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13 yıllık geçmişi ile genç, dinamik, ulusal ve 
uluslararası akademik alanda başarılara sahip 
kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim 
anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak 
Üniversitesi; 

Evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları 
çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim 
faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip, 
özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler 
yetiştiren, kentin ve bölgenin kurumlarıyla 
işbirliği içinde Uşak’ın ve bölgenin huzur ve 
refahına katkı sağlamayı önceleyen bir 
kurumsal düşünce yapısıyla hareket 
etmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite 
olmayı amaçlayan, bilgi ve teknoloji üreterek, 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 
alanlarında ilkler ve medeniyetler şehri olan 
Uşak’a öncülük eden, aynı zamanda bölge 
ekonomisinin rekabet gücünü artıran, tercih 
edilen mezunlar yetiştiren, uluslararası 
saygınlıkta bir üniversite olma yolunda 
çalışmalarına hızla devam etmektedir. 2006 
yılında kurulan üniversitemiz, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından bizzat açıklanan, Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve 
Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen, 
“Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı 
program kapsamında; tekstil, dericilik ve 
seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur. 
Bu program ile üniversitemiz, ülkemiz hedefleri 
doğrultusunda, başta şehrimiz ve bölgemiz ile 
bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve 
seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri 
sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını 
derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten 

Rektörümüzden



uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliğe yönelmesi, alt yapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü 
yönlerinin bu sektörlerin kalkınmasında odak noktası olması amaçlanmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak, 
“Aklın ve Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite” sloganını benimseyen kurumsal yapısıyla Uşak 
Üniversitesi, ülke kalkınması için çalışan tüm birimleriyle öncü üniversiteler arasından yer almaktadır.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla üniversitemiz, öğrencilerimize sunduğumuz yurt içi ve yurt dışı staj 
imkanları, Erasmus/Erasmus+ değişim programları ile hem yerel hem de global çevreye uyumlu, etik 
değerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemizde bulunan tüm 
fakültelerde ortak seçmeli ders havuzu ile farklı bölümlerde eğitim alan öğrencilerimiz, diğer fakültelerden 
ders alarak, alanları dışında da eğitim alma imkanı kavuşmaktadır. Bununla birlikte Yan Dal/Çift Ana Dal 
programları ile öğrencilerimiz, farklı fakültelerden ve bölümlerden diploma programlarına dahil 
olabilmektedir. Ayrıca bütün bölümlerimizde seçmeli ders olarak uygulamalı girişimcilik dersi ile 
öğrencilerimiz sertifika almakta, bu sertifika ile KOSGEB’in hibe programlarından faydalanarak kendi 
işletmelerini açabilme imkânına sahip olmaktadırlar.

Genç ve dinamik Uşak Üniversitesi; öğrenci merkezli yönetim anlayışı, aklın ve bilimin ışığında, katılımcı, 
şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara 
uygunluğu ile kaliteye toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı bir üniversitedir.

Üniversitemiz, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedefine büyük önem vererek, bu konuda çalışmalar yapmayı temel hedef 
olarak belirlemiştir.

Sevgili Öğrenciler;

Bir öğretim kurumunun en önemli ögelerinden biri daima öğrencileridir. Uşak Üniversitesinin en önemli 
varlığı sizlersiniz. İhtiyaçları, sorunları, beklentileri her gün artan bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine hızlı bir 
dünyada insanların, kurumların ve ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için günün değişen koşullarına ve 
geleceğe hazır bir şekilde donanımlı olmaları gerekiyor. Sizleri geleceğe hazırlamak için tüm kadromuzla ve 
var gücümüzle, Yeni Türkiye’nin yenilikçi bir üniversite modelini ortaya koymak adına gayret ve 
çalışmalarımız devam etmekte, tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeyi sürdürmekteyiz. “Aklın ve 
Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite” sloganımızı sizlerle birlikte başaracağız.

PROF. DR. EKREM SAVAŞ
R E K T Ö R
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Neden UŞAK ÜNİVERSİTESİ ?
Uşak Üniversitesi öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve % 100’e yakın doluluk 
oranıyla tercih edilen üniversiteler arasına girmiştir. Uşak Üniversitesi, ulusal ve uluslararası 
akreditasyonları tamamlamış, şehir ve sanayiyle bütünleşmiş, nitelikli bir büyüme ile rol model olmayı ve 
öncelikle Türkiye üniversiteleri arasında ilk 20 ‘ye girmeyi hedeflemektedir.

Tarihi öneme sahip ve “İlkler şehri” olarak bilinen Uşak ili Batı Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz’i birbirine 
bağlayan bir Ege ilimizdir. Bu bağlamda Uşak Üniversitesi konumu itibariyle kavşak noktasında olan bir 
üniversitedir.

Modern ve kullanışlı Kütüphanemiz, Ömer Halisdemir Spor Kompleksimiz (içinde yarı olimpik yüzme 
havuzu, 2000 kişilik basketbol sahası ve fitness salonu ile) ve Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür 
Merkezimiz hem üniversitemize hem de Uşak iline hizmet vermektedir.

Spor Bilimleri Fakültesi ve 5 bin kişi seyirci kapasiteli kapalı tribünü, 10 bin kişi seyirci kapasiteli açık çim 
tribünüyle toplam 15 bin kişinin müsabakaları izleyeceği,  spor salonlarının bulunduğu sentetik çim futbol 
sahasının olduğu bir kompleks inşaatı devam eden projelerden biri olarak en yakın zamanda Uşak’a 
kazandıracağız.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili mesleki derslerini Uşak Organize 
Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde görmekte ve yine bu işletmelerde staj imkânı verilmektedir. 7+1 
olarak adlandırılan sistem ile 7 dönem ders + 1 dönem uygulamalı eğitim modeli oluşturularak, 
Mühendislik Fakültesi öğrencilerine sanayi tecrübesi kazandırılmaya 2018-2019 Bahar döneminde 
başlatılmıştır. 3+1 sistemi ile 3 dönem ders +1 dönem uygulamalı eğitim modeli meslek yüksekokulumuzda 
başlatılmıştır.

KOSGEB destekli projeler ile Uygulamalı Girişimcilik dersi üniversitemizde seçmeli ders olarak verilmekte 
ve 56 saatlik bu dersi alan öğrencilerimize iş kurdukları takdirde hibe ve düşük faizli kredi sağlanmaktadır.

Ayrıca Uşak Üniversitesi olarak 2016 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deklare 
etmesiyle, tekstil, deri ve seramik alanlarında pilot üniversite seçilerek, Uşak tekstil, deri ve seramik 
sektörlerinde potansiyeli canlandırma adına bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.
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Uşak Üniversitesi Bir Eylül Merkez Yerleşkesi, il 
merkezine 8 km uzaklıktadır. Bu yerleşkede 
Rektörlük Binası, Eğitim Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi, 
İslami İlimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, 
Sağlık Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet 
Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek 
Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık 
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulumuz, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphane, 
KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisler yer 
almaktadır. Bir Eylül Yerleşkemizde ayrıca Öğrenci 
Çarşısı, Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi, 
Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi, 
Bilimsel Araştırma Laboratuarı bulunmaktadır. 
Uşak İli merkez’de ise Diş Hekimliği Fakültesi 
bulunmakta bunların yanı sıra Banaz, Eşme, 
Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde de birer 
Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. 

ÜnİVERSİTEMİZ / GENEL BİLGİLERİ

Uşak Üniversitesi  12 Fakülte,  3 Yüksekokul,   11 Meslek Yüksekokulu, 
3 Ens�tüsüyle  Topalam 25.654 öğrencisi bulunan teknolojik 
bakımdan yeni ve gelişmiş bir üniversitedir.

 25654Önlisans: 5563
Lisans: 18622
Lisansüstü: 1469 TOPLAM ÖĞRENCİ

*
*
*



ÜnİVERSİTEMİZ / 
Eğİtİm-Öğretİm Olanakları

Üniversitemizde farklı akademik birimlerde (meslek 
yüksekokulu, yüksekokul, fakülte, enstitü) ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bir 
akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar 
yarıyılından oluşmaktadır. Yarıyıl eğitimi yapılan 
Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 
Yüksekokullarındaki öğrenciler her ders yılı ya da 
yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler 
içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırıp, ders 
seçimlerini yaparak; danışmanlarının gözetiminde 
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Uşak 
Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. 
Uygulamalı derslerin % 20’sinden, teorik derslerin % 
30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam 
zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır ve o dersin 
dönem sonu sınavına katılamazlar.

Üniversitemizin öncelikli hedefi var olan tüm ön lisans, 
lisans ve lisansüstü programlarının niteliğini üst 
seviyelere çıkarmak, açık olmayan programları ise 
gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda 
donatarak eğitim vermeye hazır noktaya taşımaktır.  
Üniversitemizde eğitim programları mesleki donanıma 
sahip nitelikli insan gücü hedefi ile sektörle işbirliğine 
içinde sadece bilimsel gereklere değil, sektörün 
gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde 
kurgulanmaktadır. 
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Uşak Üniversitesi'nde yer alan fakülteler, 
yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin 
sürdürülmesini ve bilimsel araştırmaların 
yapılmasını sağlayacak etkin bir akademik 
yapılanmaya sahiptir.

Bir Eylül Yerleşkesi'nde kuaför, market, kafe tarzı 
faaliyet gösteren işletmelerin yer aldığı Öğrenci 
Çarşısı ve Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor 
Kompleksi (içerisinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
bulunmaktadır) yer almaktadır. Şehit Ömer 
Halisdemir Kapalı Spor Kompleksi Türkiye’nin önemli 
basketbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü, 3 kişilik 5 adet oda, 
2 kişilik 7 adet oda, 2 süit oda ve 2 VIP oda olmak 
üzere toplam 16 oda ile 2300 m2'lik kapalı alana 
sahiptir. Sosyal Tesiste bulunan Blaundus Yemek 
Salonu, Akmonya Kahvaltı Salonu, Clandıras Kafe ve 
Kızılbey Toplantı Salonu ile üniversitemiz akademik, 
idari personeli ve öğrencilerine hizmet vermektedir. 

Yine Bir Eylül Yerleşkesinde yer alan 
yemekhanelerde öğrencilerimize, akademik ve idari 
personelimize uygun fiyatlara öğle ve akşam yemeği 
hizmeti verilmektedir. Yerleşke içerisinde yer alan 
kantin ve dükkânlar da öğrencilerimize beslenme 
olanakları sağlamaktadır.

Üniversitemiz yerleşkesinde 100 kişilik Erol Olçok 
Sinema Salonu bulunmakta olup film gösterimleri ve 
eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici etkinliklere 
ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca Eylül Yerleşkesinde ve meslek 
yüksekokullarımızın kampüslerinde çeşitli bankalara 
ait ATM’ler yer almakta olup PTT Kargo Şubesi, İŞKUR 
Bürosu ve Kızılay Kan Verme noktaları merkez 
kampüsümüzde yer almaktadır.

ÜnİVERSİTEMİZde / KAMPÜSTE YAŞAM



ÜnİVERSİTEMİZde / 
BURS OLANAKLARI
Yemek bursu, kısmi zamanlı öğrenci bursu, rektörlük bursu, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nin her bölümüne ilk üç sırada yerleşen öğrencilere verilen YÖK Bursu, Uşak Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü ilk üç sırada yerleşen öğrencilere verilen YÖK Bursu, Uşak 
Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Zootekni Bölümüne ilk 15 sırada kayıt yaptıran 
15 öğrenciye ve Bahçe Bitkileri Bölümüne ilk 6 sırada kazanarak kayıt yaptıran 6 öğrenciye anlaşmalı 
kurumlar tarafından verilen burslar bulunmaktadır. Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği bölümüne yerleşerek kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye YÖK Bursu 
verilecektir. Ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim yılından başlamak üzere, Uşak Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere tercih kılavuzunda yer 
alan şartları sağlamaları durumunda  İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİP) 
tarafından eğitim bursu verilecektir. Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programına 
kesin kayıt yaptıran ve puan sıralamasında ilk 15’de yer alan 15 öğrenciye burs imkanları bulunmaktadır

ÜnİVERSİTEMİZde / YURT OLANAKLARI
Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi içinde 2696 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu, 
yerleşkeye 1 km uzaklıkta 2822 kişilik KYK Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu, 504 kişilik Erkek Öğrenci Yurdu ve 
2868 öğrenci kapasiteli KYK Mehmet Hacim Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Ayrıca şehir merkezinde 
özel apart ve yurtlar bulunmaktadır.
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ÜnİVERSİTEMİZde / ÇİFT ANADAL İMKANI
Çift Anadal , lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı 
derslerle eş zamanlı olarak alıp, bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift 
lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal lisans 
programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak 
üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift Anadaldan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını 
bulundukların eğitim programının en erken 3’üncü en geç 5’inci yarıyılında başvurabilir. Çift Anadal 
yapabilmek için gerekli genel akademik başarı notunun 3,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin asıl 
eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Çift Anadal programıyla ilişkileri 
kesilir. Öğrencilerin iki daldan da başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için öncelikle asıl eğitim 
gördükleri programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Anadal lisans programından mezuniyet 
hakkını elde eden ancak, çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi 
ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilmektedir.

Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İletişim Fakültesi’nde Çift Anadal eğitimi verilmektedir.



ÜnİVERSİTEMİZde / YANDAL İMKANI
Yandal, bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp 
başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yandal 
programının amacı, Ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans 
programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamak-
tır. Yandaldan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını bulundukların eğitim programının en erken 
3’üncü en geç 6’inci yarıyılında başvurabilir. Yandal yapabilmek için gerekli genel akademik başarı notunun 
3,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları 
durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen 
öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden 
ancak, yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim 
kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilmektedir.

Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde yandal eğitimi verilmektedir.
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ÜnİVERSİTEMİZ / BESLENME VE DİYET 
DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

ÜnİVERSİTEMİZ / Beslenme HİZMETLERİ BİRİMİ

Uşak Üniversitesi Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Birimi’nde öğrencilerimize  beslenme ve diyet danışmanlığı 
hizmeti diyetisyen tarafından verilmektedir. Öğrencilere sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda eğitimler 
verilirken bireye özgü beslenme planları uygulanmaktadır. Ayrıca amacımız;  öğrencilerimizin sağlıklı ve denge-
li beslenme doğru seçim yapmalarına yardımcı olmak ve yaşam kalitesi düzeyini arttırmaktır. Başvuran öğrencil-
erin beslenme alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olmak için form doldurulur. Üç günlük besin tüketim kaydı 
alınır. Kişinin sağlık durumu, cinsiyeti, yaşı, yaşam tarzı, fiziksel aktivite düzeyi göz önünde bulundurularak özel 
tartı cihazı ile ölçüm yapılır. Bu cihaz yardımı ile vücut kompozisyonu(vücut yağ yüzdesi, yağsız kas kütlesi, 
toplam vücut suyu, bazal metabolizma hızı) değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına ve kişinin sağlık 
durumuna göre kişinin alması gereken enerji ve temel besin öğelerine göre bireye özgü beslenme programı 
hazırlanır. Program başladıktan sonra düzenli aralıklara kontrole çağırılır. Kontroller esnasında vücut kompo-
zisyonunda meydana gelen değişiklikler not edilir ve beslenme programında değişiklikler yapılabilir. Bu şekilde 
öğrencilerimizin daha sağlıklı ve kalitesi yüksek bir yaşam sürmesi sağlanmaktadır.

Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin günlük 
besin ögesi ve enerji ihtiyacına katkı sağlamak 
amacıyla dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle 
üniversiteye ait mutfak kullanılarak yemek 
hazırlanmaktadır. Yemek hazırlanması sağlığa uygun 
ortamda ve teknik personel ( gıda mühendisi, 
diyetisyen ) kontrolünde gerçekleştirilir. Hazırlanan 
yemeklerden ihtiyaç halinde analiz edilmesi amacıyla 
numune alınmakta ve bu numuneler 72 saat süreyle 
uygun koşullarda depolanmaktadır.  Yemekler ısı 
geçirmeyen termobaxlarla taşınmakta olup merkez 
yerleşkede, Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve ilçelerde 
bulunan meslek yüksekokullarında ( Banaz Meslek 
Yüksekokulu, Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı 
Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu, 

Ulubey Meslek Yüksekokulu) bulunan yemek servis 
alanlarında öğrenciye ulaştırılmaktadır. Yemekhane 
servislerimizden 6-7 bin öğrenci faydalanmaktadır. 
Yemek hizmetinden faydalanmak isteyen 
öğrencilerimiz; yemek maliyetinin Üniversite 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği kısmını ödeyip yemek 
yiyebilmektedir. Bu hizmeti alabilmek için geçerli 
durumdaki üniversite kimlik kartlarına kiosklardan 
para yüklemesi yapılması gereklidir. Üniversitemizde 
öğrencilerimize hizmet veren market , kantin ve 
kafeteryalar da bulunmaktadır. 



ÜnİVERSİTEMİZ /PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK BİRİMİ

ÜnİVERSİTEMİZ / Bİreysel Psİkolojİk Danışma

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, dayanışma 
ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlere 
yönelik önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmak, bireysel ve sosyal uyum sorunlarını tespit 
ederek başa çıkma yollarını öğretmek, öğrenim süresindeki problemlerini çözmek, iletişim ve kimlik 
problemlerine çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 

Bireysel görüşmelerle, kişinin kendi gelişimini ilgilendiren bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki konu ve 
sorunlarını, bu konularda uzman olan yetkin kişilerle gizlilik temelinde ve güvenli bir ortamda konuşma 
fırsatı sunulmaktadır. Danışanlarımızla, kişisel sorunlarını belirlemek ve birlikte saptadığımız hedeflere 
ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir. Gerekirse danışanlarımızı, psikiyatrik, tıbbi ya da sosyal 
hizmetlerden yararlanmaları konusunda bir başka uzman ya da birime yönlendirilmektedir.

Kendinize güvenle ilgili problemler yaşıyorsanız, iletişim kurmakta problem çekiyorsanız, kimlik arayışınız 
varsa, çekingenlik ve yalnızlık yaşıyorsanız, verimli ders çalışamadığınızı düşünüyorsanız, sınav kaygınız 
varsa, Stresle başa çıkmada güçlük çekiyorsanız, çevresel ve ailevi sorunlarla baş etme becerilerini 
geliştirme ihtiyacı hissediyorsanız, depresif ya da mutsuz olduğunuzu hissediyorsanız, kaygılarınızı kontrol 
etmekte güçlük çekiyorsanız, sosyalleşmeye yönelik yoğun kaygılarınız varsa, takıntılı düşünce ve 
davranışlara sahipseniz, ve tüm bunları değiştirmek istiyorsanız Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile 
gürüşebilirsiniz
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ÜnİVERSİTEMİZ /
KÜLTÜR HİZMETLERİ BİRİMİ
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 
100’ı aşkın öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrenci 
Toplulukları; öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamayı 
ve iletişim becerilerini en iyi şekilde geliştirebilecek 
potansiyel ortamlar yaratmayı amaç edinmiştir. 
Öğrencilerimizin kendi özgür iradeleriyle ekip ruhu 
çalışmasının önemini kavrama, liderlik yapma ve 
birlikte hareket etme düşüncelerini geliştirmeye 
yardımcı olmaktadır.  Ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde, yaz dönemi için spor alanlarına 
yönelik olarak faaliyetlere,  fiziki ve beşeri altyapılarını 
oluşturarak yüzme, futbol, jimnastik ve tenis 
dallarında yaz etkinliği kursları açılmaktadır.

Öncelikli görevi öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş 
zamanlarını değerlendirmek, güzel sanatlarla ilgili 
faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve 
yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak 
yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde 
gelişmesine imkân verecek hizmetleri sunmaktır.

Üniversitesinde geleneksel olarak yapılan mezuniyet 
törenleri, nevruz, güz şenliği ve akademik açılış 
törenleri her sebe geleneksel olarak organize 
edilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin 
eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını ve geliştirilmesini haklarını 
gözeterek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı 
olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları 
yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili 
bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve 
isteklerini yönetim organlarına iletmek ve 
öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki 
kararlara katılımını sağlamak amacıyla Öğrenci 
Konsey Başkanlığı oluşturulmuştur. 



ÜnİVERSİTEMİZ /
SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ
Yeniliklere açık dinamik bir yapıya sahip olan Uşak Üniversitesi, birimlerde profesyonel meslek elemanı 
istihdamına önem vererek bu uygulamaları kurumsal anlamda yürümektedir. Sosyal hizmet uzmanı 
eşliğinde; öğrencilerin okul hayatlarından,  aile / arkadaş ilişkilerinden, çevresel ya da kendi benliklerinden 
kaynaklanan sorunların çözümünde, sosyal hizmet mesleğinin yöntem ve teknikleri kullanılarak hizmetler 
üretilmektedir. Öğrencilerinin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde ve ülke koşullarını dikkate alarak koruyucu, önleyici, rehabilite edici sosyal hizmetler sunmaktır.

Sosyal Hizmet Birimi öğrencilerin güçlü ve bağımsız bireyler olmasına yardımcı olmak için Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Dezavantajlı konumda olan, yoksulluk, engellilik, 
şiddet, istismar, alkol madde kullanımı, sosyal dışlanma, aile sorunları, sağlık sorunları, suça yönelim ve buna 
benzer sosyal işlevselliği olumsuz etkileyen konularda sorun yaşayan öğrencilerimiz desteklenmektedir. 
Hizmet sürecinde insan haklarına duyarlılık, ayrımcı olmamak, gizlilik, toplumsal duyarlılık gibi etik ilke ve 
sorumluluklar doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Sosyal hizmet biriminde neler yapıyoruz?
 Her eğitim-öğretim Yılı başında oryantasyon çalışmaları
 Bireysel sosyal hizmet danışmanlığı
 Sosyal sorumluluk projeleri
 Yemek bursu
 Kısmi zamanlı çalışma

*
*
*
*
*
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 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 
Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi, misyonuna ve vizyonuna bağlı 
kalarak öğrenci odaklı olup öğrencilerinin ders dışında kalan 
zamanlarının değerlendirilmesi, sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini 
geliştirmek, spora ilgi duyması, spor yapmaya teşvik edilmesi, beden 
ve ruh sağlığının korunması amacıyla spor faaliyetlerini organize 
etmek ve sportif faaliyetleri maddi boyutta desteklemek, 
üniversitemiz akademik ve idari personelin spor hizmetleri ve 
tesislerden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Üyelik sistemi ile 
dışarıdan gelen ilimiz halkına da aynı oranda hizmet kalitesi ile 
kapılarımız açılmıştır.
 2013 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Spor 
Merkezimiz 7.500 m2 alana kurulmuş olarak bünyesinde iki bin iki yüz 
kişilik seyirci kapasiteli uluslararası standartlardaki spor salonu ile 
bölgesindeki büyük ölçekli spor sahalarından birisidir. İçerisinde 
25X15 ölçülerinde 6 kulvarlı, 2.00 cm’ lik derinliği ile yarı olimpik 
özelliğe sahip, standartlara uygun nitelikte kaliteli hizmet vermesi, 
son teknoloji ile desteklenmesi, havuz suyunun düzenli olarak 
otomasyona bağlı şekilde gerekli bakımlarının yapılması, yarı olimpik 
havuzumuzun ilinde ve bölgesinde tercih edilmesini sağlayan 
nedenler arasındadır. Havuz ortamında ayrıca 10 kişilik ve 14 m2’lik 
alana sahip jakuzi, sauna ve buhar odasının bulunması ile tercih edilir 
konumdadır. Hizmet alanlarından bir diğeri de yaklaşık 350 m2 alana 
sahip ve içerisinde son teknoloji ile donatılmış kondisyon aletlerine 
sahip olan fitness salonumuz bu konumuyla da iddialı bir durumdadır. 
Yine Spor Merkezimiz serbest alan bölgesinde masa tenisi alanı, 
bilardo alanı ve dans odası ile öğrencilerimizin, personelimizin ve 
bölge halkımızın gözdesi haline gelmiştir.

ÜnİVERSİTEMİZ / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR 
SPOR KOMPLEKSİ



ÜnİVERSİTEMİZ / PROF. Dr. FUAT SEZGİN
Kütüphanesİ

19-20

Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütphanesi; eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
desteklemek amacıyla üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından 
gelen tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp, 
kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2013 yılından itibaren Bir Eylül Kampüsündeki 900 
kişilik kapasiteli 10.819 m2’lik 4 katlı yeni binasında hizmet vermektedir. Kütüphane binamızda okuma 
salonları haricinde, 1 adet Oryantasyon Salonu, 1 adet Toplantı Seminer Salonu, her biri 8-10 kişilik 
olmak üzere 6 adet Grup Çalışma Odası, 1 adet 5 kişilik Engelli Birimi Grup Çalışma Odası 18 adet karel 
(tek kişilik çalışma odası), 4. Katta kafeterya ve bay / bayan mescidleri bulunmaktadır.

Merkez Kütüphanenin kitap koleksiyonu 74.516 adettir. Basılı süreli yayın sayısı yaklaşık 2.795, tezler 
ise 917’dir. Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı ise 54’tür. Veri tabanları bünyesinde, yaklaşık 
4.000.000 elektronik kitap, 170.000 e-kitap derlemesi, 3,5 milyon e-tez, 51.376 elektronik dergi, 
23,290 adet sesli kitap bulunmaktadır.

Merkez Kütüphanesinde, Library of Congress Sınıflama Sistemi Kullanılmakta ve kitaplar açık raf 
sistemine uygun olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphane mevcut bütün materyaller 
“YORDAM BT Pro 16.0  Bilgi Belge Otomasyon Programı” kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve 
internet üzerinde de kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, Online katalog tarama hizmeti web 
sayfamız aracılığı ile verilmektedir.



ÜnİVERSİTEMİZ / RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür 
Merkezi, Üniversitemiz ve Uşak’ın kültürel 
etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Hareketli 
platformlu orkestra çukuruna sahip opera, bale, 
konser, tiyatro, kongre gibi etkinliklere imkân 
sağlayan 1042 kişilik kongre merkezimiz, iki 
bodrum kat da dâhil olmak üzere dört katlıdır.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür 
Merkezi Büyük Salonda 1042 adet koltuk 
bulunmakta olup bunun 876 adedi alt salonda, 166 
adedi balkon kısmında bulunmaktadır. Sahnenin 
kullanılan alanı yaklaşık olarak 256m2 olup sağ ve 
solda bulunan bölgelerle birlikte toplamda 557 
m2'dir.



ÜnİVERSİTEMİZ / BİLİMSEL ANALİZ VE 
TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Atık su ve tekstil analizleri için uluslararası geçerliliği olan yeterlilik düzeyi; 
Sahip olunan cihaz çeşitliliği ile birçok bilim dalına hitap edebilme;
Talep edilen farklı analizler için yöntem/metot geliştirebilme;
Talep edilen analizleri kısa sürede sonuçlandırabilme;
Gerek akademik ve gerekse özel sektör anlamında mevcut bilgi birikimi 
doğrultusunda danışmanlık ve yönlendirme yapabilme

*
*
*
*
*

MERKEZİMİZİN
ÖNE ÇIKAN

YÖNLERİMİZ
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ÜnİVERSİTEMİZ / YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OFİSİ

FAALİYET ALANLARIMIZ

Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi, Üniversitenin uluslararası öğrencilerle ilişkilerini sağlamak, 
yürütmek, geliştirmek ve bu kapsamda yapılacak faaliyetleri koordine etmek amacıyla oluşturulmuş bir 
birimdir. 

Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran veya 
kayıt olacak öğrenciler ile öğrenimini sürdüren 
öğrencilere yardımcı olmak, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile 
işbirliği yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin 
başvuruları, kayıtları ve sağlık sigortaları ile ilgili 
tedbirleri almak ve rehberlik hizmetlerini 
yürütülmektedir.

Üniversitemiz Kurumsal İletişim Merkezi ile işbirliği 
yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin 
Üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere 

Üniversitemizi tanıtıcı yazılı ve görsel materyaller 
(CD, broşür ve katalog) hazırlamaktadır.

Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve 
yurtdışında düzenlenen toplantılara, eğitim 
fuarlarına katılmak ve organizasyonlar 
düzenlemektedir .
Avrupa Birliği programları da dâhil olmak üzere, 
yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı 
birimler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarla 
ikili ve çok taraflı işbirliği kurmak, bu birimlerle 
değişim programları ve ortak projeler 

gerçekleştirmek ve eğitimle ilgili faaliyetler 
düzenlemektedir. Üniversite'nin ve faaliyetlerinin 
yurtdışında daha iyi tanınması ve Üniversite’de 
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 
artırılması için gerekli stratejileri belirlemek, bu 
amaçla faaliyet programları planlamak ve bu 
programları yürütmek, Üniversite'deki yabancı 
uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve 
bunların karşılanması için gerekli eşgüdüm 
çalışmalarını yapmak; bu öğrencilerin Üniversite'ye ve 
çevreye uyumunu sağlamak için tanıtım programları 

da dâhil olmak üzere programlar yapıp yürütmek ve 
faaliyetler düzenlemektedir. Öğrencilerin 
Üniversite'deki çalışmalarını kolaylaştırmak için 
gerekli stratejiyi saptayıp uygulanmasını sağlamak, 
Web sayfası ve e-posta, sosyal medya gibi yeni 
teknolojileri kullanarak, Üniversite’deki eğitim ve 
öğrenimle ilgili fırsatların yabancı uyruklu öğrencilere 
duyurulmasını ve tanıtılmasını sağlamak;  
Üniversitemiz ile yurtdışından eğitim kurumlarıyla 
ortak yürütülecek projelerin planlamasını ve 
koordinasyonunu sağlamaktadır.

Üniversitemizde öğrenim gören veya görmek isteyen 
öğrencilere yönelik yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 
kurslar ve etkinlikler düzenlemektedir.



Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran veya 
kayıt olacak öğrenciler ile öğrenimini sürdüren 
öğrencilere yardımcı olmak, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile 
işbirliği yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin 
başvuruları, kayıtları ve sağlık sigortaları ile ilgili 
tedbirleri almak ve rehberlik hizmetlerini 
yürütülmektedir.

Üniversitemiz Kurumsal İletişim Merkezi ile işbirliği 
yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin 
Üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere 

Üniversitemizi tanıtıcı yazılı ve görsel materyaller 
(CD, broşür ve katalog) hazırlamaktadır.

Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve 
yurtdışında düzenlenen toplantılara, eğitim 
fuarlarına katılmak ve organizasyonlar 
düzenlemektedir .
Avrupa Birliği programları da dâhil olmak üzere, 
yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı 
birimler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarla 
ikili ve çok taraflı işbirliği kurmak, bu birimlerle 
değişim programları ve ortak projeler 

gerçekleştirmek ve eğitimle ilgili faaliyetler 
düzenlemektedir. Üniversite'nin ve faaliyetlerinin 
yurtdışında daha iyi tanınması ve Üniversite’de 
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının 
artırılması için gerekli stratejileri belirlemek, bu 
amaçla faaliyet programları planlamak ve bu 
programları yürütmek, Üniversite'deki yabancı 
uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve 
bunların karşılanması için gerekli eşgüdüm 
çalışmalarını yapmak; bu öğrencilerin Üniversite'ye ve 
çevreye uyumunu sağlamak için tanıtım programları 

da dâhil olmak üzere programlar yapıp yürütmek ve 
faaliyetler düzenlemektedir. Öğrencilerin 
Üniversite'deki çalışmalarını kolaylaştırmak için 
gerekli stratejiyi saptayıp uygulanmasını sağlamak, 
Web sayfası ve e-posta, sosyal medya gibi yeni 
teknolojileri kullanarak, Üniversite’deki eğitim ve 
öğrenimle ilgili fırsatların yabancı uyruklu öğrencilere 
duyurulmasını ve tanıtılmasını sağlamak;  
Üniversitemiz ile yurtdışından eğitim kurumlarıyla 
ortak yürütülecek projelerin planlamasını ve 
koordinasyonunu sağlamaktadır.

Üniversitemizde öğrenim gören veya görmek isteyen 
öğrencilere yönelik yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 
kurslar ve etkinlikler düzenlemektedir.
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ÜnİVERSİTEMİZ / ERASMUS İMKANLARI
AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi, 30 Kasım 2007 
tarihinde Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonuna 
Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi (EUC) 
almak üzere başvurusunu yapmış ve Avrupa 
Komisyonunun Yürütme Ajansı (The Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) 
tarafından 20 Mayıs 2008 tarihinde aldığı kararla 
Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi 
(EUC-Extended University Charter) almaya hak 
kazanmıştır.

Almış olduğumuz Genişletilmiş Erasmus Üniversite 
Beyannamesi (Extended Erasmus University Charter) 
sayesinde AB ve Uluslararası ilişkiler Ofisi; 2008-2009 
akademik yılından 2013 yılına kadar Avrupa Yüksek 
Öğretim Alanındaki (EHEA) yüksek öğretim kurumları 
ile Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning 
Programme) kapsamında ikili anlaşmalar (bilateral 
agreements) imzalamıştır ve öğrencilerimize / 
personelimize yurtdışında işbirliği içinde olduğumuz 
kurumlarda eğitim, araştırma ve staj programlarına 
katılma konusunda destek verme ve bu süreçleri 
yönetme misyonunu üstlenmiştir. Bu dönemden 
sonra 2014-2015 akademik yılından 2020-2021 
akademik yılına kadar da ikili anlaşmalar 
yenilenmiştir ve öğrencilerimize/personelimize 
destek vermeye devam etmektedir.

Erasmus programı öğrenci ve personelin yurt dışı 
tecrübesine sahip olmanın yanında, iş dünyasında 
ciddi bir avantaj elde edebilmekte ve yabancı dil 
yeterliliğini arttırarak CV’lerini iş platformlarında 
daha çekici hale getirmektedir.
 
Kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği ve Uluslararası 
İlişkiler Ofisi’nin Avrupa Birliği üyesi 19 ülkeden 94 
üniversite ile anlaşması bulunmaktadır ve her geçen 
gün bu anlaşmalara yenileri eklenmektedir.



ÜnİVERSİTEMİZ / FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI

ÜnİVERSİTEMİZ / MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

"Farabi Değişim Programı" Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, 
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi 
Değişim Programı ile öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim 
kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Değişime katılabilecek öğrenci sayısı 
üniversiteler arasında yapılan Farabi Değişim Programı Protokolleri ve ilgili akademik birimlerin kararları 
çerçevesinde belirlenmektedir. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi 
yapılmaktadır. 

Farabi Değişim Programı, değişime katılan öğrencileri farklı bir akademik çevre ile tanıştırarak onların 
eğitim-öğretim hayatlarına, akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlamalarına 
olumlu katkılar sağlamayı hedeflenmektedir. Üniversitemizin hali hazırda 75 üniversite ile Farabi değişim 
programı anlaşması bulunmakta olup her geçen gün bu anlaşmalara yenileri eklenmektedir.

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir 
programdır. Değişim programına katılarak anlaşmamız olan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen 
öğrenciler en az bir en fazla iki dönem bu programdan yararlanabilirler. Benzer şekilde dünyanın tüm 
bölgelerinden anlaşmamız bulunan yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler de üniversitemize program 
kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. Anlaşmamız olan yükseköğretim kurumlarında 
görev yapan öğretim elemanları da üniversitemizde seminerler verip bilimsel faaliyetlerde bulunmak üzere en 
az üç hafta en fazla üç ay süreyle Mevlana değişim programından yararlanabilirler. Üniversitemizin hali hazırda 
dünyanın farklı bölgelerinden 25 yükseköğretim kurumu ile Mevlana değişim programı anlaşması bulunmakta 
olup her geçen gün bu anlaşmalara yenileri eklenmektedir.
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ÜnİVERSİTEMİZ / ENGELLİ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
Engelli Birim Koordinatörlüğü üniversitemizde öğrenim 
gören özel gereksinimli öğrencilerimiz için eğitimde 
erişilebilirlik ve fiziksel erişilebilirlik noktasında 
gerektiğinde ilgili diğer birimlerden destek alarak 
öğrencilerimize erişilebilirlik sağlama görevini 
üstlenmektedir. 

Engelli Birim Koordinatörlüğü her eğitim öğretim yılı 
güz yarı yılı başlangıcında üniversitemizde öğrenim 
görmeye hak kazanmış yeni öğrencilerimizle tanışmak 
ve kayıtlı öğrencilerimizle de dilek, şikayet ve 
önerilerini dinlemek ve birlikte vakit geçirmek için 
oryantasyon toplantıları yapmaktadır.

Engelli Birim Koordinatörlüğü, sadece özel gereksinimli 
öğrencilerimize değil üniversitemize kayıt yaptıran tüm 
öğrencilerimizin birimimizden haberdar olması, 
gerektiğinde özel gereksinimli arkadaşlarını 
yönlendirebilmeleri noktasında destek almak için tüm 
üniversiteye yönelik oryantasyon programlarına da 
katılarak birimimizi tanıtmaya çalışmaktadır. 

Engelli Birim Koordinatörlüğü her fakülte,  yüksekokul, 
meslek yüksekokullarında bulunan özel 
gereksinimli/engelli öğrenci danışmanları ile iş birliği 
içerisinde, özellikle eğitimde erişebilirlik noktasında 

desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için üniversitemiz 
"Özel Gereksinimli Öğrenciler için Erişebilirlik 
Yönergesi" doğrultusunda uygulamalar yapılmasını 
sağlamaktadır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya kayıtlı 
öğrencilerimiz eğitimde erişilebilirlik noktasında 
gereksinimlerine ilişkin danışmanlarıyla her güz veya 
bahar yarıyılının başında (kayıt haftasında) iletişime 
geçerek taleplerini bize iletebilirler. Danışmanlar ve 
birimimizce incelenen taleplerin uygun görülmesi 
durumunda öğrencilerimize gerekli destekleri sunmayı 
hedefliyoruz. 

Üniversitemizde yıl içinde özellikle 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık 
Haftasında özel gereksinimli bireylere yönelik 
farkındalığı arttırma etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. 

Bu etkinliklere özel gereksinimli öğrencilerimizin katkı 
sağlaması ve bizimle birlikte rol alması farkındalığı 
artırma yönünde bize büyük destek sağlayacaktır. Bu 
nedenle özel gereksinimli öğrencilerimizin bizimle 
sürekli irtibatta, iletişimde olmalarını arzu ediyor ve 
beraber çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. 

YÖK tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında, ilk kez başvuru yapan Uşak 
Üniversitesi, eğitimde erişilebilirlik kategorisinde 3 yeşil bayrak ödülü kazandı.



ÜnİVERSİTEMİZ / Uygulama Ve
Araştırma Merkezlerİ

Üniversite ve çevresindeki sanayi kurumları, ticaret odaları ve organize sanayi bölgeleri arasında bilim ve 
teknoloji alanında işbirliğinde olan üniversitemiz TÜBİTAK ve benzeri kurumlar ile Avrupa Birliği projeleri gibi 
araştırma alanlarında üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği ve ortaklıklar yapmaktadır.

1 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araş�rma ve Uygulama Merkezi
2 - Sürekli Eği�m Araş�rma ve Uygulama Merkezi
3 - Deri Uygulama ve Araş�rma Merkezi
4 - Avrupa Birliği Eği�m, Araş�rma ve Uygulama Merkezi
5 - Kadın Sorunları Uygulama ve Araş�rma Merkezi
6 - Halı Uygulama ve Araş�rma Merkezi
7 - Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araş�rma Merkezi
8 - Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araş�rma Merkezi
9 - Türk Dünyası Araş�rmaları Uygulama ve Araş�rma Merkezi
10 - Türkçe Öğre�mi Uygulama ve Araş�rma Merkezi
11 - Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araş�rma Merkezi
12 - İslam Araş�rmaları Uygulama ve Araş�rma Merkezi
13 - Su ve Toprak Uygulama ve Araş�rma Merkezi
14- Kalkınma Araş�rmaları Uygulama ve Araş�rma Merkezi
15- Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve Araş�rma Merkezi
16 - Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araş�rma Merkezi
17 - Deprem Uygulama ve Araş�rma Merkezi
18- Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uyg. ve Araş. Mer.
19 - Sağlık Hizmetleri Eği�m Uygulama ve Araş�rma Merkezi
20 - Yabancı Dil Öğre�mi Uygulama ve Araş�rma Merkezi
21 - Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araş�rma Merkezi
22 - Tarımsal ve Doğa Araş�rmaları Uyg. ve Araş. Mer.
23 - Kültür ve Turizm Uygulama ve Araş�rma Merkezi
24 - Seramik Araş�rma ve Uygulama Merkezi
25 - Lidya Bölgesi Arkeoloji uygulama Araş�rma Merkezi
26 - Deri, Teks�l ve Seramik Tasarım Uygulama Araş�rma Merkezi

Bölgesiyle birlikte kalkınan bir üniversite 
olmak için üniversitemize ve bölgemize 
güç verecek, değer katacak Teknoloji 
Merkezi ( TEKMER ) ve  Bilimsel Analiz ve 
Teknolojik Uygulama ve Araş�rma 
Merkezi (UBATAM) gibi araş�rma 
geliş�rme merkezlerini üniversitemiz 
bünyesinde kurmuş bulunmaktayız. 
Kurmuş olduğumuz TEKMER Türkiye’de 
183 üniversite arasında kurulan 19. 
teknoloji geliş�rme merkezidir. Yine 
UBATAM üniversite-sanayi arasındabilim 
ve teknoloji alanındaki işbirliğine katkı 
sağlayacak önemli bir merkez olmuştur. 
Çok sayıda fiziksel ve kimyasal analizin 
yapılabileceği UBATAM, öğre�m 
elemanlarımız başta olmak üzere kamu, 
özel ve �cari kurumlardan gelecek analiz, 
ölçüm, fizibilite etüdü ve ser�fika gibi 
işlemlerde mühendislik ve danışmanlık 
hizme� de vermektedir.
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ENSTİTÜLERİMİZ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitümüz Uşak Üniversitesi Kuruluş Kanunu ile Fen 
ve Mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim vermek 
amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esas 
alınarak 2006 yılında kurulmuştur. Fiilen faaliyetine 
Eylül 2007 yılında başlamıştır. 21 Yüksek Lisans, 9 
Doktora programı ile eğitim öğretime devam etmek-
tedir. Enstitümüzde Enstitü Sekreteri, Teknisyen ve 
Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 3 (üç) idari personel 
ve bir (1) akademik personel görev yapmaktadır.

