğin 
artırılması sağlanmıştır.

Engelsiz ÜniversiteKAMPÜSTE YAŞAM

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi haftanın belli günleri 
mesai saatleri içinde Öğrenci Merkezi'nde hizmet vermektedir. Konusunda uzman ve tecrübeli 
personelimiz  tarafından verilen hizmetin amacı, öğrencilerin bilişsel, psiko-sosyal ve davranışsal 
açıdan kendilerini tanımalarına ve muhtemel stres durumlarıyla daha etkin başa çıkma yöntemleri 
kullanmalarına yardımcı olmaktır.  Hizmetimiz ücretsiz olup Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 
öğrencileri içindir ve “Gizlilik İlkesi” temel alınarak yürütülür. 

Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik

Sağlık

Öğrenci Merkezi

Üniversitemizin amacı,öğrencilerimize sağlıklı, güvenli, konforlu ve temiz 
bir ortamda barınma, beslenme, etkin ders çalışma imkanı oluşturmak, 
toplu yaşam koşullarına uyumlarında gerekli desteği sağlamak ve başarılı 
olmalarına katkıda bulunmaktır. Üniversitemiz kampüs alanında kız ve 
erkek öğrenci yurtlarımız mevcuttur. Yurt odaları bir, iki ve üç öğrenci 
kalacak şekilde tasarlanmıştır. Yurdumuzda 24 saat sıcak su, 7 gün/24 
saat ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilmekte,  oyun salonu, 
çamaşıçamaşırhane ve ütü odası, okuma salonu, dinlenme salonu gibi farklı 
ihtiyaçlara cevap verecek birimler bulunmaktadır. 

Yurtlarımızın kapasitesi yeterli olup isteyen tüm öğrencilerimiz 
yurtlarımızda kalabilmektedir. YKS sınavı başarı durumlarına göre 
üniversitemizi tercih edecek öğrencilere ücretsiz ve indirimli barınma 
imkanı sağlanmaktadır.   2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle Türkiye 
genelinde ilk 10.000‘ e giren öğrencilerimize yurtlarımızda ücretsiz olarak 
konaklama imkanı sağlanacak, üniversitemizi 1. , 2. ve 3. sırada tercih 
eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinde % 40 indirim 
uygulanacaktıuygulanacaktır.

Barınma

Üniversitemizde öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın ücretsiz olarak 
faydalanabileceği bir revir bulunmaktadır. Revirimizde bir yarı-zamanlı 
doktor bulunmaktadır. Ayrıca üniversite kampüsümüz Kayseri Şehir 
Hastanesine 3 km mesafedir. 

Üniversitemiz ana kapısında ve kampüs içindeki tüm alanların 
giriş ve çıkışlarında hazır halde bulunan koruma ve güvenlik 
ekibi ve gelişmiş kamera sistemlerinin takibi ile kampüs huzuru 
ve düzeni 7/24 korunmaktadır. Kampüs girişinde kimlik gösteril-
mesi zorunludur.

Güvenlik



Nuh Naci Yazgan  Üniversitesi, yerleşke içerisinde yer alan Spor Kompleksi ile  
öğrencilerin sportif gelişmelerine katkı sağlamak, dinlenme ve ders dışı 
zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamaları  amacıyla 
kendilerine her türlü imkanı sunmakta, alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin 
rehberliğinde spor etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Kapalı spor salonu ve 
fitness center,  basketbol sahası,  halı  saha, tenis kortu bulunan  
üniversitemizde öğrencilerimiz birçok branşta etkinliklere katılabilmektedir.  

Çeşitli branşta spor kursları ve turnuvaları düzenlenmektediÇeşitli branşta spor kursları ve turnuvaları düzenlenmektedir. Ayrıca basketbol, 
futbol, salon futbolu (futsal),  masa tenisi, tenis takımlarımız üniversitelerarası 
spor yarışmalarında üniversitemizi temsil etmektedirler. Öğrencilerimiz her yıl 
yapılan seçmelere katılarak diledikleri spor takımlarına katılma olanağı 
bulmaktadır. Akademik yıl süresince spor tesisleri 7/24 öğrencilerimize açıktır. 
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Belirli saatlerde şehrin farklı noktalarından ve şehir merkezinden 
Üniversitemiz Kampüsüne Belediye otobüsleri ile ulaşım mümkündür. 
Ayrıca, Kampüsümüze en yakın raylı sistem durağından Kampüsümüze 
belirli aralıklarla hem Belediye otobüsleri ile hem de Üniversitemiz servis 
araçları ile ücretsiz ulaşım hizmeti verilmektedir.

KAMPÜSTE YAŞAM

Kampüse Ulaşım

Spor Tesisleri
Sosyal ve kültürel faaliyetler kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş 
zamanlarını değerlendirmelerini, yeni ilgi alanlarına yönelmelerini, birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı 
kazanmalarını, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını temin 
ve teşvik etmek amacıyla; oryantasyon programları, bahar şenlikleri, geziler, konserler, tiyatro, sinema günleri 
düzenlenmekte,  öğrencilerin,  öğrenci kulüpleri aracılığı ile sosyal, kültürel  faaliyetler organize etmeleri 
desteklenmektedir.  

KKulüplerin kendi aralarında veya üniversiteler arasında düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklere, 
toplantılara, turnuva ve yarışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılmaktadır.

Süleyman Çetinsaya Kongre ve Kültür Merkezi; 600 kişilik kapasitesi ile hizmet 
vermektedir.  Merkezimizde; kongre, seminer, sempozyum, panel, organizasyon, 
iş toplantıları ve her türlü aktivite organize edilebilmektedir

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Kongre & Kültür Merkezi
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SOSYAL VE KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
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Üniversitemizde öğrencilerin akademik hayatları yakından izlenmektedir. Öğrencilerin  sosyal, akademik ve kültürel 
alanlardaki sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözümler üretmek, bu alanlardaki potansiyellerini 
gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için ve eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla danışmanlık 
hizmeti sunulmaktadır.  Her bir öğrenci için bir öğretim üyesi danışman olarak atanmaktadır. Danışman, öğrencileri 
öğrenimleri süresince izlemekte, yönlendirmekte ve sorunlarına çözüm üretmesinde rehberlik etmektedir.  

