
TOROS ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ORYANTASYON EĞİTİMİ
19 EYLÜL 2019

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR, Kalite Koordinatörü 



TOROS ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKADEMİK BİRİMLER, BÖLÜM VE PROGRAMLAR

3

2

1

2

12

4

20

14

FAKÜLTELER

YÜKSEKOKULLAR

MESLEK YÜKSEKOKULU

ENSTİTÜLER

Birim sayısı Bölüm/Program sayısı



TOROS ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKADEMİK BİRİMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI

917

1519

156

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

ÖN LİSANS

LİSANS

LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ SAYISI



TOROS ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ORYANTASYON PROGRAMI NEDİR?

 Bu program aracılığıyla öğrencilerimizin Toros

Üniversitesi’nin akademik ve sosyal hayatına kolay uyum

sağlamaları yanında, kurumun kalite güvence sistemi ve

eğitim-öğretimine ilişkin yürütmüş olduğu faaliyetler

hakkında bilgilendirme, başvuracağı idari birimler ile

kendi hakları ve görevlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarının

sağlanması amaçlanmaktadır.

 Üniversitemizin iç paydaşı olan öğrencilerimizle

aramızdaki bilgi paylaşımını sağlıklı bir zemin üstüne inşa

etmek amacıyla hazırlanan bu programın 2019-2020

Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle her akademik yılda Kalite

Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmesi planlanmıştır.
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YÜKSEKÖĞRETİM’DE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 KGS’in amacı, yükseköğretim kurumlarının

gerçekleştirdikleri faaliyetleri izlemek ve

değerlendirmektir. Ortak hedef hızla değişen dünyaya

adapte olabilecek mesleki ve etik açıdan bilgiye,

beceriye ve yetkinliğe sahip mezun yetiştirmek olarak

karşımıza çıkmaktadır.

 Yükseköğretimde kalite güvencesi, eğitim, araştırma,

toplumsal katkı ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi

süreçleriyle ilgili olmanın yanında yükseköğretim

kurumlarındaki tüm bu süreçlerle ilgili iyileştirmelerin siz

öğrencilerimizin de katılımının sağlanarak işbirliği ile

yapılması anlayışını ön plana çıkarmaktadır.
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ÖĞRENCİLERİN 
KATILIMI

Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim-

Öğretim yılında en önemli iç paydaşımız olan öğrencilerimize

kalite kültürünün benimsetilmesi amacıyla gerçekleştirilen

faaliyetler üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

1. Öğrenci Kalite Anketi

2.‘Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması ve İçselleştirilmesi ”

konulu Karikatür ve Slogan Yarışması

3.Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu’nun çalışmalarına

öğrencilerimizin dahil edilmesi.
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ÖĞRENCİLERİN 
KATILIMI

Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim-

Öğretim yılında ise 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılındaki

faaliyetlere ek olarak siz değerli öğrencilerimize kalite

kültürünün benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik

olarak gerçekleştirilmesi planlan faaliyetler iki başlık altında

toplanmaktadır. Bunlar:

1.Kalite Kulübünün Kurulması

2.Öğrencilere yönelik kalite konferansları düzenlenmesi
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ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

 İç paydaşlarımız olan öğrencilerimize yapılan bu anketin amacı

üniversitemizin eğitim-öğretim hizmetleri konusunda yürütmüş

olduğu süreçlere yönelik iyileştirmelerin katılımcı bir anlayış

çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır.

 Öğrenci Memnuniyet Anketi, Kalite Güvence Sistemi kapsamında

öğrenimleri devam eden öğrencilerimizin akademik ortam ve

öğrenmeyi destekleyici olanaklar, öğrencilere sunulan hizmetler,
eğitim programlarındaki öğretim ile ölçme-değerlendirme

yöntemleri, akademik danışmanlık ve rehberlik konularındaki

memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla oluşturulmuş bir veri

toplama aracıdır.

 Bu bilgiler ışığında üniversitemizin eğitim-öğretim hizmetleri ile ilgili
iyileştirme alanlarını doğru bir şekilde tespit etmemiz açısından

OBİS üzerinden sizlere gönderilen bu anketi samimi bir şekilde

cevaplandırmayı unutmayınız!
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PROGRAMLARIN SÜREKLİ İZLENMESİ 

VE 
GÜNCELLENMESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM



TOROS ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PROGRAMLARIN TASARIM/GÜNCELLENMESİ

DIŞ

PAYDAŞLAR

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME

TOPLUMSAL KATKI

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
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KALİTE GÜVENCE
SİSTEMİ-PAYDAŞ KATILIMI
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BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 Türkiye, Bologna Sürecine 2001 yılında dâhil

olurken Toros Üniversitesi’nde yansıda da

görüldüğü üzere 2016-2017 Eğitim-Öğretim

Yılından itibaren uygulanmaktadır.