MİSYONUMUZ
Bünyesindeki anabilim dallarında bilimsel ve teknolo-
jik gelişmeleri algılayabilen, konusunda uzman-
laşmış, rekabetçi ve kazanımlarını akademik ve 
günlük hayatta kullanabilen bireyler yetiştirmektir. 
Bu amaçla dinamik ve güncel lisansüstü programlar 
oluşturularak nitelikli yurtiçi ve yurtdışı öğrenci 
sayısını arttırmayı amaçlamaktadır. Temel ve 

uygulamalı alanlardaki araştırmalarda destek vererek 
bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve endüstriyel 
sorunlara çözüm getirmektir. 

VİZYONUMUZ
Eğitim-Öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel 
yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, 
öğrenciye bilgi yüklemek yerine, çağdaş teknolojiden 
yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğret-
mek; toplumu tüm kesimleriyle bütünleşerek Ülkem-
izin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına 
katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-toplum 
işbirliğini güçlendirmek; evrensel değerlere sahip, 
küreselleşen, dünya koşullarına uygun, mevcut 
fiziksel mekân, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi 
birikimini girişimci düşünceler değerlendirerek, ek 
finansal kaynak yaratan, gelişmiş ve modern işletme 
teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir kurum 
olmaktır.



YÜKSEKLİSANS
PROGRAMLARI

DOKTORA
PROGRAMLARI

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

SAYILARLAR ENSTİTÜMÜZ

Deri Mühendisliği (Disiplinlerarası)
Enerji ve Çevre Bilimleri (Disiplinlerarası)
Gıda Mühendisliği
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Matematik Eğitimi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği – AKÜ ile Ortak
İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası)
Kentsel Dönüşüm (Disiplinlerarası)
Kimya (Öğrenci almamaktadır)
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Polimer Bilimi ve Teknolojisi (Disip.)
Seramik Mühendisliği (Disiplinlerarası)
Tarım Bilimleri (Disiplinlerarası)
Tekstil Mühendisliği
Zootekni

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi
İnşaat Mühendisliği – AKÜ ile Ortak
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Moleküler Biyoloji
Tekstil Mühendisliği
Zootekni

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Öğrenci başvuru sisteminde 2013 yılından 
itibaren online başvuru sistemine geçilmiştir.

Öğrencilerimizin isteğe bağlı olarak yabancı 
dilde tez hazırlamalarının önü açılmıştır.

Yüksek lisans öğrencilerimizin tez önerilerini 
daha etkili ve farkında olarak yapabilmeleri 
amacıyla tez önerisi savunması getirilmiştir. 

YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİ  SAYISI

DOKTORA ÖĞRENCİ 
SAYISI

YABANCI UYRUKLU 
ÖĞRENCİ SAYISI

449

42

8
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ENSTİTÜLERİMİZ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sosyal alanlarda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek 
amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisans mezunlarının bilgilerini derinleştirmek, seçtikleri alanda uzmanlaşmalarını 
sağlamak ve arzu edenleri akademik kariyere hazırlamak amacıyla lisansüstü programlar öngörmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarından mezun olanlar akademik kariyerlerine devam ederek öğretim 
üyesi olarak üniversite kadrolarına atanmakta olup bir kısmı da elde ettiği akademik bilgilerle özel 
sektördeki mesleki kariyerlerini geliştirmektedir.

Programlarınızın İş bulma olanakları

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
Sosyal Bilimler Enstitüsü kaliteli ve nitelikli öğretim üyelerine sahip olması, programlara yönelik talebin her 
geçen gün artması, genç ve dinamik personele sahip olması ve yöneticilerin öğrencilerle iletişime açık olması 
ile öne çıkmaktadır.



YÜKSEKLİSANS
PROGRAMLARI

DOKTORA
PROGRAMLARI

SAYILARLA ENSTİTÜMÜZ

Coğrafya Doktora Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı
Tarih Doktora Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
İktisat Doktora Programı
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ortak Doktora 
Programı (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ.)
İletişim Bilimleri Doktora Programı
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Arkeoloji Doktora Programı

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİ  SAYISI

DOKTORA ÖĞRENCİ 
SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL SAYI

980

120

5

Coğrafya Tezli 
Eğitim Yönetimi Tezli 
Geleneksel Türk Sanatları Tezli 
İktisat Tezli 
İşletme Tezli 
Kamu Yönetimi Tezli 
Maliye Tezli 
Seramik Tezli 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli 
Tarih Tezli 
Temel İslam Bilimleri Tezli 
Türkçe Eğitimi Tezli 
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli 
Sınıf Eğitimi Tezli 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli 
İletişim Bilimleri Tezli 
Ekonometri Tezli 
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli 
Arkeoloji Tezli 
Sosyal Hizmet Yönetimi Tezli 
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli 
Sınıf Eğitimi Tezsiz  (II. Öğretim)
Türkçe Eğitimi Tezsiz (II. Öğretim)
İktisat Tezsiz  (II. Öğretim)
İşletme Tezsiz (II. Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz  (II. Öğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz (II. Öğretim)
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz  (II. Öğretim)
Kamu Yönetimi Tezsiz (II. Öğretim)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Tasarım Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinler arası)
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FAKÜLTELERİMİZ/ dİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜlTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi, 7 Ekim 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz; 4636 m2 kapalı 
kullanım alanı ile 2016-2017 eğitim öğretim yılında 62 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerine başlamış olup,  şu 
anda iki sınıf ve 135 lisans, 10 Dişte Uzmanlık Eğitimi öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Fakültede; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, 
Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodontiden oluşan 8 Anabilim Dalında 3 Profesör, 16 
Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdürme-
ktedir.

Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi 
şekilde sağlayan, hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve 
diş bakımı sunan, tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş 
hekimleri yetiştiren, İlerici, yenilikçi, başarılı, tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip diş hekimleri ile sürekli 
gelişen ve iyileştirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararası düzeyde tanınan bir Diş Hastalıkları 
Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, muayene ve tedavi hizmetler-
inde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti sunmaya kendini adamış bulun-
maktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak 
etkin bir kalite sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir.



DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürlüğü, 09/12/2015 tarihinde kurulmuş olup Diş 
Hekimliği Fakültesi ile aynı hizmet binasını 
kullanmaktadır. Müdürlüğümüz Uşak ili ve tüm 
bölge halkına yönelik vermekte olduğu ağız diş 
sağlığı hizmetlerini 10 adet klinik, 2 adet müdahale 
odası, 1 adet engelli kliniği, 1 adet mahkum 
muayene kliniği, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi 
ile sağlık hizmetlerinde kalite standartlarından ödün 
vermeden yürütmekte, günlük yaklaşık 100 – 150 
hastaya hizmet imkânı sağlanmaktadır. 

Fakültede; Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı altında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve 
Endodontiden oluşan 8 Anabilim Dalıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Müdürlüğümüz 76 personel ve modern cihazları ile 
bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 
sürekli büyümekte olup kuruluş tarihinden bu yana 
tedavi hizmeti verdiği hasta sayısı 60.000’i geçmiştir. 
Fiziki altyapısının ve personel sayısının arttırılması 
ile daha fazla hastamızın tedavi hizmeti almasını 
hedef edinmiştir. Müdürlük; Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş 
Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, 
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı 
klinikleriyle hizmetlerini devam ettirmektedir.

Lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi verebilecek 
düzeye sahip olması,
Fakülte olma anlamında her anabilim dalında 
bilimsel faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerini 
sürdürebilecek yeterli sayıda öğretim üyelerinin 
varlığı,
Teorik eğitimin yanında pratik eğitimde de güncel 
laboratuvar altyapısının varlığı,
Fakültenin eğitim hizmetleri olarak ekipman 
yönünden tam donanımlı olması,
Öğretim üyesi-öğrenci ilişki düzeyinin 
sürdürülebilir olması,

*

*

*

*

*

SAYILARLA FAKÜLTEMİZ

*

*

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

135

27

33-34



FAKÜLTELERİMİZ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Uşak Eğitim Fakültesi 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18- (2837/23) Ek Maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversite-
si bünyesinde kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 

Fakültemiz 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesine 
dönüştürülmüş olup 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle bünyesinde şu bölümler bulunmaktadır:

Sınıf Öğretmenliği (N.Ö) 
Okul Öncesi Eğitimi (N.Ö) 
Türkçe Öğretmenliği (N.Ö) 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (N.Ö) 

*
*
*
*

*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (N.Ö) 
Fen Bilgisi Öğretmenliği (N.Ö) 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (N.Ö) (İ.Ö)
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİMİZ
Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle Fakültemiz bölümlerine Türkiye’nin her 
tarafından yoğun öğrenci talebi olması
Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle yine Fakültemize dışarıdan derse giren 
öğretim elamanlarının bulunması
Fakültemizin ana yerleşke içerisinde olmasının öğretim elemanları için avantaj olması
Ana yerleşkenin yine öğrenci hayatını kolaylaştıran birçok sosyal ve fiziki imkânından yararlanılması
Denizli Bölge Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nun ana yerleşke içinde olması

Farklı akademik kültüre sahip genç akademik 
personel istihdamı
Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması 
nedeniyle Fakültemiz bölümlerine Türkiye’nin her 
tarafından öğrenci talebinin olması

*

*

*
*
*

*

*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ SAYILARLA FAKÜLTEMİZ

*

*

*

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

2177

94

22

35-36



FAKÜLTELERİMİZ/ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MİSYON
Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri 
ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunan, 
evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile 
donatılmış, araştırıcı, eleştirel düşünmeye açık, 
yaratıcı, problem çözmesini bilen, doğru karar 
verebilen, erişim becerileri yanında üst düzeyde 
etik değerlerle donanmış bireyler olarak 
yetiştirdiği yaratıcı beyin gücüyle, faaliyet 
alanlarında öncü öğretim elemanlarıyla bilime 
katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir 
ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji 
üretmek, şehrinde ve bölgesinde fen ve sosyal 
bilimler alanında örnek alınan ve en geniş şekilde 
tanınan bir fakülte olmaktır. 

Arkeoloji (N.Ö)
Matema�k (N.Ö)
Moleküler Biyoloji ve Gene�k(N.Ö)
Coğrafya (N.Ö-İ.Ö)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. (N.Ö-İ.Ö)
Sanat Tarihi (N.Ö-İ.Ö)
Sosyoloji (N.Ö-İ.Ö)
Tarih (N.Ö-İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiya�  (N.Ö-İ.Ö)
İngiliz Dili ve Edebiya� (N.Ö-İ.Ö)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ

VİZYON
Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, 
kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye’de 
önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve 
aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı 
yapısına sahip; paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve 
etkili çözümlerle karşılayan, öncü öğretim elemanlarıyla 
rekabet gücüne sahip tercih edilen bir fakülte olmak. 



*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

Genç ve dinamik kadro,
Nitelikli akademik kadro,
Fakülte öğretim elemanlarının yaptıkları bilimsel yayın 
ve atıf sayısının  yüksek olması
Fakülte öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında 
aldıkları eğitim ve işbirliği yetenekleri ile ön plana 
çıkması
Öğretim elemanlarının DPT, CERN-TAEK ve TUBİTAK gibi 
nitelikli kuruluşlara bağlı projelere katkıda bulunmaları
Disiplinler arası çalışmalara uygun birimlerden 
oluşması
Üniversite içi ve dışı birimlerle iyi ilişkiler içinde olması,
Üniversite içi fakülte ve yüksekokullara öğretim 
elemanı açısından destek verilmesi,
Üniversitemizde öğretim elemanı ve bölüm sayısının en 
fazla olduğu fakülte olması,
Fakültemizin eğitim öğretim veren hizmet binasının üst 
düzey fiziksel yapıya sahip olması.

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

*

*

*

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

4190

112

22

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

37-38

Fakültenin bulunduğu Uşak şehrinin diğer şehirlerle 
ulaşım açısından kolaylığı.
Çok sayıda aktif faaliyet gösteren öğrenci 
topluluklarının olması.
Yüksek lisans ve doktora programlarının var olması.
Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte bölümlerini tercih 
etmesi.



FAKÜLTELERİMİZ/ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 
14/9/2007 tarihli ve 20198 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 19/9/2007 tarihinde kararlaştırılmış, ilgili karar 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim ve Seramik Bölümü olarak iki 
bölüm halinde kurulmuştur. 01.02.2012 Tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan kararla 
fakülte bünyesinde Resim, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik ve Müzik Bölümleri açılmıştır. 15.01.2013 Tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan kararla Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü altında Çini ve 
Çini Onarımı Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı, Halı,Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı 
açılmıştır.20.02.2013 Tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan kararla fakülte bünyesinde 
Tekstil ve Deri Moda Tasarımı Bölümleri açılmıştır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.11.2014 tarihli 
toplantısında alınan kararla Tekstil ve Deri Moda Tasarımı Bölümünün adı Moda Tasarımı Bölümü olarak 
değiştirilmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesinde 3 Profesör, 13 Doktor Öğretim Üyesi, 17 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi, 
toplam 36 Öğretim Elemanı ve 4 tane idari personel ve 1 tekniker bulunmaktadır.Fakülte binasında, fakültem-
izce kullanılan 16 adet atölye, 2 adet Laboratuvar, 1 Fırın odası ve 2 adet derslik bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, aklın ve bilimin ışığında akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alan, kültürel değerler-
imizi koruyan, yaşatan, üniversitemizin ihtisaslaşmasına şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, 
ülkesine ve dünyaya faydalı, yenilikçi, yaratıcı ve üretken sanatçı ve tasarımcılar kazandırmayı görev edinmiştir.



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

271

36

Seramik Bölümü
Moda Tasarımı Bölümü
Resim Bölümü
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

Akademisyen-Öğrenci iletişiminin kuvvetli olması
Disiplinler arası işbirliği / etkileşim sağlanması
Öğretim elemanlarının alanlarında yetkin olması
Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliklerinin kurulmuş olması ve ortak çalışmalar yapılması
Uluslararası katılımlı seramik yarışmasının sistematik olarak düzenlenmesi
Toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması
Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası sergi,workshop, yarışma vb. etkinliklerde başarılı olması
Öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklerde (yarışma, ödül, teşvik vb.) başarılı olması
Mevcut lisansüstü programlarının tercih edilmesi ve kontenjanlara yeterli başvurunun yapılması

*

*
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*

*

*

FAKÜLTELERİMİZ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde 
kurulmuş, 2006 yılında Uşak Üniversitesi’nin kurulmasıyla Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte bünye-
sinde İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonometri, Sosyal Hizmetler ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümleri bulunmaktadır. Fakülte öğrencileri Erasmus değişim programı çerçevesinde Avrupa'da 
bulunan anlaşmalı bir çok üniversitede bir ya da iki yarıyıl eğitim görme imkanına da sahiptir.
  
