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Ülkemizin Umudu Sevgili Gençler,

Ülkemizin hızlı gelişen devlet üniversiteleri arasında yer alan ve 28 
yıllık bir birikim üzerine kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 
7’nci eğitim-öğretim yılına 150 bölüm ve programla merhaba diyor. 
Eğitim kalitesini uluslararası düzey ve niteliğe taşıyan, kadrosunda 
ülkemizin saygın bilim insanlarını bulunduran Üniversitemiz, 
akademik performans sıralamasındaki yerini de her yıl yükseltmeye 
devam ediyor. 

Bilginin her çağda önemli olduğunu, dünyadaki önemli gelişmelerin 
temelinde bilginin yer aldığını biliyoruz. Üniversitemizi ve sizleri 
de arzu ettiğimiz geleceğe bilginin taşıyacağına inanıyoruz. Bilgiyi 
yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten ve bu bilgiyle ülkemizin 
geleceğinde söz sahibi olan bir üniversite olmayı hedefliyoruz. 

Üniversitemizde alacağınız eğitimle küresel rekabetin içinde yer 
alacak, mesleki kariyerinizde saygın konumlara ulaşacak, ülkemiz 
ve insanlık için büyük bir umuda dönüşeceksiniz. Sahip olduğunuz 
akademik yetkinlikle, 2023 ve 2071 Türkiye’sini sizler şekillendirecek, 
toplumsal sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. 

Üniversitemiz amfiler, modern ve donanımlı derslikler, konferans 
salonları, uygulama ve bilgisayar laboratuvarları, spor ve sosyal 
donatı alanları ile eğitim hayatınız boyunca sizleri en iyi şekilde 
destekleyecektir. Yüz binlerce basılı ve e-kitabın yer aldığı 
kütüphanemizle de doğru ve küresel bilgi kaynaklarına kolayca 
ulaşabileceksiniz. Uluslararası öğrencilerimiz vasıtasıyla, dünyanın 
farklı noktalarından arkadaşlar edinecek ve değişim programlarımızla 
eğitiminize yurt dışında devam edebileceksiniz.

Üniversitemiz ve öğrenci kulüplerimiz vasıtasıyla organize edilen 
sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak ve kişisel 
gelişiminize önemli katkılar sağlayacaksınız. Tarihi, doğası ve denizi ile 
eşsiz bir güzelliğe sahip Bandırma’da, çok güzel anılar biriktireceksiniz. 

Gözlerinizdeki ışığın bizler için güç ve heyecan kaynağı olduğunu 
bilmenizi isterim. Bu ışık, Üniversitemizde büyüyecek ve yalnızca 
sizlerin değil, bu toprakların da yarınlarını aydınlatacak.

Hepinize sevgilerimi sunar, eğitim hayatınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir
Rektör
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ

Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden biri olan 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Geleceğe Açılan Köprü” 
misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 

Üniversitemiz 28 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir 
Üniversitesi’nden devralınan eğitim kurumları ile akademik 
hayatına başlamıştır. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 12 Eylül 2015 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in göreve gelişiyle 
birlikte, hızla gelişme yolunda adımlar atmaya başlamıştır. 

Üniversitemiz, toplamda 10 yerleşkede 4 enstitü, 10 
fakülte, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 19 uygulama 
ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

2021 YKS yerleştirme sonuçları doğrultusunda 
üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle 
önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde 2.100’ü uluslararası 
öğrenci olmak üzere toplamda yaklaşık 19.000 öğrencimiz 
mevcuttur.
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Hedeflerimiz

  Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretmek.
  Nitelikli ve yeterli sayıda akademik kadroya sahip olmak.
  Uluslararası normlarda eğitim-öğretim programları geliştirmek.
  Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.
  Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir       

     yerleşkelere sahip olmak.
  Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişimine yönelik araştırma 

     ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.
  Kurumsal kimliği güçlendirmek ve güçlü bir kurum kültürü oluşturmak. 

Misyonumuz

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle 
bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim 
ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı 
sağlamaktır.