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak dört yıllık eğitim-öğretim süresince çok yoğun bir İngilizce 
eğitimi verilmektedir. İlk yarıyıl haftada 4 saat, ikinci yarıyıl haftada 4 saat, daha sonraki altı yarıyılın her birinde ise 
haftada en az ikişer saat olmak üzere İngilizce, Mesleki İngilizce, İngilizce Okuma ve Konuşma ve İş Hayatı İçin 
İngilizce dersleri sunulmaktadır. Üniversitemizde isteyen öğrenciler öğrenimleri süresince Almanca, Arapça, Çince, 
İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerini de seçmeli olarak alabilmektedirler.

AAyrıca Üniversitemizin kontrolü altında olmak üzere isteyen öğrenciler Üniversitemizin uygun şartlarla anlaşma 
yaptığı İngilizce dilinin konuşulduğu ülkelerdeki Üniversite ve Yabancı Dil Okullarına yaz ve yarı yıl tatillerinde 
gönderilmekte ve böylece daha iyi pratik yapma imkânları sunulmaktadır. Bu sistemle öğrencilerimizin bir yıl 
İngilizce Hazırlık Sınıfı okumadan çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Eğitim-Öğretim Dili & Yabancı Dil

EĞİTİM

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitemizin öğretim ve araştırma politikasına uygun olarak eğitim 
araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermektedir. Üniversitemiz Kütüphane binası 1678 
m² kapalı alana sahiptir. Öğrencilerin sessiz bir ortamda çalışmalarını sağlamak için tek kişilik çalışma kabinleri, 
öğrenci gruplarının sesli çalışma yapabilmeleri için özel çalışma odaları, internet salonu, günlük gazete ve dergi 
okuma alanı, konferans salonu ve teras katında kafeteryası mevcuttur. 
KütüphaneKütüphane kaynaklarımız dünyanın ve ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra 
e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ile zengin bir koleksiyona sahiptir. Üniversitemiz kampüsü içerisinden 7/24 
akademik ve güvenilir bilgi kaynaklarına (e-veritabanları ve diğer e-kaynaklara) erişim sağlanabilmektedir. 

Kütüphane

Üniversitemizde eğitim; esnek, dinamik, disiplinler arası, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme ve bilgi üretme 
yönünde planlanmıştır. Günümüzde üniversite mezunlarından beklenen, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşıp, bilginin 
işlenmesi, aktarılması, sınıflandırılması, kullanımı ve üretilmesinin yanı sıra piyasanın istediği pek çok beceriyi de 
kazanmış olmalarıdır. İletişim, yabancı dil, kişisel ve ekip çalışması yapabilme, liderlik, toplumsal ve etik değerlere
saygı, geniş bir görüş açısı, hayat boyu öğrenme kültürü, modern teknikleri kullanabilme, çevreye duyarlılık ve sosyal 
sorumluluk beklenen mezun özellikleri arasındadır. 

DersDers programları ve içerikler bu çerçevede ulusal ve uluslararası standartlarda hazırlanmış olup, her yıl 
güncellenmektedir. Eğitim programlarımızda çok sayıda alan/alan dışı seçmeli ders olup bu sayede hem öğrencilerin 
arzu ettikleri bir alanda uzmanlaşmaları sağlanmakta hem de ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları çok 
daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

DersleDersler, konularında uzman öğretim üyeleri tarafından, öğrenci odaklı, bireysel öğrenmeyi destekleyen, çağdaş 
öğretim yaklaşım ve yöntemleri kullanılarak verilmektedir. Uygulamalı alanlarda öğretim yapan bölümlerimizde,  
öğrencilerimizin, yüksek teknolojiye dayalı laboratuvarlarımızda öğretim elemanlarının rehberliğinde, gerçeğe en 
yakın koşullarda uygulama yapmaları ve  becerilerini geliştirmeleri sağlanmakta,  bunun yanı sıra  gerek uygulamalı 
alanlarda gerekse diğer alanlarda öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri süreç içerisinde üst  düzey niteliğe sahip 
kurumlarda uygulama/staj yaparak bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarabilme, mezun olmadan kariyerlerini 
planlama şansını elde etmektediplanlama şansını elde etmektedir. 

Üniversitemizin tüm bölümleri, yukarıda ifade edilen eğitim-öğretim anlayışını destekleyecek uluslararası 
standartlarda eğitim araçları ve laboratuvarıyla donatılmış bir alt yapıya sahiptir. 

Ders Programları & Derslerin İşlenmesi
Akademik kadromuz, her biri kendi alanında güncel bilgi ve becerilerle donanmış, pratik ve teorik bilgiyi 
harmanlayabilen, ileri seviyede teknoloji bilgisinin yanı sıra sektörde uygulama tecrübesine sahip 
akademisyenlerden oluşmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde kendi akademik kadromuzun yanı 
sıra ülkemizin tanınmış üniversitelerinden, alanında uzman öğretim üyelerinden de  destek alınmaktadır. 

Güçlü Akademik Kadro

Üniversitemiz, başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme, diploma ve sertifika alma imkanı sunmaktadır. 
Yandal ve çift anadal programları, eğitimini sürdüren öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir alanda da 
uzmanlaşmalarına ve gelişmelerine fırsat vermektedir. Yandal programının amacı, kendi bölümünde lisans 
programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sertifika almak üzere öğrenim görmelerini 
sağlamaktır. Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten 
öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleridir.

Yandal & Çift Anadal

Üniversitemizde  aldıkları dersten başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir 
imkan tanımak, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak, yandal ve çift anadal 
programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak amacıyla yaz okulu 
açılmaktadır. Öğrencilerimizin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi doğrultusunda  farklı 
üniversitelerden   aldıkları dersler  kendi programlarındaki derslerin yerine sayılmaktadır.  

Yaz Okulu Akademik ve Sosyal Danışmanlık
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi uluslararası ve kültürlerarası eğitime değer veren 
bir üniversitedir. Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığı ile personelimiz ve 

öğrencilerimizin dünya genelinde çeşitli değişim programlarına katılımlarını 
desteklemektir. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde kısa 
veya uzun dönemli öğrenci değişimi uygulaması ve yurt dışında staj ve yabancı dil 
öğrenme imkanlarıyla  öğrencilerimizin evrensel bir bakış açısına sahip olmaları 
hedeflenmektedir. Erasmus değişim programı ile öğrencilerimize yurtdışında 

bir/iki yarıyıl ders alma ve staj yapma imbir/iki yarıyıl ders alma ve staj yapma imkanı verilmektedir.