Ayrıca öğrenciler Farabi değişim programı ile ülkemizdeki diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl 
eğitim görebilmektedirler. Derslerin modern bir eğitim tesisi içerisinde teknolojik donanımlı dersliklerde 
işlendiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Türkiye'nin her yerinde gerek kamu gerekse özel sektörde 
alanıyla ilgili nitelikli eleman yetiştirme amacına kısa sürede ulaşmıştır ve bu doğrultudaki gelişimini akademik 
personeli ve öğrencilerine sunduğu kaliteli fiziki imkanlarla da desteklemektedir.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğrencileri aldıkları eğitimle kamu ve özel sektörde idari kadrolarda iş 
bulma, kendi işini kurma, toplum ve iş dünyası ile iç içe öğrenimini sürdürme açısından avantajlı durumda 
bulunmaktadır.

Bu meslekler arasında; Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara 
bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük gibi meslekler yer alıyor.



İşletme Bölümü (N.Ö) 
Maliye Bölümü (N.Ö) (İ.Ö)
Kamu Yöne�mi Bölümü (N.Ö)(İ.Ö.)
İk�sat Bölümü (N.Ö)
Sosyal Hizmet Bölümü (N.Ö)
İk�sat Bölümü (İ.Ö)

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ SAYILARLA FAKÜLTEMİZ

*

*

*

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

3129

55

7

Türkiye’deki kamu ve özel sektörde yer alan 
işletmelerle birlikte uluslararası şirketler ve 
kurumlar da İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi mezunları için önemli iş imkânları 
sunmaktadır. Bu imkânlar,

Yönetim kadroları
Mali Müşavirlik
Bankacılık
Dış Ticaret Uzmanlığı
Pazarlama
Müşteri İlişkileri

Halkla İlişkiler
Sigortacılık
Finans sektörü
Borsa ve menkul kıymetler
İhracat ve İthalatalanlarında 
yoğunlaşmaktadır.

41-42



FAKÜLTELERİMİZ/ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, Resmi Gazetenin 
3 Temmuz 2011 tarihli 2983 sayısında yayınlanan 
15.06.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş-
tur. Gazetecilik Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Yeni 
Medya Bölümü ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm-
leri olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır.   
Fakültemizde bir kurgu atölyesi, bir halkla ilişkiler 
reklam atölyesi, bir gazetecilik atölyesi, bir yeni 
medya atölyesi bulunmaktadır. Fakültemiz içinde 
bulunduğu disiplinin ulusal ve uluslararası alanda 
bilimsel olarak yücelmesinde önemli bir aktör olma 
yolunda da gayret göstermektedir. Bu konuda, gerek 
öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası alandaki 
yeni çalışmaları, gerekse lisansüstü düzeyde aldığımız 
mesafe gurur vericidir. Tüm birimleri ile fakültem-
izdeki bu güzel gelişmeler, öğrencilerimizin tam 
donanımlı olarak mezun olmalarını sağlayacak; öğren-
ci ve personelimizin kuruma aidiyet duygusunu arttıra-
cak; yeterlilik duygularını güçlendirerek kendilerine 

güvenlerini geliştirecek ve en önemlisi de fakültemiz-
in bilimsel bilgi birikimine katkısını arttıracaktır.

MİSYON
Toplumsal değişim ve teknolojik gelişmelerle uyumlu, 
ülkenin bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal 
birikiminden yararlanan ve buna katkıda bulunan, 
iletişim bilimlerinin gereksinim duyduğu teknik ve 
kuramsal donanıma sahip profesyonel iletişimciler 
yetiştirmektir. 

VİZYON
Yerel ve evrensel ölçekte tanınan ve tercih edilen, 
akademik bilgi birikimine katkı sağlayan, ürettiği 
enformatif kültürel sanatsal ürünlerle ülkenin çağdaş̧ 
uygarlık düzeyine ulaşmasına aracı olan, öncü ve 
başarılı bir fakülte olmaktır.
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Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
Gazetecilik Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
Yeni Medya Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

Yeniliğe açıklık,
Takım çalışmasına yatkın uyumlu ekip,
Uluslararası Film Festivaline ev sahipliği,
Modern yapıların yer aldığı üniversite yerleşkesi,
Demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı,
Etik ilkelere açıklık,
Kemikleşmiş bir kurum kültürünün olmamasından dolayı pozitif yönde şekillendirme şansı,
Sektörel ve akademik ihtiyaç ve gelişmelere uygun yapılandırılmış akademik program,
Erasmus +, Mevlana ve diğer programların varlığı,
Dürüst, ilkeli, güvenilir, saydam ve empatinin temel alındığı bir çalışma ortamı.

*

*

*
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FAKÜLTELERİMİZ/ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın 18.01.2012 ve 002925 sayılı 
kararı ile kurulmuştur. İlk olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İlahiyat Programı ile İlköğretim Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’ne öğrenci alan fakültemizde 4 idari bölüm, 10 anabilim dalı, 22 bilim dalı 
mevcuttur. Fakültemizin kuruluş amacı; İslam dinini temel kaynaklarından hareketle doğru şekilde öğrenen; 
din alanında özgün düşünce üretebilen; dinî bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; 
ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa 
yararlı olma idealini özümsemiş; meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz; İslam’ın özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun 
ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde 
yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde kullanan, tarihî ve kültürel 
kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve 
nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefliyoruz. 
 
Vizyonumuz;  İslami ilimler başta olmak üzere din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve 
yayınlamak; pedagojik formasyon bakımından donanımlı, din alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri 
ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik alanlardaki gelişmelere paralel olarak değişen dünya düzeni 
içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, içinde bulunduğumuz asrın teknik ve teknolojisinden 
de yararlanarak milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştirmek; insanımızın maddi-manevi 
kalkınmasını sağlayacak değerlerle toplumumuzu aydınlatmaktır. 
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1183

31

5İslami İlimler
İlköğre�m Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

*
*

BÖLÜMLERİMİZ

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

Fakültemizde zorunlu Arapça hazırlık sınıfı 
okutulmakta olup, hazırlık + 4 yıl olmak üzere toplam 
5 yıl eğitim verilmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim 
yılından itibaren ise müfredatımıza pedagojik 
formasyon dersleri de eklenmiştir.

İslami İlimler Fakültesinden mezun olan 
öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
öğretmenlik, yöneticilik vb. görevleri üstlenebildikleri 
gibi Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında da müezzin 
kayyımlık, imam hatiplik, murakıp, vaiz, müftü, müftü 
yardımcısı, başkanlık müfettişi vb. alanlarda görev 
alabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yurt dışı 
teşkilatlarda da görev alabilirler. Arap dünyasıyla 
ticaret ve işbirliği alanlarının gelişmesiyle birlikte 
Arapça’yı iyi bilen elemanlara duyulan ihtiyacın arttığı 

*

*

*

da bir gerçektir. Arapça’yı iyi bilen mezunlarımız Arap 
ülkeleriyle ithalat ve ihracat yapan kamu ve özel 
şirketlerde ve uluslararası kuruluşlarda, basın ve yayın 
alanında, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden TİKA ve 
benzeri kuruluşlarda görev alabilmektedir. 
Akademisyen olmak isteyen mezunlarımız ise 
ilgilendikleri özel alanlarda yüksek lisans ve doktora 
yaparak akademik kariyer sahibi olma imkanına sahip 
bulunmaktadır. Bunların dışında fakültemiz mezunları 
dört yıllık diğer fakülte mezunlarının sahip oldukları 
bütün genel haklara da sahiptir. 
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FAKÜLTELERİMİZ/ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 
28/03/2013 tarihli ve 374209 sayılı yazısı üzerine, 
28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 08/04/2013 
tarihli kararı ile kurulmuştur.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Öğretim Üyelerinin Bilgi, Eğitim Düzeyi Ve Kalitesi
Güçlü Ve Dinamik Akademik İdarenin Varlığı
Öğrenci Kalitesi
Lisansüstü Eğitimin Olması
Kurumuna Bağlı, Kaliteli Ve Özverili İdari Personel
Personelin, Öğrencilerin Sorunlarını Çözme Becerisi
Tüm Süreç İdari Tasarrufların Yasa Ve Yönetmeliklerle Belirlenmesi
Araştırma Potansiyeli Ve Araştırmaya Olan İsteklilik
Fakültemiz web sayfasının aktif olarak yenilenmesi

Fakülte bünyesinde; Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık ile Şehir 
ve Bölge Planlama bölümü bulunmaktadır. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması yönündeki 
teklif, Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul 
edilmiş ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Şehir ve 
Bölge Planlama bölümünde 62 öğrenci ile eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
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4

3

Şehir ve Bölge Planlama*

BÖLÜMLERİMİZ
SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

*

*

*
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FAKÜLTELERİMİZ/ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 Mühendislik Fakültesi 1992 yılında Afyon Kocatepe 
Üniversitesine bağlı olarak Uşak Mühendislik Fakültesi 
adıyla kurulmuş ve 1992-1993 Eğitim ve öğretim 
yılında Tekstil Mühendisliği Bölümü açılarak, eğitim 
hayatına başlamıştır. 1995 yılında Uşak Mühendislik 
Fakültesi bünyesinde; Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği ve Seramik Mühendisliği Bölümleri 
Afyon’da, Kimya Mühendisliği Bölümü de Uşak’ta 
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  1998 yılında 
Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makine 
Mühendisliği Bölümü açılmış ve Uşak’ta eğitim, 
öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi  bünyesinde eğitim-öğretime 
devam etmekte iken, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı 
Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununa eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini 
kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. 2006 
yılında Uşak Üniversitesinin kurulması ile Mühendislik 

Fakültesi Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. Uşak 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde; Tekstil 
Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.),  Kimya Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.), İnşaat Mühendisliği 
(N.Ö.-İ.Ö.), Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Gıda 
Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.) bölümlerinde  eğitim- 
öğretim devam ederken, 2018 yılında da Harita 
Mühendisliği Bölümüne öğrenci alımı yapılarak, kamu 
kurumları ve özel sektörün yerel-küresel düzeydeki 
çalışmalarına öncülük edebilen öğrenci 
kazandırılmasına devam edilmektedir. 

Uluslararası alanda rekabet edebilecek kişi 
kaynaklarını ülkemize kazandırabilmek için 
Fakültemizde 2013 yılından beri isteğe bağlı olarak 
İngilizce Hazırlık Eğitimi de verilmektedir.
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2225

81

58

Teks�l Mühendisliği 
Makine Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.)
İnşaat Mühendisliği (N.Ö.-İ.Ö.)
Gıda Mühendisliği 
Kimya Mühendisliği 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Harita Mühendisliği 

*
*
*
*
*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

*

*

*

Mühendislik fakültesinde eği�m ve öğre�m hizmetlerine son teknoloji araç ve gereçlerle devam edilmektedir. Uşak 
ilinin konumu i�barı ile çeşitli sanayi kuruluşlarına oldukça yakınlığı ve endüstriyel üre�min bu bölgede yoğunluk arz 
etmesi nedeniyle, eği�m ve öğre�m faaliyetlerinin uygulamasını kolaylaş�rmakta ve bölümlerimizdeki eği�m ve 
öğre�m kalitesini pozi�f yönde ar�rmaktadır. 
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FAKÜLTELERİMİZ/ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2012 Yılında 
Kurulmuş Olup, 2013-2014 eği�me yılında; Beden 
Eği�mi ve Spor Öğretmenliği bölümüyle başlamış, 
2014-2015 öğre�m yılında Spor Yöne�ciliği bölümüne 
ve 2015-2016 eği�m-öğre�m yılında da antrenörlük 
eği�mi bölümüne öğrenci alınmış�r. 2017/2018 
öğre�m yılında tüm bölümlere özel yetenek sınavı ile 
öğrenci alımı yapılmış olup 2018/2019 öğre�m 
yılından i�baren ise özel yetenek sınavı yerine Merkezi 
Yerleş�rme Sistemi ile öğrenci alımına devam 
edecek�r.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde çağdaş 
spor eği�m-öğre�m teknolojilerini en iyi şekilde 
kullanabilecek, nitelikli öğretmenler, antranör, 
yöne�ci ve sporcular ye�ş�rmek ayrıca genel eği�m 
ve özel öğre�m alanlarında toplum için faydalı bireyler 
olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğretme 
stratejilerini ve tekniklerini öğrencilerine aktarırken, 
kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık 

duygusuna sahip, sorumluluk almaktan kaçınmayan, 
eleş�rel düşünebilen, düşüncesini uygar bir şekilde ifade 
edebilen öğretmenler, sporcular, antranörler ve yöne�ciler 
ye�ş�rmek temel amacımızdır. Bununla birlikte yaşam boyu 
öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş bireyler 
ye�ş�rmek amacımızdır.

Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine 
çıkmak için büyük bir azimle çalışan, değişen koşullara uyum 
gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması 
ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, değişen bilgi 
çağında dünyayı bir bütün olarak anlayabilen, bilimsel 
anlayışlı, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup 
çözüm üreten bireylerin ye�ş�rilmesi gerekliliği ön 
plandadır. 

Özgüven ve hoşgörüsü olan ve tabii ki ülkemiz çıkarlarını 
önde tutan öğretmenler, antranörler, yöne�ciler ve 
sporcular ye�ş�rilmesi de ana görevlerimiz olarak 
hedeflenmiş�r.
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Beden Eği�mi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eği�mi Bölümü (N.Ö) - (İ.Ö)
Spor Yöne�ciliği Bölümü (N.Ö) - (İ.Ö)

*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

*

*

*

Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin temel amacı 
üniversitelerin misyonu olan evrensel bilim ölçütleri 
içerisinde spor eği�mini vermek�r.Bu bölümleri tercih eden 
öğrencilerin sporun içinden gelmiş olmaları ve sporun 
içinde yaşadıkları olayları bilimle ilişkilendirilmeleri esas 
alınmış�r. Ayrıca öğrencilerin branşına özgün çok yönlü ve 
detaylı performans analizi yapabilme, sayısallaş�rarak 
yapabilme, sayısallaş�rarak raporlamada zayıf ve güçlü 

yönleri belirleyerek sonuçlar çıkartma, antrenman plan 
ve program stratejileri belilemeye yönelik becerileri 
geliş�rmeyi amaçlanmaktadır.Spor bilimcisi; sporu 
bilimsel boyu�a test edip matema�ksel veriler üzerinde 
değerlendiren, sitema�k olarak yorumlayan, uygulamalı 
stratejileri belirleyerek uygulayan veya uygulatan bilim 
insanlardır.
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FAKÜLTELERİMİZ/ TIP FAKÜLTESİ

Ege Bölgesinde tıp fakültesi olmayan tek ilin Uşak olduğu, 2015 yılı itibarı ile Uşak İli toplam nüfusunun 
342.269 olmasına karşı çevre illere bağlı olan, Uşak iline daha yakın olması ve sağlık hizmetlerini Uşak İlinden 
alan ilçeler nedeni ile Uşak ilinin sağlık nüfusu 663.896 olarak belirlenmiştir. Bu iki husus gerekçe gösterilerek 
başta Kent Konseyi olmak üzere sivil toplum kuruluşları(STK) Uşak Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi 
açılmasını talep etmişlerdir. Talepler, gerek STK’lar gerekse Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
yetkililere iletilmiştir. Bu talep ve çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 
maddesine göre, 20/8/2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması 
kararlaştırılmıştır. 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı 
gereği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.