 Bologna Bilgi Paketine yan tarafta yer alan en

alttaki resimde görüldüğü üzere

üniversitemizin web sitesinden iki şekilde

erişim sağlanmaktadır. Bunlar:

1. Ana sayfanın üst kısmında yer alan Öğrenci

sekmesinin altında yer alan başlıklardan birisi

Bologna Bilgi Paketi’dir.

2. Yine ana sayfanın en alt kısmında dördüncü

sırada yer alan yeşil renkli kayan sekme

Bologna Bilgi Paketi’dir.
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 Bologna Bilgi Paketi aracılığıyla üniversitemizdeki
eğitim - öğretim faaliyetlerinin şeffaf ve
açıklayıcı biçimde tanımlanması ile birlikte tüm
paydaşlara duyurulması amaçlanmaktadır.

 Bologna Bilgi Paketi’nin içeriği; üniversitemizdeki
akademik programların yeterlikleri ve hedefleri,
haftalık ders izlenceleri, dersler ile program
yeterlikleri arasındaki ilişkiler, ders çıktıları,
değerlendirme kriterleri, öğretim elemanlarının
önerdiği kaynaklar ve öğrenci iş yükü
hesaplama tablolarından oluşmaktadır.

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ
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AKTS İŞ YÜKÜ HESAPLAMA ANKETİ ve MÜFREDAT 
DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

T.C. 
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  …….ENSTİTÜ/FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MYO     

                       …………………BÖLÜMÜ 

                             DERS ANKET FORMU 

 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 
Bu anket, çağdaş bir eğitim verilebilmesi ve eğitimin alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların bir 

parçasını oluşturmaktadır. Bu anketin amacı bölümümüzdeki eğitimin kalitesinin sürekli olarak kontrol 

edilmesidir. Bu anket 4 bölümden oluşmaktadır: A- Öğretim elemanı değerlendirme B- Ders değerlendirme C- 

Ders öğrenim çıktılarını değerlendirme D- AKTS hesaplama.  Ders ile ilgili aşağıdaki anketi doldurarak teslim 
etmenizi rica ederiz. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ 201…… / 201……  Güz           Bahar 

DERS ADI  

 

Ke
sin

lik
le

 
Ka

tıl
ıyo

ru
m

 

Ka
tıl

ıyo
ru

m
 

Ka
ra

rs
ızı

 

Ka
tıl

m
ıyo

ru
m

 

Ke
sin

lik
le

 

Ka
tıl

m
ıyo

rıu
m

 

ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME 

1 Dersin öğretim elemanının öğrencilere karşı davranışı objektiftir.      
2 Öğrencinin sorduğu sorulara yeterince cevap verebilmektedir.      

3 Dersin dışında öğretim elemanına ulaşılabilmektedir.      
4 Öğretim elemanı derse hâkimdir.      
5 Öğretim elemanı öğrencinin seviyesine inebilmektedir.      
6 Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanı objektiftir.      

7 Öğretim elemanı derse özen ve önem göstermektedir.      

DERS DEĞERLENDİRME 

1 Dersin içerik, kapsam ve amaç yönü ile dönem başında ayrıntılı olarak verilişi      

2 Ders içeriği ile bu ders için ayrılan zamanın uygunluğu      
3 Dersin yeterli örnek, uygulamalar veya laboratuvarlarla anlatılması      

4 Dersin öğretiminde kullanılan yöntemlerin yeterliliği      
5 Sınav için verilen sürenin yeterliliği      

6 Bu derste sınavlar dışında öğrencilere quiz, proje, ödev, derse katılım, fikir 
beyan etme gibi çalışmalara önem verildiğini düşünüyorum. 

     

DERS ÇIKTISINA ULAŞABİLME 

1 Bu dersin bölümü ve mesleği tanımama imkân sağladığına inanıyorum.      

2 Mesleğin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama 
becerilerini kazandığıma inanıyorum. 

     

3 Meslek ile ilgili temel bilgi kaynaklarını tanımlama ve onlara ulaşabilme 
deneyimini düşünüyorum. 

     

4 Mesleğimle ilgili yönetmelikleri biliyorum.      
AKTS, DERS YÜKÜ HESAPLAMA (Ders için harcanan süre varsa saat olarak belirtiniz) Saat 

1 Ders saatleri dışında, bu dersin ön hazırlığı (dersten önce, o hafta işlenecek ders konusu ile ilgili makale-
kitap dergi okuma, internette tarama, kütüphane vb…) ve ders için harcadığınız haftalık ortalama çalışma 
süreniz?  