West University of Timisoara, Timisoara, ROMANYA
Powıslanski College in Kwidzyn, Kwidzyn, POLONYA

University of Pecs, Vasvari, MACARİSTAN
Medical University of Pelven, Pleven, BULGARİSTAN
Radom Academy of Economics, Radom, POLONYA

Aristotle University of Thessaloniki, Selanik, YUNANİSTAN
Angel Kanchev University Of Ruse, Ruse, BULGARİSAngel Kanchev University Of Ruse, Ruse, BULGARİSTAN

Danubıus University Galati, Galati, ROMANYA
University Of Defence, Buruno, ÇEK CUMHURİYETİ

Stanislaw Staszic College of Public Administration in Bialystok, Bialystok, POLONYA
Fontys University of Applied Sciences, Eındhov, HOLLANDA

University of Warmıa and Mazury ın Olsztyn, Olsztyn, POLONYA
BKF University of Applied Sciences, Budapeşte, MACARİSTAN

Unıversıty Of Gdansk, Gdansk, POLONUnıversıty Of Gdansk, Gdansk, POLONYA
University of Foggia, Foggia, İTALYA

Ovidius University Of Constanta, Constanța, ROMANYA
Medical University, SOFIA, BULGARİSTAN

Tallinna Tervishoiu Körgkool, Tallinn, ESTONYA
State University of Tetova, Tetovo, MAKEDONYA

Universita Degli Study Della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, İTALYA
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Bucures, ROMANUniversitatea Politehnica din Bucuresti, Bucures, ROMANYA

Transilvania University of, Romania, Brasov, ROMANYA

Uluslararası 
Öğrenci Değişim Programları

ERASMUS+ Anlaşmalarımız

İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Laboratuvarı

Psikoloji Bölümü Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı

Hemşirelik Bölümü Laboratuvarı

Mimarlık Bölümü Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı

LABORATUVARLARDAN
FOTOĞRAFLAR
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ÖĞRENCİ

Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında 
öğrencilerin görüşlerini belirleyerek yönetime bildirilmesi ve yönetim ile öğrenciler 
arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacı ile öğrenci konseyi oluşturulmuştur. 
Üniversitemizde bulunan tüm bölümlerdeki öğrenciler kendi bölüm temsilcilerini, bölüm 
temsilcileri fakülte temsilcisini, fakülte temsilcileri de üniversite temsilcisini seçmektedir. 
Böylece, demokratik ve özgür bir üniversite ortamı oluşturularak öğrenciler ile yönetim 
arasında etkin bir iletişim ağı kurulmuştur.

Üniversitemiz, öğrencilerimizin sosyal sorumluluklarını, düşünsel gelişimlerini,  yaratıcılıklarını, liderlik özelliklerini ve birlikte hareket etme becerilerini 
geliştirmeye yönelik etkinlikler, çalışmalar yapabilecekleri  tüm ilgi alanlarına hitap edebilecek kulüp çeşitliliğine sahiptir. Öğrenciler istedikleri kulüplere üye 
olabilir ya da prosedürler çerçevesinde diledikleri bir kulübün kurulmasına öncülük edebilirler. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için 
öğretim elemanlarımız danışmanlık yapmakta ve üniversitemiz tarafından gerekli destek sağlanmaktadır. 

Öğrenci Kulüpleri

Akademik Kariyer Kulübü

Atatürkçü Gençlik Kulübü

Araştırma ve Geliştirme Kulübü

Avrasya Kulübü

Bilim, Kültür ve Sanat Kulübü

Bilişim ve Bilgisayar Kulübü

Dans Dans Kulübü

Edebiyat Kulübü

Engelsiz Yaşam Kulübü

Ekonomi Kulübü

Etik Kulübü

Fizyoterapi ve Farkındalık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Geleneksel Atlı Okçuluk Kulübü

Genç Tema Kulübü

Genç Girişimciler Kulübü

Genç Kalite Kulübü

Gençlik Kulübü

Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Kulübü

Havacılık Kulübü

İç Mimarlık Kulübü

İdeal Gençlik Kulübü

IEEE NNY Kulübü

İşletme ve Girişim Kulübü

İş ve Kariyer Kulübü

Kadın Araştırmaları Kulübü

Kampüs Erasmus Kulübü

Kayak Kulübü

Kızılay Gençlik Kulübü

Lösev Lösev Topluluğu

Mimarlık ve Tasarım Kulübü

Müzik Kulübü

Politika ve Akademi Kulübü

Psikoloji Kulübü

Sağlıklı Yaşam Kulübü

Spor Kulübü

Sosyal Topluluk Kulübü

Üniversiteli Girişimciler Kulübü

Yazılım Kulübü

Yeşilay Kulübü

YYerli Düşünce Kulübü

Yöneylem Araştırma Kulübü

Tarih Kulübü

Tiyatro Kulübü 

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Öğrenci Konseyi

Üniversitemiz, tüm bölümlerde öğrencilerine geniş öğrenim bursu imkanları sağlamaktadır. ÖSYM verilerine göre, Üniversitemiz öğrenim bursu verme 
açısından değerlendirildiğinde ülkemizdeki vakıf üniversiteleri içerisinde en ön sıralarda yer almaktadır. Öğrenci adaylarımız Üniversitemizi, YKS'de almış 
oldukları puanlara göre; % 25 indirimli, % 50 indirimli, % 75 indirimli ve burslu olarak tercih edebilmektedir. Ayrıca, Şehit-Gazi eş ve çocuklarına her 
akademik yılın başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda burs sağlanmaktadır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde verilen tüm burslar karşılıksız 
olup,olup, herhangi bir şarta (Derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun 
oluncaya kadar) devam eder. 

Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır. Anlaşmalı kredi kartlarına en fazla 8 taksit uygulanır. 

Öğrenim Bursu

Üniversiteye yerleştirilen ve kayıt yaptırdığı puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere aylık 6.000 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere 
aylık 4.000 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 2.000 TL, ilk 3001 ve 6000 arası dereceye girenlere aylık 1.000 TL, her yıl (8) sekiz ay 
süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması, başarısız dersinin 
bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Bu bursu alabilmek için daha önce hiçbir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmamış 
olmak şartı aranır.  