Vizyonumuz

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapımızla eğitim, 
bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda 
etki sahibi bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz

  Katılımcılık ve Çoğulculuk
  Bilimsel Eğitim ve Araştırma
  Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
  Kurumsal Gelişim
  Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim
  Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk
  Uluslararasılık ve Entegrasyon
  Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci
  Disiplinlerarası Yaklaşım

7
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ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT
Üniversiteye yeni kabul edilen adayların, kayıt haklarının devam etmesi 
için, e-devlet üzerinden veya şahsen gelerek istenen belgelerle birlikte 
üniversiteye kayıt yaptırmaları gerekir. İkinci öğretim öğrencilerinin 
öğrenim ücretlerini, belirtilen tarihler arasında ilgili bankaya yatırmaları 
gerekir.

Kayda gelmeden önce lütfen;

• Öğrenci bilgi kitapçığını dikkatlice okuyunuz.          

• Kayıtta beraberinizde getireceğiniz tüm  (diploma aslı ve fotokopisi, 
kimlik fotokopisi ve 4 adet fotoğraf) belgeleri eksiksiz hazırlayınız.

• İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim 
edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını alarak saklamayı unutmayınız.

• Sağlık raporu gerektiren programlarda, sağlık raporunu yanınızda 
bulundurunuz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Telefon  : 0  266 717 01 17 
Faks  : 0 266 717 00 30 
E-posta  : oidb@bandirma.edu.tr 
Web sayfası :  www.bandirma.edu.tr
     oidb.bandirma.edu.tr

Birim Öğrenci İşleri Kayıt Görevlisi: Kayıt belgeleriniz kontrol edilerek 
imza karşılığı teslim alınacaktır. Harç ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yabancı Diller Kayıt Görevlisi: İngilizce hazırlık sınavı ve isteğe bağlı 
hazırlık eğitimi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

• Lise diploması fotokopisi (aslını ibraz ederek),

• Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek),

•  Tam teşekküllü sağlık raporu  
(üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü devlet 
hastanelerinden, 5 doktor onaylı heyet raporu),      
*Sağlık raporu almak birkaç gün sürebilir. Bu yüzden, kayda gelmeden önce       
sağlık raporunuzu mutlaka çıkartmış olmanız gerekmektedir.

     *Sağlık raporu, Adalet MYO Ceza İnfaz programı öğrencileri için zorunludur.

• 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid 
fotoğraf geçerli değildir).

Kayıt ile İlgili Önemli Bilgiler

• Adaylar e-devlet üzerinden ve şahsen başvuru yapabilirler. Belgeler 
eksik ise kayıt alınmaz.

• Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak 
iddia edemez.

mailto:oidb@bandirma.edu.tr
http://oidb.bandirma.edu.tr
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Yabancı uyruklu adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri 
sağlamaları gerekir:

• Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı 
Türkçe tercümesi, 

• Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki 
Türk dış temsilciliklerinden alınır),

• Not durumu belgesi (transkript) aslı ile noter ya da Türk dış 
temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi (Ortaöğrenim not 
ortalamasını gösteren belge), 

• Sınav sonuç belgesi (Ulusal sınav sonuçları ve Ek-1 listede belirtilen 
uluslararası sınavlar), 

• Türkçe yeterlik belgesi (Bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar 
üniversitemiz ya da diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak 
Türkce Yeterlik Sınavı’na girebilirler),

• Vesikalık fotoğraf (6 adet),

• Pasaportun onaylı fotokopisi (Vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve 
geçerlilik süresini gösteren sayfalarının; Türkçe tercümesinin noter ya 
da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği),

• Çift uyruklu olarak kayıt hakkı kazanan adayların doğumla yabancı 
uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu 
olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı 
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul 
edilmeyecektir),

• Öğrenim amaçlı alınmış ikamet tezkeresinin onaylı örneği 
(ikamet izni olmayan öğrencilerin, İl Göç İdaresi’nden alacağı “e-ikamet 
başvuru formunu” teslim etmesi gerekir).

 
Uyarılar

• Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin burs ve barınma imkânı sağlama 
zorunluluğu yoktur.

• Kayıtlar belirlenen tarihlerde ilgili birimlerin Öğrenci İşleri Bürosu’nda 
yapılacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ VE ÖDEMELER
(İKİNCİ ÖĞRETİM VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN)

Üniversiteye kayıt yaptırmak ve dönem başlarında kayıt yenilemek 
için ikinci öğretim öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler, takvimde 
ilan edilen süreler içinde öğrenim ücretini belirtilen bankaya yatırmak 
zorundadırlar. Öğrenci harçları iki taksit halinde yıllık ödenir.