  

2 Ders saatleri dışında, Atölye/Laboratuar çalışması için harcadığınız haftalık ortalama çalışma süreniz?   

3 Bir Yarıyılda Sunum ve Seminer hazırlamak için ders saatleri dışında harcadığınız çalışma süreniz?   

4 Bir Yarıyılda Ödev hazırlamak için ders saatleri dışında harcadığınız çalışma süreniz? (Ders saatleri dışında 

gerçekleştirilen ve sonuçları dersin öğretim görevlisine sunulan örnek olay incelemeleri/case study, problem/soru 
çözme çalışmaları) 

  

5 Bir Yarıyılda Proje hazırlamak için ders saatleri dışında harcadığınız çalışma süreniz? (Ders saatleri dışında 
gerçekleştirilen Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb)  

  

6 Bir Yarıyılda Küçük sınav (quiz) ve/veya Ara Sınav hazırlığı için harcadığınız ortalama çalışma süreniz?   

7 Bir Yarıyılda Final Sınavı hazırlığı için harcadığınız ortalama çalışma süreniz?   


 Ders Anketi yarıyıl sonu sınavı yani Final

Sınavı esnasında öğrencilere

uygulanmaktadır..

 Final sınavı başlamadan önce

gözetmenler veya sorumlu öğretim

elemanı tarafından, yaklaşık 10 dk. süre

içerisinde öğrencilere anketin neden

yapıldığı konusunda kısa bilgilendirme

yapılmaktadır.

 Öğrencilerimiz tarafından dolduran ve ilgili

dersin öğretim elemanı tarafından bölüm

başkanlığına teslim edilen anket formları

üzerinden öğretim elamanı

değerlendirmesi, ders çıktılarına ulaşma, iş

yükü hesaplamaları yapılmaktadır.

 Programın müfredatında bulunan her ders

için yapılan bu hesaplamalar tablo haline

getirilmektedir.
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ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİMİ

İNTÖRN(7+1)

MESLEKİ 
UYGULAMA 

(3+1)

UYGULAMALI 
EĞİTİM

DERS MÜFREDATLARININ 

GÜNCELLENMESİ
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İNTÖRN VE 3+1 MODELİ

BÖLÜM DERS 
MÜFREDATI

İŞ YERİ 
TECRÜBESİ

İŞ 
YERİNDE 
EĞİTİM
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İNTÖRN EĞİTİM MEZUNLAR VE PAYLAŞIM 
TOPLANTISI

 Toros Üniversitesi'nin Mezunları
Dünya’da ve Türkiye'de İntörn
eğitim sayesinde söz sahibi
olmaya devam etmektedir.

 23-24 Temmuz 2019
tarihlerinde saat 14.00’de
Toros Üniversitesi 45 Evler
Kampüsü’nde gerçekleşen
paylaşım toplantısında mezun
olan öğrencilerimiz 3+1 ve
İntörn eğitim modelleri ile ilgili
deneyimlerini üniversite tercihi
yapacak öğrencilere
aktarmıştır.
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STAJ

https://www.toros.ed

u.tr/dosya/478/doku

man/2018-10-10-

Toros-universitesi-

Muhendislik-

Fakultesi-Staj-

Yonergesi.pdf

https://www.toros.e

du.tr/dosya/478/do

kuman/2018-10-10-

Toros-universitesi-

Guzel-Sanatlar-

Fakultesi-Pratik-

calisma-ve-Staj-

Yonergesi.pdf

 Toros Üniversitesi’nde öğrenim
gören öğrencilerimizin staj
başvuru koşullarını, staj sırasında
uyacakları kuralları ve staj
sonrası yerine getirmeleri
gereken görevleri, stajın
uygulanmasına,
denetlenmesine ve
değerlendirilmesine ilişkin
işlemler, düşünce balonlarında
erişim linkleri verilen akademik
birimlerin ilgili yönergeleri
çerçevesinde yapılmaktadır.

https://www.toros.edu.t

r/dosya/478/dokuman

/2018-10-10-Toros-

universitesi-iktisadi,-

idari-ve-Sosyal-

Bilimler-Fakultesi-Staj-

Yonergesi.pdf

https://www.toros.edu

.tr/dosya/478/dokum

an/2018-10-10-Toros-

universitesi-Saglik-

Bilimler-Yuksekokulu-

Staj-Teorik-ve-

Uygulama-Staj-

Yonergesi.pdf

https://www.toros.e

du.tr/dosya/478/do

kuman/2018-10-10-

Toros-universitesi-

Meslek-

Yuksekokulu-Staj-

Yonergesi.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Muhendislik-Fakultesi-Staj-Yonergesi.pdf
https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Guzel-Sanatlar-Fakultesi-Pratik-calisma-ve-Staj-Yonergesi.pdf
https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-iktisadi,-idari-ve-Sosyal-Bilimler-Fakultesi-Staj-Yonergesi.pdf
https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Saglik-Bilimler-Yuksekokulu-Staj-Teorik-ve-Uygulama-Staj-Yonergesi.pdf
https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Meslek-Yuksekokulu-Staj-Yonergesi.pdf
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ALAN DIŞI DERSLER

BÖLÜM DERS 
MÜFREDATI

EĞİTİMDE 
KİŞİSELLEŞTİRME

DİĞER 
BÖLÜM 
DERS 

MÜFREDATI
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MEZUN ÖĞRENCİ KALİTE ANKETİ ve MEZUN ÇALIŞTIRAN İŞVEREN KALİTE 

ANKETİ

Mezun Çalıştıran İşveren Kalite Anketi ise, Kalite

Güvence Sistemi kapsamında mezun olan

öğrencilerimizi çalıştıran işverenlerin üniversitemizde

eğitim gören öğrencilerimizin iş dünyasının talep ettiği

nitelikler çerçevesinde yetiştirilip yetiştirilmediğini

ölçmek ve iş dünyasının mezunlarımızdan memnuniyet

düzeylerini belirlemek amacıyla oluşturulmuş bir veri

toplama aracıdır.
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İŞ VERMEK KONUSUNDA ÖNCELIK TANIR MISINIZ?