Özel Burslar

Sanat, kültür ve spor alanlarında Üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayıda olmak üzere Sanat, Kültür 
ve Spor Bursu verilmektedir.

Sanat, Kültür ve Spor Alanlarında Burslar

Öğrenim süresi boyunca her akademik yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan, 
başarısız dersi ve disiplin cezası olmayan öğrencilere, bir sonraki yarıyıl geçerli olmak üzere karşılıksız “Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları 
her akademik yarıyıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden 
yararlanabilme imkânına sahiptir. 

Başarı Bursu



Mezunlar Ofisi, mezunlarımız arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı 
artırmak, mezunlarla ilişkileri sürekli hale getirmek ve onların sosyal, sportif, 
sanatsal, kültürel, bilimsel ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmak, 

üniversite yıllarında olduğu gibi mezuniyet sonrasında da kariyer planlarında 
onlara destek olmak, Üniversite ile mezunları arasındaki ilişkilerin 

sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.   

www.nny.edu.tr

Üniversitemizde güncel teknolojiye sahip Bilgi İşlem Merkezi bulunmaktadır. 
Fiber optik kablo altyapısına sahip kampüsümüzde metro internet bağlantısı 
bulunmaktadır. Kablosuz internet erişimiyle kampüsün her noktasında 
internete ulaşmak mümkündür. Üniversitemizde ayrıca genel bilgisayar 
laboratuvarları ve kütüphane bireysel kabinleri bölümünde bilgisayara ve 
internete erişim imkanı bulunmaktadır. Üniversitemizde her öğrenciye bir 

mail adresi ve kişisel sayfaları için ftp alanları verilmektedir.

Mezunlar Ofisi

Uluslararası Ofis, uluslararası kuruluşlarla Üniversitemiz arasındaki 
koordinasyonu sağlamakta; yurt dışı üniversitelerle akademik işbirliği 
imkanlarını artırmakta, Üniversitenin sunduğu ders ve programlara 
uluslararası katılımları gerçekleştirmekte, Üniversitemiz ile yurt dışındaki 
üniversiteler arasında öğrenci-öğretim elemanı değişimini sağlamakta, değişim 
öğrencilerinin başvurularını koordine etmekte, ortak araştırma ve bilimsel 
çalışma imkanlarını oluşturmakta, kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek 
için faaliyetleiçin faaliyetlerde bulunmaktadır.

Uluslararası Ofis

Kariyer Yönlendirme Merkezi

BİRİMLERİMİZ

Bilgi İşlem Merkezi

Üniversitemiz, sanayi kuruluşları ile kurduğu yakın ve sıcak ilişkilerle 
öğrencilerimizin profesyonel hayata bir adım önde başlamalarına imkân 
sağlamaktadır. Üniversite eğitimi ve bilim tamamen başarıya ve üretime 
dayalıdır. 

ÖğÖğrencilerimize sanayi kuruluşları ile iç içe uygulamalı eğitim, staj ve 
yarı-zamanlı çalışma imkânı; mezun olduktan sonra da parlak bir kariyer 
imkânı sunulmaktadır. Sanayinin ve toplumun problemleri bilimsel yönden 
çözüldüğü için, Üniversitemiz toplumla ve sanayi ile bütünleşmiş bir 
üniversitedir.

ÖğÖğrencilerin toplumla dayanışma bilinçlerini geliştirebilmek ve çevreye 
karşı sorumlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilerin bu 
faaliyetlerde aktif rol almaları sağlanmakta ve sosyal yardımlaşmaya katkıda 
bulunarak, toplumsal dayanışma ve duyarlılık artırılmaktadır.

Kariyer Yönlendirme Merkezi, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında adım 
atacakları iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına, kendi kariyer hedeflerini 
belirlemelerine, iş dünyasında tercih edilen profesyoneller olmalarına rehberlik 
etmektedir. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin, iş dünyası ile işbirliğini 
güçlendirmeye yönelik firmalar ve uzmanlarla bir araya gelmeleri, firmaların staj 
ve iş imkânlarından faydalanmaları, kişisel ve mesleki vizyonlarını geliştirmeleri, iş 
dünyasındaki alternatifler konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla her yıl 
kariyer günleri düzenlenmektedikariyer günleri düzenlenmektedir. 

Kariyer günleri gerek özel sektör gerek kamu sektöründeki kurumlar ile öğrenciler 
arasında doğrudan iletişim ortamı oluşturmakta, katılan kurumlara da ihtiyaçları 
olan nitelikte elemanlara yerinde ulaşma imkânı sağlamaktadır. İç Anadolunun 
önemli sanayi ve ticaret merkezi olan Kayseri'de birçok gence ulusal ve uluslararası 
alanda tanınmış holding ve şirketlerde parlak iş fırsatları sunulmaktadır. 

Bireysel kariyer danışmanlığı yoluyla öğrencilerin potansiyellerinin, kişisel 
özelliklerinin, becerilerinin, yaşamdan beklentilerinin ve önceliklerinin 
belirlenmesine destek olunmaktadır. Öğrencilerin, özgeçmiş yazma becerilerini 
geliştirmeleri, iş görüşmelerinde kişisel ve mesleki birikimlerini sunma 
kabiliyetlerini artırmaları, iş arama yöntemlerini öğrenmeleri amacıyla insan 
kaynakları danışmanlık şirketleri ve firmaların insan kaynakları yöneticileri 
öğrencilerimizle buluşturulmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve 
doktora gibi adoktora gibi akademik eğitim ya da profesyonel çalışma imkânları hakkında 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Fakülteler ve alanında başarılı firmalarla işbirliği içerisinde kişisel ve mesleki 
gelişime yönelik seminerler ve atölye çalışmalar düzenlenmektedir. Öğrencilerin 
kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla kariyer ve iş dünyasına hazırlık konulu 
rehber kitapçıklar, makaleler oluşturulmakta ve öğrencilerin faydalanmaları 
sağlanmaktadır. 