Öğrenci harç ve öğrenci bilgisi için web adresini  ziyaret ediniz.

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil öğretimini üç alandaki dersler 
aracılığıyla vermektedir. 

Hazırlık Sınıfı 1. Sınıf 2./3./4. Sınıf
ERASMUS

Staj/İş

İsteğe Bağlı 
Hazırlık

Zorunlu Yabancı 
Dil Dersleri 

(1. sınıf)

Yabancı Dil Eğitimi

Seçmeli / Mesleki 
Yabancı 

Dil Dersleri

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı 
Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının tümünde  
isteğe bağlı hazırlık sınıfı programı uygulanmaktadır. İsteyen öğrenciler 
1 yıl süreli İngilizce eğitimi alabilmektedirler.

Güz ve bahar olmak üzere 2 dönem isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi 
verilmektedir. Bu programın amacı, öğrencilere temel İngilizce 
seviyesi oluşturmak ve onlara hem eğitimleri süresince hem de meslek  
yaşamlarında gerekli olan dil becerisini kazandırmaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları ve yabancı 
dil kazanımı sağlamaları için 3 aşamalı bir plan öngörmektedir. 

Bu aşamalar:

KAYIT ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI ADRES İLETİŞİM
DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ

Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 
10200 Bandırma/BALIKESİR

0 (266) 738 09 45 
0 (266) 738 09 47 
0 (266) 738 09 48

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖMER SEYFETTİN 
UYGULAMALI BİLİMLER 
FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ADALET MYO
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
BANDIRMA MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Paşakent Mah. Zirai Donatım 
Sok. Ziraat Bahçesi Altı No: 8 
Bandırma/BALIKESİR

0 (266) 714 93 02 
0 (266) 714 93 03

DENİZCİLİK MYO

ERDEK MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Zeytinli Mah. Arif Kalıpsızoğlu 
Cad. No: 7810500  
Erdek/BALIKESİR

0 (266) 855 71 80 
0 (266) 855 71 81

GÖNEN MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Karşıyaka Mah. Prof. Dr. Ahmet 
Dervişoğlu Cad. No: 10  
Gönen/BALIKESİR

0 (266) 762 08 68

MANYAS MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Atatürk Mah. Tavşantepe Mevkii 
TOKİ Evleri  Manyas/BALIKESİR

0 (266) 828 13 46

SUSURLUK MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Esentepe Mah. Bandırma Cad. 
No:143, 10600  
Susurluk/BALIKESİR

0 (266) 865 71 53
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İsteğe bağlı hazırlık sınıfına  devam etmek için başvuran tüm öğrencilere 
seviye tespit sınavı yapılmaktadır. Sınav ile aynı veya benzer seviyede 
olan öğrencileri aynı sınıfa yerleştirmek ve öğrencilerin hangi seviyeden 
öğrenime başlayacaklarını tespit etmek amaçlanmaktadır.

Hazırlık sınıfında; öğrenciler İngilizce seviyelerine göre gruplara ayrılarak 
haftada 20 ile 28 saat arası ders görmektedirler. Hazırlık sınıfı sonunda 
başarılı olan öğrencilere üniversitemiz tarafından sertifika verilmektedir. 
İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de önlisans veya 
lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler. 

Kayıtlı oldukları fakülte ya da meslek yüksekokuluna yazılı başvuru 
yaptıktan sonra veya yıl içinde bu programdan vazgeçme söz konusu 
değildir. Herhangi bir nedenle hazırlık sınıfına devam etmeyenler 
ancak 2021 - 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde kendi alanlarında ders 
alabilmektedir. 

Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler 2 dönemde toplam 3 seviyeyi tamamlarlar. 
Seviyeleri en düşük olan öğrenciler, hazırlık sınıfında B1+/B2  seviyesini 
tamamladıktan sonra 1. sınıf Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2 derslerini alırlar. 
Üçüncü aşamada, iş yaşamı için İngilizce olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin 
iki dönem sonunda C1 seviyesini tamamlamaları hedeflenmektedir. 

Başvuru

Kayıt olmak isteyen öğrencilerin 
kendi fakülte veya meslek 
yüksekokuluna dilekçe ile 
başvuru yapması  gerekmektedir.