TEORIK VE PRATIK BILGILERI AÇISINDAN YETERLI BULUYOR …

MEZUNUMUZUN IŞ ETIĞI VE AHLAKI KONUSUNDA …

İŞ DÜNYASININ IHTIYAÇLARINI KARŞILAYACAK NITELIKTE …

GENEL DEĞERLENDIRILMEYE GÖRE YENI BIR …

Mezun Çalıştıran İşveren Anketi, 5 puan üzerinden
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BÖLÜMÜNÜZDE ALMIŞ OLDUĞUNUZ DERSLER IŞ HAYATINIZDA …

ALDIĞINIZ EĞITIMIN BUGÜNKÜ KONUMUNUZA ULAŞMANIZDAKI …

ALDIĞINIZ EĞITIMIN MESLEĞINIZ ILE ILGILI TEMEL BECERILERI …

MESLEĞINIZ YAPARKEN, DIĞER MESLEKTAŞLARINIZLA BILGILERINIZ …

YENIDEN TERCIH ETMEK ISTESENIZ OKULUMUZ TEKRAR …

MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜMÜ BIR YAKININIZA OKUMASI IÇIN …

Mezun Öğrenci Anketi, 5 puan üzerinden
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MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

 Toros Üniversitesi bünyesindeki etkinlik ve projeleri

mezunlarımıza ulaştırmak ve geri dönüşüm

mekanizmaları geliştirmek amacı ile

kurulan Toros Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi,

etkileşimli bir elektronik veri tabanı olmasının

yanında, Toros Üniversitesi Mezunlar Derneği

(TORMED) sistemi ile ortak çalışan ve Toros

Üniversitesi Sanayi-Sektör İşbirliği

Merkezi (TORSİM) ile paralel olarak

çalışmaktadır.

 Mezun Bilgi Sistemine yan tarafta yer alan üstteki

resimde görüldüğü üzere üniversitemizin web

sayfasının en alt kısmında beşinci sırada yer alan

turkuaz renkli kayan sekmeden erişim

sağlanmaktadır.

 Mezun öğrenci durumuna geldiğinizde Mezun

Bilgi Sistemine kayıt yaparak özgeçmişinizi

yüklemeyi ve iş dünyasında bir adım öne

geçmeyi unutmayınız!
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ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME, 
ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME
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EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAVLAR

 Toros Üniversitesi’nde öğrenci

kayıtları, eğitim-öğretim ve

sınavlara ilişkin işlemler 4/11/1981

tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu’na dayanarak hazırlanan

ve düşünce balonunda erişim linki

verilen Toros Üniversitesi Eğitim-

Öğretim Ön lisans ve Lisans Eğitim

Öğretim Sınav Yönetmeliği
çerçevesinde yapılmaktadır.

https://www.toros.edu.tr/do
sya/478/dokuman/2018-10-

09-Toros-universitesi-
onlisans-ve-Lisans-Egitim-

ogretim-ve-Sinav-
Yonetmeligi.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-09-Toros-universitesi-onlisans-ve-Lisans-Egitim-ogretim-ve-Sinav-Yonetmeligi.pdf
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DERS ALMA-BIRAKMA 

 Öğrencilerimiz yarıyıl başında programında öncelikle başarısızlıkları

nedeniyle tekrarlamak ve almak zorunda oldukları dersleri yazmak

zorundadır. Bu şekilde alınan derslerin; ortak zorunlu dersler ile yandal ve

çift anadalın öğrencinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri

hariç, kredi toplamı 24’den çok olamaz, bu sınır ilgili yönetim kurulu

kararıyla artırılabilir.

 Genel not ortalaması en az 2.50 olan ve alt yarıyıllardan tekrar dersi

olmayan öğrencilerimiz kredi sınırları içinde danışman onayıyla ön koşullu

dersler hariç üst sınıftan ders alabilmektedir.

 Danışman onayı ile ders alan öğrencilerimiz, akademik takvimde

belirlenen ders alma-bırakma günlerinde de yine danışman onayı ile
yeni dersler alabilmekte, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler

hariç diğer dersleri bırakabilmektedir.
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DERSTEN ÇEKİLME 

 Normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencilerimizin yarıyıl

başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi, bölüm

başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu

dersten çekilmesine izin verilmektedir. Öğrencilerimiz programlarının ilk

yılında derslerden çekilesine izin verilmez.