Üniversite,
Sanayi ve Toplum İş Birliği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından yürütülen,  bilimsel 
araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara 
ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve 
kamuoyuna duyurulması ile ilgili  işlemleri yürütmekle görevlidir.  
Üniversitemizde, bilimsel araştırma projelerinin,  idari ve mali işlemlerini 
mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar çerçevesinde gerçekleştirerek, bilgi 
ürüretmek ve üretilen bilgiyi teknolojiye, toplumsal ve ekonomik faydaya 
dönüştürmek; disiplinler arası ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek 
üniversitenin gelişmiş araştırma altyapısını oluşturmak, bunun verimli bir 
şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, teknolojik alt yapı ve donanım 
yanında, çağdaş bilimsel gelişmeleri takip edebilen üretken, kaynakları etkili ve 
verimli kullanabilen başarılı insan gücünün yetişmesi için araştırmacıları 
cesaretlendirme, projelerini destekleme yoluyla katkıda bulunmaktır. 

Bilimsel Araştırma Projeleri,
Koordinasyon Birimi
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ



İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

İnşaat mühendisi çağdaş uygarlığın mühendisidir.

Mühendislik; bilimsel ve matematiksel bilgileri, deneyimleri ve muhakemeleri insanların yararına bir şeyler üretmek 
için karar alma ve uygulama sanatıdır. İnşaat mühendisliği en eski mühendislik dallarından birisidir. İnşaat 
mühendisliği programı, sayısal akıl yürütme gücüne sahip, analitik düşünebilen, planlama yapabilen ve uygulayabilen, 
sorumluluk sahibi ve mühendislik sorunlarına çözüm getirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İnşaatİnşaat Mühendisliği eğitim-öğretim planı, dünya standartlarında hazırlanmış ders programı ile ulusal ve uluslararası 
alanda iddialı olmayı hedeflemektedir. Bu program Bologna Süreci ile uyumlu olarak mühendis adaylarımıza istedikleri 
anabilim dalında uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır.

Modern donanımlı laboratuvarlarımızda inşaat mühendisi adayları, tasarım ve uygulama becerisi kazanma ve 
araştırma yeteneklerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar.

Programın temel özellikleri:

Araştırma ve proje temelli eğitim anlayışı,

DüzenlenenDüzenlenen teknik geziler, panel, sempozyum, konferans, seminer gibi bilimsel faaliyetler ile sosyal bir süreç içerisinde 

öğrenme,

Yeniliklere açık mühendislik anlayışı,

Esnek bir müfredat yapısı ile iş hayatına bir adım önde başlamak şeklinde özetlenebilir.

im.nny.edu.tr

“Değişimin ruhuna egemen olanlar,
    geleceğin temelini atarlar.”



“Teknolojiyi geliştir,
   Dünyayı değiştir”

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel 
hedefi, kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen, gelişmiş mühendislik araç ve yöntemlerini 
kullanabilme yeteneği kazanmış, iletişim ve bilişim teknolojilerine hâkim, girişimcilik ruhu gelişmiş, üst düzeyde 
toplumsal bilinç sahibi mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, etkili bir üniversite-sanayi işbirliği ile ülkemizin teknolojik 
gelişimine destek verilmesi de hedeflenmektedir.

ÜniversitemizinÜniversitemizin sahip olduğu genişletilmiş Erasmus Programı sayesinde, karşılıklı anlaşmaların yapılması ile 
öğrencilerimiz bir veya iki dönem öğrenimlerini bir Avrupa üniversitesinde sürdürebilir ve aynı zamanda da 
Avrupa’daki Nokia, Siemens gibi şirketlerde staj çalışmalarını da yapabilirler. Mezun olduktan sonra da, hem 
Türkiye’de hem de dünyanın diğer ülkelerinde Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak rahatlıkla iş bulabilirler.

Elektrik-ElektElektrik-Elektronik Mühendisliğinin çok geniş bir yelpazede istihdam alanları mevcut olup, bunlardan başlıcaları; 
kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri, radyo ve TV sistemleri, kontrol ve kumanda sistemleri, otomasyon, gömülü 
sistem tasarımı, savunma sanayi, bilgisayar donanımı ve yazılımı, robotik sistemlerin modellenmesi ve tasarımı, ARGE 
birimleri, elektrik tesisleri, enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı, yüksek gerilim, uzaktan algılama sistemleri, 
aydınlatma cihazları sanayi, elektromekanik sanayi ve tıp elektroniğidir.

eem.nny.edu.tr



“Her şey hakkında birşey; 
   birşey hakkında 

her şeyi öğrenmek için”

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

Endüstri Mühendisliği; üretim ve hizmet sistemlerinin en iyi şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden 
sorumlu bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği, günümüzde olduğu gibi gelecekte de en çok ihtiyaç duyulan 
bir meslek olma özelliğini sürdürecektir.

Endüstri mühendisleri sistemleri bir bütün olarak analiz eder, problemleri belirler, mühendislik prensipleri ve analitik 
yöntemleri kullanarak çözümler üretirler. Bunu yaparken amacı; insan, makine, hammadde, enerji ve bilgi 
kaynaklarını etkin ve doğru şekilde kullanarak en iyi çözüme ulaşmaktır. 

EndüstriEndüstri Mühendisliği, üretim ve servis sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için 
çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Sistemleri salt fiziksel yönleriyle değil; planlama, karar süreçleri, 
organizasyon, eşgüdüm, malzeme-iş-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi gibi açılardan ele alır. Çok 
esnek ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yönetim ile teknik işlemler arasında köprü işlevi görür. Endüstri 
Mühendisliğine olan yüksek talebin sebepleri; verimlilik artışının her sektörde önem kazanması, organizasyonların ve 
ürünlerinürünlerin yapılarının daha karmaşık hale gelmiş olması, yönetimin, operasyonlar ve işleyiş üzerinde daha fazla bilgi ve 
denetim sahibi olmasının gerekliliğidir.

Günümüzde endüstri mühendisleri; üretimden bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan enerjiye, eğitimden 
danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme kadar çok değişik sektörlerde en fazla aranan 
mühendisler arasındadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri; araştırma ve bilgiyi yorumlama, hızlı, doğru, 
esnek problem çözme, matematiksel modelleme ve analiz yapabilme, ekip çalışması, disiplinler arası yaklaşım ve 
çalışma, sistem yaklaşımı ve tasarımı, kaynakların etkin yönetimi, bilgisayar destekli çalışma, sorgulama ve öğrenmeyi 
öğrenmek gibi özellikler kazanacaktır. 

emu.nny.edu.tr
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GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

MİMARLIK



“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 güzel sanatların 

mekansal organizasyonundaki
yetkili imzasıdır.”