İletişim

Yabancı Diller Yüksekokulu
ydyo@bandirma.edu.tr 
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Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Tüm fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencileri, en az 2 yarıyıl yabancı dil 
dersi alırlar. Bu dersler, fakültelerde genellikle haftada 3 veya 4 saat (3/4 
kredilik) verilmektedir. 

Bu derslerden muaf olma imkanı tanınmıştır. Her güz döneminin ilk 
haftası içinde yapılan Muafiyet Sınavı’na o yıl ilk defa kayıt olan öğrenciler 
girebilirler. Sınava girmek isteyen öğrenciler kendi fakülte dekanlıklarına 
veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuruda 
bulunabilirler.

Sınavdan en az 60 (CC) ve üzeri alan öğrenciler yabancı dil derslerinden 
muaf olurlar. 

Seçmeli / Mesleki Yabancı Dil Dersleri
Bazı bölüm ve programlar, seçmeli veya mesleki yabancı dil derslerine yer 
vermektedir. Yüksekokul öğretim elemanlarımız, bu dersler aracılığıyla 
öğrencilerin özellikle kendi alanlarındaki terminoloji ile tanışmalarını ve 
meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisini edinmelerini 
sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenciler, ders planlarını inceleyerek kendi bölümlerinde seçmeli
ve/veya mesleki derslerin olup olmadığını görebilirler.

İleri Seviye Yabancı Dil Olanakları
Üçüncü aşamada ise; bölümlerde mesleki yabancı dil dersleri, seçmeli 
yabancı dil dersleri ve ERASMUS, yurt dışında staj, yabancı dil gerektiren 
bir işte çalışma ya da bir kursa devam ile öğrencilerin İngilizce seviyelerini 
tamamlamaları beklenmektedir. 
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DÖNEM VE DERS KAYITLARI 
Ders Kayıtları

Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2020 – 
2021 güz dönemi ders kayıtları 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır.

Lisans / ön lisans programlarında öğrenciler ders kayıtlarını, kayıtlı 
oldukları programın ders planına göre Öğrenci Otomasyon Sistemi 
üzerinden şahsen yaparlar.

Akademik Danışmanlık

Her öğrencinin üniversitedeki akademik programa girişinden itibaren 
ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim ve öğretim çalışmaları 
ve öğrencinin üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak 
üzere bölüm başkanlığının önerisi üzerine dekan ya da müdür tarafından 
bir öğretim elamanı danışman olarak görevlendirilir.

Derslerden Muafiyet

Lisans / ön lisans öğrencileri üniversiteye kayıt tarihinden itibaren 10 
iş günü içinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve 
başarılı olduğu derslerden, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıtlı 
oldukları fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına başvurarak 
muafiyet talebinde bulunurlar.

• Ders muafiyet dilekçesi

• Daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri 
tarafından düzenlenmiş not durum belgesi (Transkript)

• Ders içerik belgesi

Notlar

Öğrencilere aldıkları her ders için başarı notu olarak Üniversitemiz Bağıl 
Değerlendirme Yönergesine göre bir harf notu verilir. Üniversitemizde 
bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

Değerlendirme tablolarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi’ne bakabilirsiniz.

Not Ortalamalarının Hesabı

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda ANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not 
Ortalaması) ve GANO ( Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) değerleriyle izlenir.

ANO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir 
dersin kredi değeriyle o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının 
çarpımıyla elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan tüm derslerin kredi 
değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

GANO; tüm yarıyıllarda kayıt alınan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir 
dersin kredi değeriyle alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla 
elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına 
bölünmesiyle elde edilir. Öğrencinin üniversitedeki genel performans 
durumunu GANO gösterir. Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not 
yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son 
başarı notu geçerlidir. Ancak önceki notları da not belgesinde gösterilir.

Lisans ve Ön Lisans Diploması

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, GANO’su en 
az 2.00 olan, programın gerektirdiği asgari kredi sayısını sağlayan, varsa 
staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler 
lisans / ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 
geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ile birlikte diploma eki de verilir.

Öğrenci Diploma Örneği

İbrahim Enes ÜNLÜ

Diploma Eki Örneği
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Devam Zorunluluğu 

Öğrenciler, kayıtlı oldukları fakülte / bölüm / programın her dersine, 
uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili 
öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara 
katılmakla yükümlüdürler. 