 Bir öğrenci (NA), (FF) veya (FD) notları ile daha önce başarısız olduğu ve

tekrarlamak zorunda olduğu derslerden çekilemez.

 Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir dersten ve lisans öğrenimi

boyunca en çok iki dersten çekilme izni verilebilir.

 Bir zorunlu dersten çekilen öğrencimiz, o dersi verildiği ilk yarıyılda almak

zorundadır.
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DERSLERE DEVAM 

Derslere ve uygulamalara devam zorunludur.

Teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin

de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrencilerimiz

o dersin genel sınavına alınmazlar ve (NA) notu

verilir.

Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam

koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek

koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.
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DERS MUAFİYETİ

 Fakülte/Yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran

öğrencilerimiz, daha önce öğrenim gördükleri

yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı

oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları

öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç

15(on beş) iş günü içinde ilgili yönetim kuruluna

başvuru yapabilmektedir.

 Başvurular ilgili yönetim kurulunca bir hafta içinde

değerlendirilerek başarı notları da belirtilmek suretiyle

karara bağlanmaktadır.
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İZİN/KAYIT DONDURMA

 Öğrencilerimize, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim

öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve

benzeri olanakların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı

ile iki yarıyıla kadar izin verilebilmektedir.

 Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreleri boyunca bu olanaktan bir kez

yararlanabilmektedir.

 Öğrencilerimizin izinden yararlanabilmesi için başvurularını eğitim-
öğretim yılı başlangıcından bir ay önce ilgili dekanlığa veya

yüksekokul müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

 İzinli sayılma için başvuru yapan ve talebi akademik birimin yönetim

kurulu tarafından uygun görülen öğrencimiz o yarıyıla veya yıla
devam etmiş sayılmaz.
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SINAVLAR

 Ara Sınav(Vize): Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Ayrı ders

niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların

yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilmektedir. Ara sınav

sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilmektedir.

 Genel(Final) Sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl

sonunda yapılmaktadır. Dersi alarak devam zorunluluğunu yerine getiren

öğrencilerimiz genel sınava girebilmektedir.

 Bütünleme Sınavı: İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya
derslerin final sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerimizden final

sınavında başarısız olan öğrencilerimiz ile sınava girme şartlarını sağladığı

halde final sınavına giremeyen öğrencilerimize başarısız/koşullu

başarılı/başarılı oldukları her ders için dersin dönemi sonunda yarıyıl sonu

sınavından sonra yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı değerlendirmesi yarıyıl

sonu(final) sınavında olduğu gibidir.
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SINAVLAR

 Tek Ders Sınavı: Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini

başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilerimize başarısız

oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu

duruma geldikleri yarıyılın bütünleme sınavlarının ya da izleyen yaz

döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilmektedir. Bu sınavdan

en az CC veya S notu alan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Başarısızlık

halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dönemde tekrarlamak zorundadır.

 Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı, ara ve yarıyıl sonu sınavları yerine

kullanılabilmektedir. Bu sınavlara girme hakkı olduğu halde giremeyen

öğrencilerimizden haklı ve geçerli nedenleri (mazeretleri) ilgili yönetim

kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel

sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen ilk genel sınav döneminde
dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya bölüm/anabilim/anasanat dalı

başkanlığınca belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için

ikinci bir mazeret sınav tarihi verilmez.
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DERS BAŞARI 
 Ders başarı notu; öğrencinin yarıyıldaki

ara sınavlar, ödevler, uygulamalı
çalışmalar ve genel sınavda gösterdiği
başarının birlikte değerlendirmesiyle elde
edilmektedir.

 Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders
başarı notuna etkileri ve öğrencinin
başarılı sayılması için genel sınavda
alması gereken en az not (100 üzerinden
45) ile dersin uygulama planı, dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından
yarıyıl başında öğrencilere
duyurulmaktadır.

 Genel sınava girmeyen öğrencilerimiz o
dersten başarısız sayılmaktadır.

 Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC
notlarından birini alan öğrenci o dersten
başarılı, DC ve DD notlarından birini alan
öğrenci o dersi koşullu başarmış sayılır. Bir
dersten FD ve FF notlarından birini alan
öğrenci ise o dersten başarısızdır.

PUANLAR HARF NOTU KATSAYILAR

90-100 AA 4,00

80-89 BA 3,50

70-79 BB 3,00 

65-69 CB 2,50

60-64 CC 2,00 

55-59 DC 1,50 

50-54 DD 1,00

40-49 FD 0,50 

0-39 FF 0,00 
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AKADEMİK ORTALAMA

 Öğrencilerimizin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalamaları

ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak

belirlenmektedir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun

katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını vermektedir.

 Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına

aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan

derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunmaktadır.

 Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenimi süresince

programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas

alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan

derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunmaktadır.
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MAZERET

 Öğrencilerimizin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilmektedir. Mazeretin

kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber,
mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa

veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Zamanında

yapılmayan başvurular kabul edilmez.

 Öğrencilerimizim sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için

hastalıklarının herhangi bir resmi tedavi kurumundan alınacak Sağlık

Kurulu Raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak, uzun süreli
tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık

raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı

aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda

aldıkları notlar geçersiz sayılmaktadır. Tek bir sınav gününü kapsayan

sağlık raporları kabul edilmez.
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DİSİPLİN

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatM
etin/1.5.2547.pdf

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kuru
msal/mevzuat/yok_ogrenci_disiplin_y

onet.aspx

 Toros Üniversitesi Ön lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 42 maddesinin 1
inci fıkrasında; disiplin
soruşturmasının açılması,
yürütülmesi ve
sonuçlandırılmasına ilişkin işlemler
yan kutucukta linkleri verilen
Yükseköğretim Kanunu’nun 54
üncü maddesinde belirtilen
hükümler ile 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/yok_ogrenci_disiplin_yonet.aspx
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ÖĞRENCİ DİLEK/ŞİKAYET/ÖNERİ

 Kalite Güvence Sisteminin etkinliğini ve
güvenirliliği arttırmak, Üniversitemizin iç ve
paydaşlarını ilgilendiren herhangi bir
konuya ilişkin önerilerin açıkça
paylaşılarak kurumsallaşmayı ve aidiyet
duygusunu artırmak, hatalı, usulsüz veya
yanlış uygulamaların bildirilmesini
sağlamak amacıyla verilen hizmetler
hakkında dilek, şikâyet ve önerilerin
değerlendirilmesi Toros Üniversitesi Dilek,
Şikâyet ve Öneri Değerlendirme Esasları
çerçevesinde yürütülmektedir.

 Öğrencilerimiz dilek, şikâyet ve önerilerini
üniversitemizin web sayfasında yer alan
alıntıda yıldız şekliyle belirginleştirilen linki
tıkladıktan sonra açılan Toros Üniversitesi
Dilek Ve Şikayet Formu’nu doldurarak
iletebilecekleri gibi akademik birimlerde
bulunan Dilek/Şikayet kutuları aracılğıyla
da iletebilmektedir.
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ÖĞRENCİNİN KABULÜ VE GELİŞİMİ, 
TANIMA VE SERTİFİKALANDIRILMASI
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YATAY GEÇİŞ

 Toros Üniversitesi’nde kurum içi ve

kurumlar arası yatay geçişler

20/04/2010 tarih ve 27561 sayılı

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal

İle Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanan

ve düşünce balonunda erişim linki

verilen Toros Üniversitesi Kurum İçi Ve

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
çerçevesinde yapılmaktadır.

https://www.toros.ed
u.tr/dosya/478/doku

man/2018-10-10-
Toros-universitesi-

Kurum-ici-ve-
Kurumlar-Arasi-
Yatay-Gecis-
Yonergesi.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Kurum-ici-ve-Kurumlar-Arasi-Yatay-Gecis-Yonergesi.pdf
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ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI

 Toros Üniversitesi’nde Çift Anadal

ve Yandal programı ile ilgili

işlemler 20/04/2010 tarih ve 27561
sayılı Yükseköğretim

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,

Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmeliği’ne dayanarak

hazırlanan ve düşünce

balonunda erişim linki verilen

Toros Üniversitesi Çift Anadal Ve

Yandal Programı Esasları
çerçevesinde yapılmaktadır.

https://www.toros.edu.tr
/dosya/478/dokuman/2

018-10-10-Toros-
universitesi-cift-Anadal-

ve-Yandal-Programi-
Esaslari.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-cift-Anadal-ve-Yandal-Programi-Esaslari.pdf
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ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE STAJ 
HAREKETLİLİĞİ

 Erasmus ile ilgili iş ve işlemler,

Avrupa Komisyonu tarafından

belirlenen ve Erasmus Üniversite
Beyannamesi’nde yer alan ilkeler,

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Programları Merkezi Başkanlığı

(Ulusal Ajans) tarafından Erasmus

Uygulama El Kitabı’nda belirlenen

şartlar, uluslararası anlaşmalar ve

ilgili Yükseköğretim Kurulu

mevzuatına dayanarak hazırlanan

ve düşünce balonunda erişim linki

verilen Toros Üniversitesi Erasmus

Programı Yönergesi çerçevesinde

yapılmaktadır.

https://www.toros.edu.
tr/dosya/478/dokuma
n/2018-10-10-Toros-
universitesi-Erasmus-

Programi-
Yonergesi.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Erasmus-Programi-Yonergesi.pdf