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
BÖLÜMÜ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, mevcut ya da yeni tasarlanacak binaların iç mekânlarını ve kamusal-yarı kamusal 
alanların mekânsal kalitelerini artırmak adına yaratıcı çözümler üreten etkin bir meslek dalıdır. Üniversitemiz İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde; binaların restorasyon, renovasyon ve baştan kullanımını sağlayacak projelerin 
yapılması, yakın çevrenin kullanıcı istekleri ile yapı fiziği göz önünde bulundurularak tasarlanması ve yaratıcı tasarım 
çözümlerinin üretilmesi eğitim planlamasına yansıtılmıştır.

İçİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine, Bölümün kendine özgü eğitimi ile birlikte çok disiplinli bir eğitim 
de verilecektir. İç mimarlık alanı ile ilişkili olan alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve 
kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanmaları sağlanacaktır. Mimarlık, Mühendislik, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Tarihi 
ve Grafik Tasarımı gibi alanlardan destek alınarak, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş müfredatıyla her alanda istihdam 
edilebilecek bilgili ve donanımlı tasarımcılar yetiştirilecektir.

BölümümüzünBölümümüzün hedefi, toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir tasarım anlayışına 
sahip; içinde bulunduğumuz yüzyılın ve geleceğin en önemli konularından sürdürülebilirlik, kaynakların doğru 
kullanımı, iç mekânların bina ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten iç mimar ve çevre tasarımcılarının yetiştirilmesidir. 
Ayrıca, mimarlık tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında, gelişmeleri takip edebilen, 
mesleki etik ve görev sorumluluklarının farkında olan bir mezun profili oluşturmaktır.

ict.nny.edu.tr



“Geleceğin mekanlarını
tasarlayın.”

MİMARLIK
BÖLÜMÜ

Mekan organizasyonu ile tanımlanabilen bir meslek olarak mimarlık, bir düşünme ve yaşam biçimidir. Bu durum 
öğrenme, yenilenme ve kişisel keşfin sürekliliğini zorunlu kılar. Kalıplaşmış ve ezber ağırlıklı bir üniversite eğitim 
sistemi içinde bu bilince sahip mimarların yetişmesi oldukça zordur. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ise mimarlığın 
“sanat” ile kurumsal ve mekansal birlikteliğini ön görmekte ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bir 
Mimarlık eğitimi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım Kayseri’deki diğer mimarlık bölümleri ile farkını ortaya koymaktadır. 

MimarlığınMimarlığın sanat ve nesnel bilim dalları ile olan ilişkisi, eğitiminin her fakülteye göre farklılaşmasına, bir başka deyişle 
ekoller oluşmasına zemin hazırlar. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü de güncel gelişmeleri ve kentin beklentilerini göz önünde bulundurarak kendine “tasarım” odaklı bir rol 
biçmektedir. Bu nedenle tüm dersler, öğrencinin tasarlama yetisini geliştirebilecek donanımla tanışması, bilgi 
kaynaklarının farkında olması, analitik ve eleştirel düşünme biçimini, araştırma, kendini güncelleyebilme gibi 
niteliklerin gerekliliğini kavraması için birer araç olarak eğitim planına yansıtılmıştır.

MimarlıkMimarlık Bölümü için, Türkiye ve Avrupadaki mimarlık fakülteleri programlarının eleştirel olarak değerlendirilmesiyle 
hazırlanan program, sadece kent ölçeğinde değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de meslektaşları ile rekabet edebilen, 
çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında ve bunları koruma bilinci taşıyan, etik değerlere saygılı, kendi kimliğini 
tarifleyebilen bir birey olduğu kadar, parçası bulunduğu toplumu ileri taşıyabilen mimarlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

mim.nny.edu.tr
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SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

HEMŞİRELİK

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON



“Yaşamın temeli sağlık,
sağlığın temeli beslenme.”

BESLENME VE DİYETETİK
BÖLÜMÜ

Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının 
tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, birçok bilim dalı etkileşimiyle sağlık ve hastalık durumunda beslenme ve diyetetik 
biliminin teorik ve uygulamalı olarak  eğitim ve öğretimini hayata geçirmeyi hedeflemektedir.
 
BeslenmeBeslenme ve Diyetetik Bölümü olarak, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunması, 
iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen 
niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyenler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.  
BeslenmeBeslenme ve Diyetetik Programı; tedavi kurumlarında, yiyecek-içecek hizmeti verilen kuruluşlarda, toplum sağlığı 
hizmetlerinde, ağırlık denetimi merkezlerinde, besin sanayi ve endüstrisinde, araştırma merkezlerinde, örgün ve 
yaygın eğitim kurumları gibi pek çok alanda görev alabilecek niteliklere sahip,

•Klinik Diyetisyeni,
•Poliklinik Diyetisyeni,
•Yönetici Diyetisyen,
•Toplum Sağlığı Diyetisyeni,
•Danışman Diyetisyen,•Danışman Diyetisyen,
•Eğitici Diyetisyen,
•Araştırmacı Diyetisyen

olarak çalışabilecek mezunlar yetiştirmek amacıyla uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimiz, hem fakültemizin farklı bölümlerinde hem de diğer fakültelerin kendi meslekleri ile ilgili bölümlerinde 
çift anadal ve yan dal yaparak hem kendilerini farklı alanlarda geliştirmiş olabiliyolarr. Hem de meslektaşlarına göre 
daha avantajlı olarak iş imkanları bulabiliyorlar.

bdb.nny.edu.tr



“Sağlıklı toplumun güvencesi, 
yaşamlara dokunarak fark yaratan 

hemşirelerdir.”

hem.nny.edu.tr

HEMŞİRELİK
BÖLÜMÜ

Hemşirelik, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasına, geliştirilmesine,  hasta/sağlıklı bireylerin sağlık 
bakım gereksinimlerinin saptanmasına ve bu gereksinimlerin en üst düzeyde karşılanabilmesine odaklanan bir 
hizmettir. Hemşirelik hizmetleri doğrudan insan yaşamıyla, bireylerin, toplumların sağlıklarının kalitesiyle ilgilidir. Bu 
nedenle hemşireler, bireyin/toplumun sağlığını koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilitasyonunda anahtar role sahip 
sağlık profesyonelleri olarak görülmektedir.  