Kayıt Dondurma

Öğrenciler belgelemek koşuluyla sağlık, askerlik, doğal afet vb. gibi 
nedenlerle kayıt dondurmak için başvuru yapabilirler. Yeni öğrencilerin 
başvuru yapabilmeleri için, öncelikle, üniversiteye kayıtlarını 
tamamlamaları gerekir. Öğrenciler fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulları dekanlığı / müdürlüğüne başvururlar. İlgili karar birim 
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kayıt Sildirme (Üniversiteden Ayrılma)

Öğrenciler, üniversiteden ayrılma isteğinde bulunabilirler. Başvurular, 
birimlerin öğrenci işlerine yapılır. Dersler sona ermeden önce yapılan 
başvurularda, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler dönem 
kaydından düşülür. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ise öğrencinin 
kayıtlı olduğu dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarında yer alır.

ÇİFT ANADAL / YANDAL PROGRAMI
Çift Anadal Programı

Anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, aynı 
zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilme fırsatını yakalayacaklardır.

Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında 
anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında 
önlisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise 
üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru 
formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.

Yandal Programı 

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması 
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı 
kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle 
(yandal sertifikası) alabilme fırsatını yakalayacaklardır.

Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, 
en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru 
formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.

SİSTEMLER
Öğrenci Otomasyon Sistemi

Öğrencilerin kayıtlı oldukları program, dersler, ders programı, dönem sonu 
notları, ücret ve ödeme bilgileri, mezuniyet yükümlülükleri, akademik 
danışmanları ile not döküm belgesini (transkript) görüntüledikleri bir 
sistemdir. Öğrenci Otomasyon Sistemi’nde akademik bilgilerin yanı sıra 
öğrencilerin kişisel bilgileri de tutulmaktadır. Öğrenciler, Otomasyon 
Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifreleri ile ulaşabilirler.

obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrenci

http://lms.bandirma.edu.tr
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Uzaktan Eğitim

Öğrencilerimiz uzaktan eğitim olarak aldıkları derslerin notlarına
lms.bandirma.edu.tr internet adresine bağlantı kurarak erişebilir, haftalık 
ders programını görebilir ve çeşitli tartışma konularına katılabilirler. Her 
dönem okutman hocalarımızın hazırladığı dokümanlar üzerinden ders 
içerikleri güncellenmektedir.

lms.bandirma.edu.tr

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER VE AKADEMİK 
TAKVİM
Yönetmelikler ve Yönergeler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yönetmelikleri ve yönergeleri, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın (oidb.bandirma.edu.tr) web sitesinde 
yer almaktadır.  Öğrenci işleri ve akademik danışmanlar, bu konuda 
öğrencilerimize rehberlik ederler. Ancak yönetmelik hususlarına göre 
durumlarını takip etmek, öğrencinin sorumluluğundadır. 

Akademik Takvim 

Akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve 
tarihler belirtilir. Tüm ilgililer, bu takvime uymakla yükümlüdür. Akademik 
takvim, üniversitemiz web sitesinde yer almaktadır.

ÖĞRENCİ BİLGİ VE BELGELERİ
Öğrenci Kimlik Kartı

Öğrenci kimlik kartları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kayıt 
oldukları andan itibaren öğrencilere teslim edilir. Öğrenciler, kimlik kartını 
üniversite girişlerinde, sınavlarda ve yemekhanede kullanabilir. Kartın 
kaybedilmesi ve hasar görmesi halinde Öğrenci İşleri Başkanlığı’na dilekçe 
ile başvurulur.

Öğrenci Belgesi

Öğrenci belgesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde kayıtlı olan 
öğrenciler için düzenlenen resmi bir belge olup düzenlendiği tarih 
itibarıyla öğrencinin kimlik ve üniversite kayıt bilgilerini içerir. Düzenlenen 
öğrenci belgeleri, sadece öğrenciye teslim edilir. Yeni öğrenciler, öğrenci 
belge taleplerini birimlerin öğrenci işlerine yaparlar.  Ayrıca öğrencilerimiz 
öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden ya da e-imzalı olarak öğrenci bilgi 
sistemi üzerinden talep edebilir ve e-imzalı olarak sistem üzerinden belge 
çıktısını alabilirler.