TOROS ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

 Öğrencilerimizin toplumsal ve

kültürel gelişimlerine katkı sağlamak,

dinlenme ve boş zamanı

değerlendirme gibi sosyal

gereksinimlerini karşılamak, onların

araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip

bireyler olarak yetişmesi için gereken

ortamları hazırlamak amacıyla

öğrenci topluluklarının kurulması

Toros Üniversitesi Öğrenci

Toplulukları Kurulma Ve Çalışma
İlkeleri Yönergesi çerçevesinde

yapılmaktadır.

https://www.toros.edu.
tr/icerik/saglik-kultur-

ve-spor-daire-
baskanligi-ogrenci-

topluluklari

https://www.toros.edu.tr/icerik/saglik-kultur-ve-spor-daire-baskanligi-ogrenci-topluluklari
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ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER-
ENGELLİ BİRİMİ

 Toros Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi;

Yükseköğretim Kurumları Engelliler

Danışma Ve Koordinasyon

Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin

birinci fıkrasına dayanarak hazırlanan,

Üniversite Senatosu’nun 12/03/2018 tarih

ve 02/18 sayılı kararı ile yeniden

düzenlenerek yürürlüğe giren ve

düşünce balonunda erişim linki verilen

Toros Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

Esasları çerçevesinde faaliyetlerini

yürütmektedir.

https://www.toros.edu.
tr/icerik/ogrenci-

yonergeler-ve-esaslar

https://www.toros.edu.tr/icerik/ogrenci-yonergeler-ve-esaslar
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ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER-
ENGELLİ BİRİMİ & FİZİKİ DÜZENLEMELER
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ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER-
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin

başvuru ve kayıtlarına ilişkin işlemler

2922 sayılı Kanun, Türkiye'de

Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve

17/03/2010 tarihli Yükseköğretim

Genel Kurul Toplantısında alınan

karar uyarınca düzenlenen
yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin

esaslara dayanılarak hazırlanan

Toros Üniversitesi Yurt Dışından

Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru Ve
Kayıt-kabul Yönergesi
çerçevesinde yürütmektedir.

https://www.toros.edu.t
r/dosya/478/dokuman

/2018-10-10-Toros-
universitesi-Yurt-

Disindan-ogrenci-

Kabulune-iliskin-
Basvuru-ve-Kayit-

Kabul-Yonergesi.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Yurt-Disindan-ogrenci-Kabulune-iliskin-Basvuru-ve-Kayit-Kabul-Yonergesi.pdf
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KÜTÜPHANE

 Üniversitemizin Merkez Kütüphanesi 14.600 basılı bilgi kaynağı, abone

olunan basılı 365 dergi, 23.287 elektronik dergi ve 14 adet veri tabanı

bulunmaktadır.

 Kütüphanemizin çalışma saatleri hafta içi saat 08.00 ve 21.00 arasındadır.

 Grup Çalışma Odaları çalışma saatleri ise hafta içi saat 08.30 ve 21.30

arasındadır.

 Kütüphanemizde verilen hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

a)Danışma hizmetleri

b)Ödünç kitap verme-alma, kitap süresi uzatma,

c)Basılı ve Elektronik kaynak hizmetleri

d)Otomasyon hizmetleri

e)Kütüphaneler arası ödünç kitap, bilgi-belge sağlama, web sayfası

hizmetleri
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PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ (PDR)
 Üniversitemiz 45 Evler Kampüsü

Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Binasında bulanan PDR
Merkezi’nde öğrencilerimizin ihtiyaç
duymaları halinde kendilerine
psikolojik destek hizmeti
verilmektedir.

 Randevu almak için başvurunuzu iki
şekilde yapabilirsiniz:

a)Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Merkezi sayfasında yer alan ve üst
resimde yeşil renkli olarak görülen online
"Canlı Destek" yoluyla,

b)SKS Psikolojik Danışmanlık Talep
Formu’nu doldurduktan sonra mail
atmak suretiyle yapılabilmektedir. SKS Psikolojik Danışmanlık 

Talep Formu.docx

https://www.toros.edu.tr/dosya/439/dokuman/2018-12-14-SKS-Psikolojik-Danismanlik-Talep-Formu.docx
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KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA 

 Kısmi Zamanlı Öğrenci

çalıştırılabilmesine ilişkin işlemler 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46

ncı maddesinin 5917 sayılı

Kanunu’nun 20’nci maddesi ile

değişik son fıkrası hükmü ile

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun

14/10/2009 tarihli toplantısında kabul

edilen “Yükseköğretim Kurumlarında

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve

Esaslar”a dayanılarak hazırlananan

“Toros Üniversitesi Kısmi Zamanlı

Öğrenci Çalıştırılmasına İlişkin Usul

Ve Esaslar” çerçevesinde

yürütmektedir.

https://www.toros.edu.t
r/dosya/478/dokuman

/2018-10-10-Toros-
universitesi-Kismi-
Zamanli-ogrenci-

calistirilmasina-iliskin-
Usul-ve-Esaslar.pdf

https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2018-10-10-Toros-universitesi-Kismi-Zamanli-ogrenci-calistirilmasina-iliskin-Usul-ve-Esaslar.pdf
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MERSİN ŞEHİR KÜLTÜRÜ