HemşiHemşirelik Bölümümüzün amacı, “hemşirelik mesleğinin her alanında sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak 
hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış; bireylerin sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve 
değişmeye duyarlı; birey, aile ve toplumun hemşirelik bakım gereksinimlerini bütüncül bir bakış açısıyla, sistematik 
problem çözme yaklaşımını kullanarak karşılayan; hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; etik 
değerleri özümsemiş; mesleki alanda güncel bilimsel bilgileri analiz edip, uygulamaya aktarabilen; yaşam boyu 
öğrenmenin önemini benimsemiş profesyonel hemşireler yetiştirmek”tir. 

Çağdaş,Çağdaş, uluslararası standartlarda hazırlanmış eğitim programı, güçlü eğitim kadrosu, yüksek teknolojiye sahip beceri 
laboratuvarlarıyla bilim ve teknolojiye dayalı güncel yaklaşım ve yöntemlerle öğrencilerin hemşirelik mesleğine 
hazırlandığı Bölümümüzde,  aynı zamanda birçok sosyal–kültürel etkinlik gerçekleştirilerek öğrencilerimizin kişisel ve 
entelektüel yönlerinin de gelişmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca öğrencilerimize Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları (ERASMUS+)  kapsamında farklı ülkeleri görme ve bu ülkelerde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.

ÜlÜlkemizin hemşire insan gücüne olan ihtiyacı, öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra kısa sürede kamu/özel 
kurumlarda iyi pozisyonlarda iş bulmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız koruyucu, tedavi edici ve 
rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma (klinik hemşiresi, iş 
yeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire vb. olarak) olanağına sahiptir. Ayrıca "özel sağlık 
kabinleri" açarak mesleklerini serbest olarak da icra edebilirler. Lisansüstü eğitim almak isteyen mezunlarımız yurt 
içinde ya da yurt dışından bilim uzmanlığı ve doktora eğitimlerini alarak üniversitelerdeki hemşirelik bölümlerinde 
öğöğretim elemanı olarak görev yapabilirler.  Hemşirelik lisans eğitiminin kapsamı, Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
çalışmaları kapsamında ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılandırıldığından mezunlarımızın aldıkları diploma, 
mesleklerini Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe icra etmelerine de olanak vermektedir.



“Ağrısız ve kaliteli bir
hayat sunmak için.”

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
BÖLÜMÜ

ftr.nny.edu.tr

Fizyoterapist; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan 
kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel 
ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel 
kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar 
değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler / koruyucu 
programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

MesleğimizMesleğimiz tüm dünyada ve ülkemizde her geçen gün gelişmekte, yeniliklere açık ve popüler bir çalışma alanına sahip 
olmaktadır. Fizyoterapi gerektiren her hastalıkta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan 
fizyoterapistlerin ülkemizdeki sayısı nüfusa oranla çok yetersizdir.

DünyadaDünyada ve ülkemizde bugün aranılan, geleceği de parlak bir mesleğe sahip olan, fizyoterapistler; kamu ve özel 
hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, ortez-protez üniteleri, okullar, endüstri alanları, spor kulüpleri, huzur evleri, 
mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca merkezleri, termal oteller, engelli/özürlü merkez- leri/okulları, fitness 
merkezleri gibi çok geniş çalışma alanlarına sahiptirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayarak 
akademik kariyerlerine de devam edebilmektedirler.

BölümümüzünBölümümüzün amacı; evrensel nitelikte fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi almış, fizyoterapistlik mesleğinin etik 
değerlerini benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel becerilerin korunması, tedavisi ve geliştirilmesini ilke edinmiş, 
araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özverili mezunlar yetiştirmek, bilimsel çalışmalar yapmak, toplum sağlığı 
uygulamalarıyla tüm insanlığa faydalı çalışmalarda bulunmak ve bu alanda bilgi üretimimizle daha iyi olmaktır.
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FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ



“İnsan zihnine yolculuk için
psikoloji bilimini seçin.”

PSİKOLOJİ
BÖLÜMÜ

Psikoloji bir yönüyle biyoloji ve fizyoloji gibi doğa bilimlerine bir diğer yönüyle ise antropoloji, sosyoloji gibi sosyal 
bilimlere dayanan bir temel bilimdir. 

Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olan psikoloji, doğumdan ölüme kadar insan gelişimini incelerken bir yandan da 
insanın zihinsel süreçleri ile davranışları arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışır.

Psikolojinin bu çabası zamanla Psikometri, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi gibi pek çok alt alanın doğmasıyla 
sonuçlanmıştır.  

PsikolojiPsikoloji ürettiği bilgiyi, insan yaşamını daha iyi hale getirmek için de kullanır. Bu doğrultuda, insanın normal 
gelişiminin desteklenmesi, verimli çalışma ve iş ortamları yaratılması, sosyal sorunların çözümü için uygulamalar 
oluşturulması ve psikolojik bozukluklara müdahale yöntemleri geliştirilmesi gibi insanın yaşam kalitesini artıracak pek 
çok uygulama üretmektedir. 

PsikolojiPsikoloji mezunları Sağlık Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığına kadar pek çok devlet kurumuna psikolog olarak 
atanabilmektedir. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar ise belediyelerden özel eğitim merkezlerine, anaokulu 
ve kreşlerden şirketlerin insan kaynakları birimlerine kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir. Mezunlarımız ilgileri 
doğrultusunda farklı yetkinliklerini geliştirerek pek çok iş imkanına sahip olurlar. 

psy.nny.edu.tr
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İŞLETME

İKTİSAT

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ



“Değer yaratan
  işletme eğitimi”

İŞLETME
BÖLÜMÜ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İşletme Bölümü, güncel ders programlarıyla ulusal ve uluslararası işletmelerin ihtiyaç 
duyduğu profesyonelleri yetiştirirken, özellikle Kayseri ve Orta Anadolu Bölgesi’nin geçmişten gelen girişimcilik 
ruhunu öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla bölümümüz, eğitimde bilgisini dünyadaki yeniliklere göre güncelleyebilen, iyi derecede yabancı dil bilen, 
çağdaş teknolojiyi yakından izleyen, yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerini kazanmış öğrencileriyle ön plana çıkmayı 
planlamaktadır.