Uşak Devlet Hastanesi, sözleşmenin 2 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi ile Uşak 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1 Temmuz 2019 tarihi itibari 
ile Fakültemizde 51 akademisyen görev yapmaktadır.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitime başlayan Fakültemiz mevcut durumda 158 öğrenci 
ile eğitim öğretime devam etmekte olup, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için Fakültemize 90 öğrenci 
kontenjanı verilmiştir. Bunun yanı sıra 2 Acil Tıp Anabilim Dalında ve 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalında olmak 
üzere toplam 4 asistan Mezuniyet Sonrası (Tıpta Uzmanlık)  eğitimi almaktadır. Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Eğitimini Uşak Üniversitesi 1 Eylül kampüsü bünyesinde sürdürmektedir.
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51

2
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi bölüm eği�mi değil, tek 
program (Tıp) eği�mi yapılmaktadır.

*

BÖLÜMLERİMİZ

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

*

*

*

Tıp Fakültesine başarılı öğrencilerin alınması,
Derslikler ve laboratuvarların yeni inşa edilmesi sebebi ile 
bütün cihazların günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak 
teknolojiye sahip olması,
Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi,
Kadrosunda deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç 
ve dinamik öğretim üyelerinin de bulunması,
Öğretim üyelerinin yayın yapamaya teşvik edilmesi,
Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgiye 
ulaşabilecekleri kütüphane, sanal kütüphane ve internet 
olanaklarının olması,
Öğrencilere burs ve destek sağlanması,
Huzurlu ve adil bir çalışma ortamının bulunması,
Tıp Fakültesinin ve şehirlerarası ulaşımın kolay olması,
Yerel kurumlar (Belediye, idari yapı ve sivil toplum 
kuruluşları) ile olumlu ilişkilerin olması, kurum içi çalışma 
ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapıya sahip 
olması,

Fakültemizin, Üniversite kampüsü içinde 
bulunması sebebi ile kütüphane, sosyal 
tesis ve spor salonlarından yararlanma 
imkânı bulunması,
Öğrenci stajları için sözleşme yapılan 
hastanenin 2013 yılında devreye girmiş 
olması sebebi ile standartlarının yüksek 
olması,
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesine 200 yataklı ek binanın yapımı 
başlamış olup, 2 yıl içerisinde 
tamamlanacak olması,
Mevcut imkânlara ek olarak; yeni morfoloji 
binasının inşası için Kalkınma 
Bakanlığı’ndan izin alınmıştır,

*
*

*
*

*

*
*
*
*

*

*

*

*
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FAKÜLTELERİMİZ/ Zİraat ve doğa bİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. 
Maddesine göre bakanlar kurulunca 20.09.2012 
tarihli karar ile kurulmuştur. 2013-2014 öğretim 
yılında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve 
Zootekni Bölümlerine 78 öğrenci alarak ile 
eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz şehir 
merkezine 8 km uzakta olup, Bir Eylül Yerleşkesi 
içerisinde bulunmaktadır. 25 da arazi, 1 adet sera 
(220m2), 1 adet örtü altı plastik sera (40m2), 5 
araştırma uygulama laboratuvarı, 1 adet kapalı 

*
*
*

*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Farklı konularda uzmanlaşmış, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olma,
İnsan nüfusunun artışıyla stratejik bakımından tarım ürünlerinin gün geçtikçe önem kazanıyor olması,
Ülke tarımının gelişmesi bakımında başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere diğer bazı 
bakanlıkların kamu kurumları ile özel kuruluşların Ziraat Mühendislerine ihtiyacın bulunması,
Öğrencilere gerek uygulama ve gerekse ders dışı sosyal faaliyetler için yeterli olanağın bulunması,

tavukçuluk ünitesi, 45 arı kovanı ve 1 adet elek evi ile 
öğrenci uygulamalarını yürüten bir fakülteyiz. YÖK 
tarafından bölüm tercihlerinde ilk üç tercihinde 
yerleşen öğrencilerimize 4 yıl boyunca (ilgili şartlar 
devam ettiği sürece) 600 tl/ay burs imkânı 
sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve  
sportif etkinliklere katılmakta, üniversitemizin sahip 
olduğu tüm imkanlardan etkin bir şekilde 
yararlanmaktadır. Öğrencilerimiz yine gün geçtikçe 
çehresi değişen ilimizin de sunmuş olduğu 
imkânlardan da etkin bir şekilde faydalanabilmektedir. 



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI
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SAYISI

358

16

2

Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
 Zootekni

*
*
*
*

BÖLÜMLERİMİZ

SAYILARLA FAKÜLTEmİZ

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Ülkemizde Uşak ilinin batıda konumlanmış olması ve çevre ilerinde Ziraat Fakültelerinin bulunmaması,
Uşak ilinde gün geçtikçe destek ve buna bağlı tarımsal faaliyetlerin gün geçtikçe önem kazanıyor olması,
Lisansüstü eğitimin olması,
Kurumuna bağlı, kaliteli ve özverili idari personel,
Personelin, öğrencilerin sorunlarını çözme becerisi,
Araştırma potansiyeli ve araştırmaya olan isteklilik,
Kampüs içerisinde 17 mesleki uygulama alanlarının olması,

55-56



YÜKSEKOKULLARIMIZ /  SAĞLIK YÜKSEKOKULU

*
*

*

*

İŞ BULMA OLANAKLARIMIZ
Hemşirelik bölümü mezunları sağlık sektöründe istihdam konusunda önde gelen bölümlerden biridir. 
Tercih edilebilirliği üst sıralarda olan bölümümüzde, aynı zamanda öğrencilerimiz takım halinde çalışma 
konusunda ve  iletişim becerilerini geliştirip mesleki özgüvene sahip olabilirler.
Sağlık Yönetimi bölümümüz yeni bir bölüm olmakla birlikte iş olanakları geniş çaplıdır.  Kamu kurumları ve 
özel sektör sağlık kuruluşlarında istihdam imkanı elde etmektedirler.
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri ile ilgili ülkemizde 2011 yılında çıkan kanun ve yönetmeliklerle birlikte İş 
Sağlığı ve Güvenliği kavramı ön plana çıkmış ve fazlasıyla uzman ihtiyacı doğmuştur. 2020 yılından itibaren 
iş sağlığı ve güvenliği uzman çalıştırma zorunluluğu geleceğinden hem kamu hem özel sektöründe uzman 
açığını karşılayabilmek konusunda iş sağlığı ve güvenliği bölümü lisans düzeyinde önemli bir yere sahiptir.

Yüksekokulumuz köklü bir geçmişe dayalı olup 3 aktif bölümden oluşur. 



GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Yüksekokulumuzun kampüs içerisinde bulunması öğrencilerimizin sosyal yaşamına katkı sağlamaktadır. Aynı 
zamanda tüm akademik ve idari personelimizöğrencilerimize karşı yardımsever ve hoşgörülüdür.  

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

1093

20

1

İş Sağlığı ve Güvenliği (N.Ö) - (İ.Ö)
Hemşirelik
Sağlık Yöne�mi 

BÖLÜMLERİMİZ SAYILARLA YÜKSEKOKULUMUZ

*

*

*

*
*
*
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YÜKSEKOKULLARIMIZ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

İŞ BULMA OLANAKLARIMIZ

*

*
*
*
*
*

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2012 yılında Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
olarak açılmış�r. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, 2017–2018 Öğre�m yılında 15 Öğre�m Üyesi, 3 Öğre�m 
Görevlisi, 6 idari personel  ile yaklaşık 2700 öğrenci bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzdaki 4 bölüm den mezun olan öğrencilerin  kamu ve özel sektörde iş bulabilme olanakları 
bulunmaktadır.

KPSS A Grubu: Mezun öğrencilerimiz İk�sadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine tanınan bütün haklara 
sahip�rler. Öğrencilerimiz bu alanda kariyer meslek olarak nitelendirilen; uzmanlık, denetmenlik, müfe�şlik ve 
kontrolörlük gibi sıfatlara sahip olabilmektedirler. 
KPSS B Grubu: Mezun öğrencilerimiz devlet kadrolarında çalışabilmektedirler.
Muhasebe Sektörü
Lojis�k Sektörü
İthalat ve İhracat Sektörü



*
*

*
*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Birimin ilçe yerine şehir merkezinde bulunması,
Lokal düzeyde banka, finans kurumu ve işletmelerin 
bulunması,
Yüksekokulumuzun merkez kampüste olması
Uşak ilinin lojistik faaliyetler açısından bulunduğu 
coğrafik konum,

*
*
*
*

Programlarımız
Bankacılık ve Finans
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Uluslararası Lojistikn ve Taşımacılık
Uluslararası Ticaret

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

2596

16

3

SAYILARLA YÜKSEKOKULUMUZ

*

*

*
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YÜKSEKOKULLARIMIZ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuz üniversitemiz dakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul öğrencilerine zorunlu ve isteğe bağlı 
İngilizce hazırlık eğitimini ve bölümlerde ihtiyaç duyulan mesleki ve genel yabancı dil (İngilizce-Almanca) 
derslerini yürütmektedir. Birimimizin amacı yabancı dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil 
becerilerini kazandırmak ve öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme 
yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmektir. Bu amaçla öğrencilerin yabancı dilde dinleme, 
konuşma, okuma, yazma ve mesleki dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler ve kurslarla eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Yabancı DİLLER Bölümü 
Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yabancı Diller Bölümüne doğrudan öğrenci alımı olmayıp, 
eğitim dili İngilizce olan bölümlere (İngiliz Dili ve Edebiyatı)kayıt hakkı kazanıp İngilizce Yeterlilik Sınavından 
başarısız olan öğrencilere zorunlu İngilizce hazırlık programı eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca, diğer 
bölümlere kayıt hakkı kazanıp bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için de isteğe bağlı 
İngilizce hazırlık programı bulunmaktadır.

Üniversitemiz akademik birimlerinin programlarında yer alan Yabancı Dil I ve II, Mesleki Yabancı Dil, İngilizce 
Okuma-Yazma, İngilizce Dinleme-Konuşma, İkinci Yabancı Dil (Almanca), vb. dersler Yabancı Diller Bölümü 
öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. 



GÜÇLÜ YANLARIMIZ

61-62

Yabancı Diller Yüksekokulumuzda, diğer 
fakülte öğrenim gören ve hazırlık eğitimi 
alan öğrencilere yabancı dil hazırlık 
eğitimi verilmektedir. "

"
Yüksekokulumuzun iletişimi güçlü, genç ve dinamik bir 
akademik kadrosu bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız 
teknolojik gelişmeleri takip eden ve sınıflarda uygulayan bir 
eğitim sistemi ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. 
Ayrıca, Üniversitemiz genelinde tüm akademik kadroya 
redaksiyon hizmeti verilmesi, Üniversitemiz bünyesinde 
düzenlenen uluslararası etkinliklerde simultane/ardıl çeviri 
hizmeti verilmesi ve sürekli eğitim merkezi bünyesinde 
açılan kurslarda Temel İngilizce, Temel Almanca, 
YDS/YÖKDİL ve İlköğretim İngilizce derslerinin yürütülmesi 
konularında Yüksekokulumuz öğretim elemanları aktif 
olarak çalışmaktadır.



MYo / ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet Meslek Yüksekokulu genç ve dinamik bir 
kadroya sahiptir. Yüksekokulda alanlarında uzman 
5 öğretim görevlisi ve okulumuzun idari işleyişinde 
ise yine alanlarında uzman 4 idari personelimiz 
görev almaktadır. Gerek akademik gerekse idari 
personelinin yaş ortalamalarının genç olması, 
alanlarındaki yenilik ve değişimlerin kısa sürede 
işleyişe entegre edilerek verilen hizmetin daha da 
kaliteli olmasına büyük fayda sağlamaktadır.

Öğrencilerin gerek derslerinde aldıkları uygulamalı 
eğitimler, gerekse yaz stajları ile edinilen bilgilerin 
uygulamada pekiştirilmesi gerçekleştirilmekte ve 
böylece yetiştirildikleri meslek alanlarında yetkin 
olmaları sağlanmaktadır.

Akademik ve idari personelin hemen hepsi 
eğitimlerini bulundukları yerden bir üst alana 

taşımak için sürekli gayret içerisindedirler. Bu durum, 
tüm personelin alanlarında en güncel bilgiye ulaşması, 
kendilerini sürekli geliştirmesi ve bu gelişimi alanlarına 
yansıtması konusunda olanaklar sağlamaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu programları, yenilikleri 
yakından takip eden, birikimli, girişimci, analitik 
düşünme yeteneğine sahip, uluslararası standartlara 
uygun meslek elemanları yetiştirmektedir. 
Programlardan mezun olan profesyonellerin, iş bulma 
imkânlarının oldukça yüksek olması tercih edilme 
oranlarını yükseltmektedir.

Üniversite ve Meslek Yüksekokulu yönetiminin, tüm 
alanlarda (idari, eğitim ve öğretim, bütçe vb.) katılımı 
destekleyen ve şeffaf yönetim anlayışı; karşılaşılan 
güçlük ve sorunların kısa sürede aşılmasını sağlamakta 
ve bunun sonucunda güçlenen örgütsel yapı sayesinde 

verilen hizmet daha kaliteli hale gelmektedir. 
Yine yönetim anlayışının, akademik çalışmalar ve kariyer gelişiminde tanıdığı olanaklar sayesinde, hem akademik hem 
de idari kadromuz her geçen gün gelişmekte ve verilen hizmetin niteliği artmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulunun Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunması, gerek ulaşım ve konaklama, gerekse diğer 
sosyal ve eğitsel alanlara ulaşımda (kantin, yemekhane, yurt, kütüphane vb.) öğrencilere zaman ve enerji olarak 
kolaylıklar sağlamaktadır.