Ateşkuşu/Danzon,                                                 

(Mersin Prömiyeri)

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB)

26/10/2015

Kalbe Dolan O İlk Bakış
17.Uluslararası Mersin Müzik Festivali 3 Tenor:                      

Ayhan UŞTUK, Şenol TALINLI, Aykut ÇINAR 
22/04/2018

Once Upon A Time
Evgeny GRİNKO (Konser)

Mersin Atatürk Kültür Merkezi
12/12/2018
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MERSİN ŞEHİR KÜLTÜRÜ

Doğu Akdeniz’in incisi Mersin’in, eski adıyla İçel, Türkiye’nin en

verimli toprağı Çukurova’dan elde edilen ürünlerin dünyaya açılan

kapısına ev sahipliği yapan bir liman kenti olmasının yanında; Hititler,

Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve

Osmanlılar gibi tarihteki önemli medeniyetlerin ya da İmparatorlukların

ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunduğu görülmektedir. Arkeolojik

açıdan tarihi kalıntılar aracılığıyla somut olarak gözlemleyebildiğimiz

kente ait olan bu mirasın izlerinin soyut olarak bu şehirde yaşayan
insanlar üzerindeki etkisi ise kültürel çeşitliliğe hoşgörü ve saygı şeklinde

tezahür etmiştir. Geçmişten günümüze kadar kendisiyle ve etrafıyla

barışık olan bu Akdeniz insanlarının sıcaklığını yansıtan kentin sıcak

havası ise Türkiye’de yaşanan gerek sanayileşme gerekse dış politikanın
etkisiyle göç etmek zorunda olan insanların nefes almalarına ve çeşitli

üretim ilişkileri çerçevesinde ekonomik hayata eklemlenmelerine

yardımcı olmuştur.
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MERSİN ŞEHİR KÜLTÜRÜ-MÜZELER

MERSİN İLİ MÜZELERİ

MÜZELER

Mersin Arkeoloji Müzesi

Mersin Müzesi

Mersin-Atatürk Evi ve Müzesi

Anamur Müzesi

Silifke Müzesi

Silifke Atatürk Evi ve Etnografya 

Müzesi

Narlıkuyu Mozaik Müzesi

St. Paul Anıt Müzesi

Tablo: 2018 Mersin Ekonomik Raporu, 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, s.59
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MERSİN ŞEHİR KÜLTÜRÜ-ÖREN YERLERİ

MERSİN İLİ ÖREN YERLERİ

Toroslar Ören Yerleri Yumuktepe

Mezitli Ören Yerleri Soli-Viranşehir (Soloı-Pompeıpolıs)

Aydıncık Ören Yerleri Anıt Mezar (Dört Ayak), Kelenderis

Bozyazı Ören Yerleri Nagidos

Erdemli Ören Yerleri Elaiussa Sebaste (Ayaş) (Tiyatro, Agora, Büyük Hamam, Tapınak, Nekropol Alanı), 

Koyrkos (Kızkalesi), Kanlıdivane

Mut Ören Yerleri Alahan Manastırı, Al Oda, Adrassus(Balabolu), Dağpazarı Kilisesi

Silifke Ören Yerleri Roma Tapınağı, Cambazlı Kilisesi, Aya Thekla Yeraltı 

Kilisesi(Meryemlik),Taşucu(Holmi),Liman Kalesi, Kilikya Afrodisiası, Demircili(Imbriogon), 

Anıtmezarları, Uzuncaburç(Diocaesaera)

Tarsus Ören Yerleri Eski Camii-St. Paul Kilisesi, Aziz Paulus, St. Paul Kuyusu, Gözlükule, Donuktaş, Atından 

Geçme (Roma Hamamı), Kleopatra Kapısı(Deniz Kapısı),Onur Yazıtı(Yeni Hamam), 

Justiniaus Köprüsü(Baç Köprüsü), Tarsus Şelalesi ve Roma Mezarları, Cumhuriyet Alanı 

Antik Kenti, Antik Mezar Kalıntısı, Roma Yapı Kalıntısı, Sağlıklı Köyü Antik Yolu ve Kapısı, 

Çavuşlu Köyü Gözetleme Kulesi, Gülek Kalesi, Sarışıh Hanı

Anamur Ören Yerleri Titiopolis, Eski Anamur (Anemurium)

Tablo: 2018 Mersin Ekonomik Raporu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, s.60
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MERSİN ŞEHİR KÜLTÜRÜ-TİYATRO, OPERA VE  BALE

Opera ve Bale

Mersin Devlet Opera ve Balesi 

(Mersin Kültür Merkezi)

Tiyatro

Mersin Kültür Merkezi

Mersin Büyükşehir Kongre ve 

Sergi Sarayı

Mezitli Belediyesi Açık Hava 

Tiyatrosu

Yenişehir Belediyesi Atatürk 

Kültür Merkezi

Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu
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TEŞEKKÜRLER