ÖğÖğrencilerimize geniş bir yelpazede sunulan seçmeli dersler olanağı ile muhasebe, finans, pazarlama, işletme, üretim, 
dış ticaret gibi bir veya birkaç alanda uzmanlaşma imkânı tanınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize çift ana dal ve yan dal 
yapma imkânı sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra Erasmus programı sayesinde öğrencilerimiz değişik akademik sistemler ile tanışmakta, yabancı 
dillerini geliştirmekte, gittikleri ülkenin kültürünü tanımakta, farklı ülkelerden gelen farklı kültürlere sahip birçok yeni 
insan ile tanışmakta, derslerde ve staj yapacakları işletmelerde gösterecekleri başarılar sayesinde farklı kariyer fırsatları 
yakalayabilmektedir.

ÖğÖğrencilerimizi güncel yöntem ve bilgilerle donanmış, ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde uzmanlaşmış, iş 
dünyasının gereksinimlerine cevap verebilecek, ulusal ve uluslararası alanlarda yetkin meslek sahipleri olarak 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimiz mezun olduklarında kamu ve özel sektöre ait çeşitli alanlarda uzman, orta ve üst düzey yönetici olarak 
istihdam edilebileceklerdir. Özelikle sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri başta olmak üzere ülkemizde, sektörlere ait 
farklı alanlarda öğrencilerimiz iş imkânı yakalayabilmektedirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen öğrencilerimiz için 
girişimcilik odaklı birçok ders müfredatımızda yer almaktadır.

isl.nny.edu.tr



“Güvenli gelecek için,
iktisat öğrenimini seçin”

İKTİSAT
BÖLÜMÜ

İktisat, toplumun refah düzeyini yükseltmeye yönelik olarak dünyadaki kısıtlı kaynakların en etkin şekilde nasıl 
kullanılması gerektiğini araştıran bir sosyal bilim dalıdır.

İktisat Bölümü olarak, sadece teorik iktisadi bilgilere değil, bunun yanı sıra sağlam teorik altyapısından hareketle 
iktisadi hayata yönelik analiz, yorumlama ve problem çözme yeteneğine sahip, geniş ufuklu iktisatçılar yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için Bölümümüz, alanında uzman akademisyenler tarafından iktisat öğretimindeki 
güncel gelişmeler takip edilerek esnek eğitim-öğretim anlayışı çerçevesinde yapılandırılmıştır.

ÖğÖğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlardaki gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak yakın ve etkin danışmanlık 
desteği sağlan- maktadır.

İktisat Bölümü, öğrencilerini birer "girişimci" olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Programın ana hedefi, mezun 
olduğunda istihdam edilmeyi bekleyen değil, kendi işini kurmak isteyen iktisatçıları ülkemiz ekonomisine 
kazandırmaktır.

BununBunun yanı sıra, üretim ve ticaretin küreselleşmesine paralel olarak günümüzde İktisat Bölümü mezunları için 
istihdam olanakları son derece genişlemiştir. Bu bağlamda, mezunlarımız ülkemizde kamu ve özel sektörde etkin 
görevler alabilecekleri gibi, uluslararası firmalar ya da kuruluşlarda çalışma imkânına da sahip olacaklardır.

Ayrıca, akademisyenliğe ilgi duyan öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilmeleri 
sağlanacaktır. 

ikt.nny.edu.tr



''Geleceği yönetecekler için!''

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri 
anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel analizine odaklanmıştır. 
Küresel düzeyde yaşanan hızlı değişimlere bağlı olarak, çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde sürekli olarak 
kendini yenilemekte ve disiplinlerarası özelliği ile giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. 

BuBu disiplinde, Siyaset Bilimi alanında, siyasi düşünceler bilimsel bir perspektifle ele alınarak, bir yandan iktidar, 
meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramlar; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi 
oluşumlar üzerinde durulacak, aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile hürriyet, demokrasi, moral değerler ve eşitlik 
gibi siyasal düşünceler incelenecektir. 

KKamu Yönetimi alanında ise yönetsel bir sistemde kamu karar ve politikalarının yapıldığı ve uygulandığı süreçler 
değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, disiplinlerarası bir perspektifle, sosyoloji, tarih, antropoloji ve felsefe gibi 
disiplinlerin bulgularından da yararlanarak öğrencilerin zengin bir formasyon edinmelerine katkıda bulunulacaktır. 
Böylece öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel konularında gerekli bilimsel donanıma sahip 
olacaklardır. 

SiyasetSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, insan topluluklarının kamusal alanlara odaklanmaları yönüyle ortak bir 
çalışma alanı bulmaktadır. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından, kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı 
edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini 
göz ardı edemezler. 

İşteİşte bütün bu gerekçelerle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini eğitimi, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen 
dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili bireylerin yetişmesine ve daha üretken katılımcılar haline 
gelinmesine imkân yaratacaktır.

sbky.nny.edu.tr
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ENSTİTÜLERİMİZ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA
MERKEZLERİMİZ

Enstitülerimiz, bilgi çağının gereklerini göz önüne alarak, yüksek lisans düzeyinde  eleştirel ve analitik düşünce boyutuna sahip, 
yaratıcı fikirler üretebilen, bulundukları güç koşullu ortamlarda dahi liderlik niteliklerini ortaya koyabilen, etik değerlere sahip, 
araştırmacı, sosyal ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İleriye yönelik doktora programları açılması da üniversitemiz 
hedefleri arasında yer almaktadır. Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz, ilgili alanlarda akademik çalışmalar 

yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, programlar ve 
uygulamalar aracılığı ile üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kayseri Kentsel Mekan Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İktisat Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
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Kule

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sürekli Eğitim Merkezi

Açık Spor Kompleksi
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Kapalı Spor Kompleksi

Kütüphane

Erkek Öğrenci Yurdu

Öğrenci Merkezi

Erkek Öğrenci Yurdu

Kız Öğrenci Yurdu

Kız Öğrenci Yurdu

Kız Öğrenci Yurdu

Rektörlük, Mühendislik Fakültesi

Güzel Sanaatlar ve Tasarım Fakültesi

Öğretim Üyesi Konutları

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Hastanesi

İnşaat Mühendisliği

Araştırma Merkezi

Kongre ve Kültür Merkezi