Adalet (N.Ö)-(İ.Ö)
Soyal Güvenlik (N.Ö)-(İ.Ö)

*
*

ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
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SAYISI

667

5

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

Adalet Meslek Yüksekokulu genç ve dinamik bir 
kadroya sahiptir. Yüksekokulda alanlarında uzman 
5 öğretim görevlisi ve okulumuzun idari işleyişinde 
ise yine alanlarında uzman 4 idari personelimiz 
görev almaktadır. Gerek akademik gerekse idari 
personelinin yaş ortalamalarının genç olması, 
alanlarındaki yenilik ve değişimlerin kısa sürede 
işleyişe entegre edilerek verilen hizmetin daha da 
kaliteli olmasına büyük fayda sağlamaktadır.

Öğrencilerin gerek derslerinde aldıkları uygulamalı 
eğitimler, gerekse yaz stajları ile edinilen bilgilerin 
uygulamada pekiştirilmesi gerçekleştirilmekte ve 
böylece yetiştirildikleri meslek alanlarında yetkin 
olmaları sağlanmaktadır.

Akademik ve idari personelin hemen hepsi 
eğitimlerini bulundukları yerden bir üst alana 

63-64

taşımak için sürekli gayret içerisindedirler. Bu durum, 
tüm personelin alanlarında en güncel bilgiye ulaşması, 
kendilerini sürekli geliştirmesi ve bu gelişimi alanlarına 
yansıtması konusunda olanaklar sağlamaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu programları, yenilikleri 
yakından takip eden, birikimli, girişimci, analitik 
düşünme yeteneğine sahip, uluslararası standartlara 
uygun meslek elemanları yetiştirmektedir. 
Programlardan mezun olan profesyonellerin, iş bulma 
imkânlarının oldukça yüksek olması tercih edilme 
oranlarını yükseltmektedir.

Üniversite ve Meslek Yüksekokulu yönetiminin, tüm 
alanlarda (idari, eğitim ve öğretim, bütçe vb.) katılımı 
destekleyen ve şeffaf yönetim anlayışı; karşılaşılan 
güçlük ve sorunların kısa sürede aşılmasını sağlamakta 
ve bunun sonucunda güçlenen örgütsel yapı sayesinde 

verilen hizmet daha kaliteli hale gelmektedir. 
Yine yönetim anlayışının, akademik çalışmalar ve kariyer gelişiminde tanıdığı olanaklar sayesinde, hem akademik hem 
de idari kadromuz her geçen gün gelişmekte ve verilen hizmetin niteliği artmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulunun Bir Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunması, gerek ulaşım ve konaklama, gerekse diğer 
sosyal ve eğitsel alanlara ulaşımda (kantin, yemekhane, yurt, kütüphane vb.) öğrencilere zaman ve enerji olarak 
kolaylıklar sağlamaktadır.



MYo / BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuz Banaz ilçesinde İşletmecilik ve Seramik  programlarına 60 öğrenci alımı ile eğitim- 
öğretime başladı. Açılan programlar yöreye hitap edebilecek ve bu bölgede gerekli olan teknik eleman 
ihtiyacını karşılamak düşüncesi ile açılmıştır. Kimya Teknolojisi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ormancılık ve 
Orman Ürünleri, Mimari Dekoratif Sanatlar, İç Mekân Tasarımı, Laboratuvar Teknolojisi ve İnşaat Teknolojisi 
programları ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Eğitim ve idari bloktan oluşan okul binamız toplam 5600 metrekare kapalı alana sahiptir. Ayrıca El Sanatları 
Bölümü ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin pratik yapma, el becerisi kazanmalarına imkân tanımak için aktif 
olarak kullandığı iki atölye ve bina içerisinde uygulama alanlarının (bilgisayar laboratuvarı, kimya 
laboratuvarı, teknik çizim salonları) yanında kantin, yemekhane, konferans salonu, vb. gibi öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar bulunmaktadır. 

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen öğrencilerimize eğitim verilmektedir. Meslek 
Yüksekokulumuzun farklı programlarından her yıl mezun olan öğrencilerimiz 4 yıllık fakültelere dikey geçiş 
yapmakta, bu durum bölümlerimizin tercihinde önemli rol oynamaktadır.

Banaz Meslek Yüksekokulu şu anda 732 kayıtlı 410 aktif öğrenci sayısına ulaşmış olup toplamda 7 programla 
eğitim vermektedir. Bu programlardan iki tanesinin ikinci öğretimi bulunmaktadır. 
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732
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İç Mekân Tasarımı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kimya Teknolojisi
Mimari Dekora�f Sanatlar 
Ormancılık ve Orman Ürünleri 
Laboratuvar Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

*

Öğrenmeye, araştırmaya ve özverili çalışmaya açık, dinamik öğretim elemanlarının bulunması 
Şehir merkezi ve yerleşke arasında ulaşım kolaylığı 
Birimler arası ilişkilerin iyi olması 
Gelişen ve yeniliklere açık bir üniversite olması 
Değişimi yönetebilecek genç ve eğitim seviyesi yüksek idari kadronun bulunması 
Akademik kadrosunun genç, dinamik, deneyimli, idealist, yeniliklere açık olması 
Akademik ve bireysel özgürlüğün olması 
Öğretim elemanlarının öğrencilerle yakın diyalog içinde olmaları ve bu durumun öğrencilerin yetişmesine 
olumlu katkısının olması 
Eğitim ve öğretimde sürekli kalite arayışının var olması 
Uygun ulaşım imkanlarına sahip olması 
Personel ve öğretim kadrosunun öğrenciyle ve toplumla işbirliğine açık olması 

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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MYo / Eşme MESLEK YÜKSEKOKULU

Eşme Meslek Yüksekokulu 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve İşletme Programlarıyla Eğitim ve 
Öğretime başlamıştır. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Halı ve Kilim Programı öğretime açılmıştır. 

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğretime açılmıştır. 
2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretimleri 
açılmıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Geleneksel El Sanatları, Lojistik ve Lojistik ikinci öğretimleri 
açılmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğretime açılmıştır. Eşme Meslek 
Yüksekokulu yapımına 15.04.1996 yılında başlanılmış olan 3000.m2’lik kapalı hacimli yeni binasına 
15.09.2002 tarihinde taşınmıştır.

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu yeterli öğrencinin gelmemesi sebebi ile Lojistik (İ.Ö.), İşletme 
Yönetimi, Geleneksel El Sanatları ve Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
programları kapatılmış olup 4 programıyla 459 öğrencisiyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
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459

15

5

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Lojis�k Programı
Büro Yöne�mi ve Yöne�ci Asistanlığı Programı

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

*

*
*
*
*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Genç bir akademik kadro, şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim, idari yapılanmanın kurumsal 
düzeyde tamamlanmış olması şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir üst yönetimin olmasıdır.
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MYo / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuz bilim ve sosyal hayat ile iç içe, alanında üstün bir bilgi ve tecrübeye sahip, halk 
sağlığına ve sorumluluklarına önem veren, sağlık etiği ve ahlaki değerlerini özümsemiş, kendini sürekli 
geliştirmeye açık, teknolojik gelişmelere takip edebilen, özgüveni yerinde, güvenilir nitelikli personel 
yetiştirebilmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaçtan hareketle ön lisans programlarımızdan mezun olan her bir öğrencimiz ülkemizde önemli bir 
sektör olan sağlık alanında yerlerini almaya hazır hale gelerek, insanların sağlık standartlarını artırmanın 
haklı gururunu taşıyacaklardır.

Meslek Yüksekokulumuzda ikisi Profesör Doktor, ikisi Doçent Doktor, ikisi Doktor Öğretim Üyesi, 14’ü de 
Öğretim Görevlisi olmak üzere 20 akademisyen görev yapmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 
öğrenime devam eden toplam kayıtlı öğrenci sayımız 1512’dır.

Mezunlarımız üniversite, devlet ve özel hastanelerin ilgili birim ve laboratuvarlarında, diğer sağlık 
kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir. Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) ile programlarımız mezunları için atanma kadro sayıları oldukça yüksektir. Ayrıca  
programlarımız Türkiye İş Kurumunun İş Gücü Piyasası raporlarında en fazla açık iş olan meslekler 
sıralamasında ilk sıralarda olan meslek grupları arasındadır.

İŞ BULMA OLANAKLARI



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

1512

20

2

İlk ve Acil Yardım (N.Ö)-(İ.Ö)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (N.Ö)-(İ.Ö)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö)-(İ.Ö)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (N.Ö)-(İ.Ö)
Yaşlı Bakımı
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Meslek yüksekokulumuzda sağlık sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu bölümler için nitelikli (çoğunluğu 
akademik kariyer yapan) akademik kadromuzla sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir. Öğrencilerimizin mezun 
olduklarında iş hayatına donanımlı bir şekilde başlamaları için gerekli teorik ve uygulama bilgileri; alanlarında 
deneyimli ve sağlıkla ilgili belirli konularda sertifikası olan öğretim elemanlarımızca verilmektedir. Sağlık 
sektöründeki konusundaki uzman personelden de derslerimizde ve ayrıca belirli aralıklarla yapılan eğitim ve 
seminerlerle de destek alınmaktadır.
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MYo / SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU

Sivaslı Meslek Yüksekokulu 1998-1999 
eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerine 
başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılına kadar 
İşletmecilik Programı olarak öğretimine devam eden 
Yüksekokulun, bu öğretim yılında program adı 
“İşletme Programı” olarak değiştirilmiştir. 2008-2009 
eğitim-öğretim yılında Fidan ve Fidecilik, Organik 
Tarım ve Pazarlama programları açılmıştır. Daha 
sonra 2010 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve 
Mantarcılık programları, 2012 yılında Bitki Koruma, 
Fidan Yetiştiriciliği ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
programları açılmıştır. Bunlar içerisinde Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler ve Bitki Koruma programlarına 
2012-2013 eğitim-öğretim döneminde öğrenci 

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Çalışanların genç, azimli, paylaşımcı olması.
Binaların yeni ve çağdaş teknolojiye uygun olması.
Yeterli teknolojik donanım imkânlarının var olması.

alımına başlanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında Tapu ve Kadastro Programı normal öğretimi 
açılmış ve 60 öğrenci alımıyla kontenjan tam olarak 
doldurulmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
da Tapu ve Kadastro Programının ikinci öğretimi 
açılmış ve aynı yıl programa tam doluluk oranıyla 60 
öğrenci alınmıştır. 

Sivaslı Meslek Yüksekokulunda şu anda Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Bölümü adı altında Bitki Koruma 
Programı ve Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü adı 
altında Tapu ve Kadastro Programında (NÖ ve İÖ) 
eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Yönetimin yeniliklere, değişime ve gelişmelere açık olması.
Üniversite kütüphane ve bilgi merkezinin zengin elektronik kaynaklara sahip ve çevrimiçi erişim imkânının 
olması, 7/24 hizmet vermesi.
AR-GE altyapısının yetersiz olması nedeniyle kalkınma programlarının gelecek için öngördüğü ihtisaslaşma alt 
yapılarına uygun olarak şekillendirebilme olanağının bulunması
Mezun öğrencilerimiz için kamu ve özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması,
Öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki iletişim ortamının güçlü olması,
Öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesi,
Gelişmekte olan bilim ve teknolojiye ayak uydurma kararlılığı,
Akademik ve idari personelin öğrencilerimizin sorularını çözmede istekli oluşu,
Mevcut programların özellikle sektörün ara eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş olması ve talep 
gören programlar olması,
Yine bu çerçevede talep görmesi muhtemel yeni programların açılma çalışmalarının yapılıyor olması,
Eğitimin Türkçe olarak verilmesi,
Öğrencilerin sektörle olan güçlü ikili ilişkiler sayesinde daha kolay staj imkânı bulmalarıdır.

*
*
*



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

316

9

7

Tapu ve Kadastro (N.Ö)-(İ.Ö)
Bitki Koruma

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

*

*
*

Çalışanların genç, azimli, paylaşımcı olması.
Binaların yeni ve çağdaş teknolojiye uygun olması.
Yeterli teknolojik donanım imkânlarının var olması.

Yönetimin yeniliklere, değişime ve gelişmelere açık olması.
Üniversite kütüphane ve bilgi merkezinin zengin elektronik kaynaklara sahip ve çevrimiçi erişim imkânının 
olması, 7/24 hizmet vermesi.
AR-GE altyapısının yetersiz olması nedeniyle kalkınma programlarının gelecek için öngördüğü ihtisaslaşma alt 
yapılarına uygun olarak şekillendirebilme olanağının bulunması
Mezun öğrencilerimiz için kamu ve özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması,
Öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki iletişim ortamının güçlü olması,
Öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesi,
Gelişmekte olan bilim ve teknolojiye ayak uydurma kararlılığı,
Akademik ve idari personelin öğrencilerimizin sorularını çözmede istekli oluşu,
Mevcut programların özellikle sektörün ara eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş olması ve talep 
gören programlar olması,
Yine bu çerçevede talep görmesi muhtemel yeni programların açılma çalışmalarının yapılıyor olması,
Eğitimin Türkçe olarak verilmesi,
Öğrencilerin sektörle olan güçlü ikili ilişkiler sayesinde daha kolay staj imkânı bulmalarıdır.

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
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MYo / SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün, üniversite bünyesinde Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulması 
konusundaki teklifi 01/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 
Sayılı Kanun'la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında iki bölümle İslami İlimler Fakültesi Atasay Kamer Binasında eğitim 
faaliyetlerine başlamıştır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. 2017 yılından itibaren ise 
öğrenciler sınavsız geçiş kaldırılmış olup, sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan 
sınav ile gelmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri uçak bakım ve teknik hizmetleri, Otomotiv sanayi, Uçak parçaları üreten 
sanayi kuruluşları, uçak parçaları kalite denetimi yapan firmalar, Hava yollarının teknik ve bakım hizmetleri, 
cncmakinesi ile üretim yapan işletmeler, model uçak üretimi yapan işletmeler, mekanik parça üretimi yapan 
işletmelerde teknik çizim teknisyenliği, havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı yolcu 
taşıyan özel havayolu şirketleri, yabancı havayolu şirketleri, Sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler,

İŞ BULMA OLANAKLARI



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

466

5

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı (N.Ö) (İ.Ö)
Uçak Teknolojisi Programı

PROGRAMLARIMIZ

SAYILARLA MYO

*

*

*
*

*
*
*
*

*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Nitelikli akademik kadro
Farklı alanlarda ön lisans programlarının bulunması
Mevcut akademik ve idari personelin gelişime açık, genç, dinamik olması,
Yüksekokul öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projeleri oluşturma 
ve yürütme becerisine sahip olması
Sosyal, kültürel etkinliklerin zenginliği

73-74

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek 
Yüksekokulu, SHY-147 Kapsamında A1 
Kategorisinde SHGM tarafından yetkilendirilerek 
14/05/2019 tarihi itibariyle Uçak Teknolojisi 
programında TANINAN OKUL ünvanı kazanmıştır. 

Bu ünvanı alan ilk devlet üniversitesidir.



MYo / SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmekte iken 
01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen ek 
60. madde ile  tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır.Üniversitemiz Rektörlüğünün 
06/06/2014 tarih ve 965 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi 
uyarınca, Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
olarak ikiye ayrılması teklifi; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 25/09/2014 tarihli Yükseköğretim Genel 
Kurul toplantısında uygun görülerek,Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına 
başlamıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun İktisadi ve İdari alanlardaki programlarında  Kamu 
Kurumları ve özel sektör işletmelerinin, yönetim, işletmecilik, ön muhasebe, görsel işitsel teknikler ve medya 
alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim öğretim verilmektedir.

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Tecrübeli ve dinamik bir akademik kadro,
Tüm çalışanların bilişim teknolojilerini kullanmaya yatkın olması,
Ulusal ve uluslararası destekli (Kalkınma Bakanlığı, BAP vb.) projelerin sayılarının artıyor olması,
Güncel ve işlevsel web sayfası,
Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim,
Üniversitemizin, Türkiye’de ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) 
uygulayan üniversitelerden birisi olması,

*
*
*
*
*
*

Tüm öğrenci işleri hizmetlerinin internet ortamında yürütülüyor olması, objektif araçlardan yararlanma ve 
şeffaf olması,
Üniversitemizin, bilimsel araştırma projelerine ve sektörler için araştırma-geliştirme çalışmalarını 
destekliyor olması,
Bilimsel çalışmalar için materyal bulma imkânının bol olması,
AB kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programına katılımın destekleniyor 
olması,
Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin iyi düzeyde olması,
Ortaya konulan eserlerin, değerlerin kamuoyu ile paylaşılıyor olması,
Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla bölümlere ilişkin kulüp faaliyetlerinin aktif olması,



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

1044

13

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö) - (İ.Ö)
İşletme Yöne�mi (N.Ö) - (İ.Ö)
Yerel Yöne�mler (N.Ö) - (İ.Ö)
Radyo ve Televizyon Programcılığı

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO
*

*

*
*
*
*

*

*

*
*

*
*
*

Tecrübeli ve dinamik bir akademik kadro,
Tüm çalışanların bilişim teknolojilerini kullanmaya yatkın olması,
Ulusal ve uluslararası destekli (Kalkınma Bakanlığı, BAP vb.) projelerin sayılarının artıyor olması,
Güncel ve işlevsel web sayfası,
Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim,
Üniversitemizin, Türkiye’de ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) 
uygulayan üniversitelerden birisi olması,

Tüm öğrenci işleri hizmetlerinin internet ortamında yürütülüyor olması, objektif araçlardan yararlanma ve 
şeffaf olması,
Üniversitemizin, bilimsel araştırma projelerine ve sektörler için araştırma-geliştirme çalışmalarını 
destekliyor olması,
Bilimsel çalışmalar için materyal bulma imkânının bol olması,
AB kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programına katılımın destekleniyor 
olması,
Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin iyi düzeyde olması,
Ortaya konulan eserlerin, değerlerin kamuoyu ile paylaşılıyor olması,
Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla bölümlere ilişkin kulüp faaliyetlerinin aktif olması,

75-76



MYo / TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun akademik geçmişi 1987 yılına kadar uzanmaktadır. Uşak Meslek 
Yüksekokulu adı altında 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi bünyesinde İzmir’de Tekstil 
Programı ile eğitim- öğretime açılmıştır. Zaman içerisinde bölgemiz ve ilimizin öngörülebilen gereksinimleri 
doğrultusunda yeni ön lisans programlarının açılması ile güçlü akademik teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

Meslek Yüksekokulumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmekte iken 
01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 
60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır.

Üniversitemiz Rektörlüğünün 06/06/2014 tarih ve 965 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı 
Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 
25/09/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülerek, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Günümüzde altı (6) bölüme bağlı on (10) programda eğitim - öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

485

20

1

Bilgisayar Programcılığı
Gaz ve Tesisa� Teknolojisi
Elektrik 
Otomo�v Teknolojisi 
Kaynak Teknolojisi
Makine 
Teks�l Teknolojisi
Giyim Üre�m Teknolojisi

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Eğitim-Öğretim altyapı fiziki olanaklarının nispeten yeterli olması,
Meslek Yüksekokulunun kampüs alanında, okula ait hizmet binasının olması, 
Tecrübeli ve uyumlu Akademik - İdari kadroların bulunması,
Eğitim planımızın BOLOGNA sürecine uyumunun sağlanması ve uygulamalara yönelik 
atölye-laboratuvarlarımızın büyük oranda tamamlanması,
İlimizdeki sanayi-ticari paydaş temsilcileri ile öğrencilerin işletme uygulamalarını yapabilmeleri adına 
2014 yılında  “İşbirliği Protokolü” imzalanması,
Yerel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda ”BOLOGNA” süreç kısıtlamaları da dikkate alınarak 
müfredatların güncellenebilmesi,
Kurumsal iş akış süreçleri, iç kontrol standartları, hizmet envanteri gibi süreçlerin hazırlanmış olması ve 
uygulanması,
Birim Web sayfasının kurumsal iş akış süreçleri ve bağlayıcı mevzuatlar dikkate alınarak güncel 
tutulması.( Müfredatlar - intibaklar, ders içerikleri, duyurular, öğrenci ve personel formları vb.)
        

77-78



GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Sektörlerindeki kalifiye eleman, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Ülkemizdeki en önemli 
eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” eksikliğidir. Meslek Yüksekokulumuz bu doğrultuda I ve II 
öğretimde olmak üzere piyasanın taleplerini dikkate alarak, 8 bölüm ve 8 program mevcut olup; 3 
programla eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, Normal öğretim ve ikili öğretim programları ile 
iş yaşamına biran önce atılmak ve mesleki teknik bilgi sahibi olmak isteyen tüm gençlerimize kapılarını 
açık tutar.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) 
başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

MYo / ulubey MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, 
alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip 
eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, 
bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye eleman yetiştirmektir.



ÖĞRENCİ  SAYISI

AKADEMİK 
PERSONEL
SAYISI

PROJE
SAYISI

564

9

1

Çocuk Gelişim (N.Ö) - (İ.Ö)
Moda Tasarım
Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö) - (İ.Ö)
Turizm ve Seyahat

PROGRAMLARIMIZ SAYILARLA MYO

*

*

*

*
*
*
*

79-80



MYo / uzaktan eğİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Uşak Üniversitesi 
bünyesinde uzaktan öğretim programları ve ortak 
zorunlu dersler (sanal dersler) faaliyetlerini yürüten 
meslek yüksekokuludur. 2009 – 2010 öğretim yılında; 
İşletme Yönetimi program ile eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başlamış olup 2012-2013 öğretim yılı 
itibariyle bünyesine Bilgisayar Programcılığı 
programını da katarak eğitim öğretime devam 
etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz 1 doktor öğretim üyesi, 5 
öğretim görevlisinden oluşan akademik kadrosu ve 1 
yüksekokul sekreteri, 2 memurdan oluşan idari 
kadrosu ile hizmet vermektedir.

İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı 
bölümlerindeki dersler çevrimiçi olarak 
yürütülmektedir. Bu bölümlerdeki derslerin teknik 

işleyişi de aynı şekilde akademik personeller tarafından 
yürütülmekte, ara sınavlar sistem üzerinden çevrimiçi 
olarak yapılırken dönem sonu sınavları ise yüz yüze 
gerçekleştirilmektedir.

Meslek yüksekokulu bünyesinde Ortak Zorunlu Dersler 
olarak adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel 
Bilgi Teknolojileri, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri uzaktan 
eğitim yoluyla web tabanlı olarak yürütülmektedir. Örgün 
ve uzaktan eğitim hizmetlerimizden yaklaşık 12.000 
öğrencimiz yararlanmaktadır. 
Sistemde canlı sanal derslerin yürütülmesi, sınavların 
hazırlığı, organizasyonu ve değerlendirilmesi UZEMYO 
tarafından sağlanmaktadır. Güçlü sistem altyapısı, 
deneyimli akademik personelleriyle hem senkron hem de 
asenkron derslerin yürütülmesini sağlamaktadır. Eş 
zamansız asenkron dersler Moodle öğrenme yönetim 
sistemi ile sunulmakta ve eş zamanlı senkron canlı dersler 

ise "Adobe Connect" altyapısı ile sağlanmaktadır. 
UZEMYO, günümüz güncel eğitim teknolojilerini takip 
etmekte ve en yeni teknolojilerle öğretme öğrenme 
süreçlerini gerçekleştirebilmek için sistemlerinin 
altyapılarını sürekli güncellemektedir.  

UZEMYO tüm öğrencilerine internet üzerinden Uşak 
Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun 
olma fırsatı sunmaktadır.
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Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Uşak Üniversitesi 
bünyesinde uzaktan öğretim programları ve ortak 
zorunlu dersler (sanal dersler) faaliyetlerini yürüten 
meslek yüksekokuludur. 2009 – 2010 öğretim yılında; 
İşletme Yönetimi program ile eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başlamış olup 2012-2013 öğretim yılı 
itibariyle bünyesine Bilgisayar Programcılığı 
programını da katarak eğitim öğretime devam 
etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz 1 doktor öğretim üyesi, 5 
öğretim görevlisinden oluşan akademik kadrosu ve 1 
yüksekokul sekreteri, 2 memurdan oluşan idari 
kadrosu ile hizmet vermektedir.

İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı 
bölümlerindeki dersler çevrimiçi olarak 
yürütülmektedir. Bu bölümlerdeki derslerin teknik 
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işleyişi de aynı şekilde akademik personeller tarafından 
yürütülmekte, ara sınavlar sistem üzerinden çevrimiçi 
olarak yapılırken dönem sonu sınavları ise yüz yüze 
gerçekleştirilmektedir.

Meslek yüksekokulu bünyesinde Ortak Zorunlu Dersler 
olarak adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel 
Bilgi Teknolojileri, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri uzaktan 
eğitim yoluyla web tabanlı olarak yürütülmektedir. Örgün 
ve uzaktan eğitim hizmetlerimizden yaklaşık 12.000 
öğrencimiz yararlanmaktadır. 
Sistemde canlı sanal derslerin yürütülmesi, sınavların 
hazırlığı, organizasyonu ve değerlendirilmesi UZEMYO 
tarafından sağlanmaktadır. Güçlü sistem altyapısı, 
deneyimli akademik personelleriyle hem senkron hem de 
asenkron derslerin yürütülmesini sağlamaktadır. Eş 
zamansız asenkron dersler Moodle öğrenme yönetim 
sistemi ile sunulmakta ve eş zamanlı senkron canlı dersler 

ise "Adobe Connect" altyapısı ile sağlanmaktadır. 
UZEMYO, günümüz güncel eğitim teknolojilerini takip 
etmekte ve en yeni teknolojilerle öğretme öğrenme 
süreçlerini gerçekleştirebilmek için sistemlerinin 
altyapılarını sürekli güncellemektedir.  

UZEMYO tüm öğrencilerine internet üzerinden Uşak 
Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun 
olma fırsatı sunmaktadır.

Katılımcı, şeffaf ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı
Zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı 
sunma
Uzaktan eğitim alanında uzman, genç, dinamik, nitelikli, 
istekli, yeniliğe açık akademik kadromuzun olması
Birimin akademik ve idari personelinin ekip çalışmasına 
yatkınlığı ve birimi geliştirme isteği

*
*

*

*



MYo / KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU

1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Tekstil/Dokuma Programıyla Eğitimine başlayan Meslek Yüksekokulumuz 
Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmekte iken 01.03.2006 tarih ve 5467 
Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu' na eklenen ek 60. Maddeyle tüzel 
kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. Temmuz 2009 ayında Karahallı Meslek Yüksekokulu 
yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni hizmet binamız 4 katlı olup ve kapalı alanı 5000 metrekaredir. Eğitim 
Bölümü kısmında toplam 13 sınıf, yemekhane, konferans salonu, 2 adet bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır.

İdari Kısım ise 19 odadan oluşmaktadır.  Okul bahçesinde ise kantin ve kafeteryamız bulunmaktadır.
2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında , Lojistik Programına 40 öğrenci, Dış Ticaret Programına 20 öğrenci, Büro 
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programına 40 öğrenci toplamda bu Programlara 100 öğrenci alımı 
yapılacaktır.

Karahallı Meslek Yüksekokulumuzda 27/06/2018 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen bölümlerde okuyan hali 
hazır toplam öğrenci sayımız 368 kişidir.

Yüksekokulumuzda Eğitim Öğretime devam eden öğrencilerimiz ilçe merkezinde bulunan Karahallı Belediyesi 
yurtları, özel pansiyonlar, özel yurtlar ve evlerde barınmaları sağlanmaktadır.



Üniversite ve yüksekokulumuz çalışanlarının ve yönetimin yeniliklere açık olması ve AR-GE’ ye destekleri,  
Yurtiçi ve yurtdışı kongre katılım ve yayın destekleri
Üniversitenin altyapısının iyi yönde gelişiyor olması
Genç, dinamik, nitelikli ve araştırmaya açık bir akademik kadro
Meslek Yüksekokulumuzda sanayi-üniversite işbirliği konusunda tecrübesinin olması
Birçok ulusal yayına sahip olan, tüm istatistiksel raporların bulunduğu emsal meslek yüksekokullarına 
göre güçlü bir kütüphaneye sahip olmamız
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