Transkript (Not Döküm Belgesi)

Transkript, öğrencilerin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ndeki 
öğrenimi süresince kayıt durumlarını, aldıkları dersleri, notları ile akademik 
başarı düzeylerini, öğrenim dilini, not sistemini ve başarı değerlendirme 
kriterlerini içeren bir belgedir. Hazırlanan transkript,  sadece öğrenciye 
teslim edilir. Ayrıca öğrencilerimiz Transkript Belgelerini e-imzalı olarak 
öğrenci bilgi sistemi üzerinden talep edebilir ve e-imzalı olarak sistem 
üzerinden belge çıktısını alabilirler.

Askerlik Sevk Tehiri ve İptali İşlemleri

Askerlik tehir işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden YÖKSİS’e 
gönderilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası  - T.C. Uyruklu Öğrenciler

T.C. uyruğu bulunan tüm öğrenciler yükseköğrenimleri süresince ve 25 
yaşını aşmadıkları müddetçe, bakmakla yükümlü olan kişilerin (anne, 
baba, vb.) sigortasından yararlanabilir. Bu uygulamaya üniversitede kısmi 
zamanlı çalıştırılan öğrenciler, zorunlu staj yapan öğrenciler, mavi kart 
sahibi öğrenciler ve uyruklarından biri T.C. olan çift uyruklu öğrenciler 
dâhildir. Öğrencilerin her akademik yılbaşında öğrenci belgeleri ile birlikte 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine giderek 
durumlarını güncellemeleri önerilir.

http://lms.bandirma.edu.tr
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Genel Sağlık Sigortası – Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet izni alabilmek için, ülkemiz yetkili kamu 
kurumları tarafından belirlenen kanunlara göre, genel esaslara uygun 
sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Aksi durumda ikamet izni 
alamazlar.  

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yabancı uyruklu öğrencilere yapılan 
genel sağlık sigortasından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin yabancı 
kimlik numaralarını edinmeleri ve öğrenci belgesi alarak, üniversitenin 
bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya bağlı Sosyal Güvenlik 
Merkezi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekir. Yararlanmak istemeyen 
öğrenciler, özel sağlık sigortası yaptırabilirler. Öğrenim görecekleri 
okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı 
olmak için, kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan 
yabancı uyruklu öğrencilerin ise öğrenimleri süresince bir daha genel 
sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır. Bu nedenle, yabancı uyruklu 
öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin, okullarına ilk 
kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.

Öğrenci İkamet İzni İşlemleri

Yabancı uyruklu kontenjanından üniversitemize kayıt yaptıran ve ilk 
defa ikamet izni başvurusu yapan öğrencilerin belgeleri üniversitemiz 
tarafından İl Göç İdaresine gönderilecektir. İçişleri Bakanlığı tarafından 
alınan karar gereğince; yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin iş ve işlemler 
İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bu 
çerçevede yabancılarla ilgili tüm iş ve işlemler (ilçe emniyet yabancılar 
büro amirlikleri tarafından yapılan işlemler dâhil olmak üzere) Balıkesir İl 
Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. İkamet izni uzatma 
işlemleri, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gidilmeden elektronik olarak 
sonuçlanabilmektedir. İlk ve geçiş başvuruları ise elektronik olarak 
alınmakta olup randevularda kişiye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gelmesi 
gereken tarihi seçme imkânı sunulmaktadır. 

https://e-ikamet.goc.gov.tr/ linkinden ikamet izni randevunuzu alabilirsiniz.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
E- Posta

Öğrencilerimiz, adlarına açılan @ogr.bandirma.edu.tr uzantılı 
hesaplarına  eposta.bandirma.edu.tr adresinden erişebilirler.
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Şifre Değiştirme ve Oluşturma

Öğrencilerimiz, kesin kayıt sonunda, eposta.bandirma.edu.tr 
adresinden geçici olarak verilen şifrelerini, değiştirebilirler. 

**   Yeni oluşturacağınız şifre mail ve wifi için de geçerli olacaktır.

Öğrencilere üniversite tarafından yapılacak bildirimler için Bandırma 
e-posta adresi kullanılır.

İnternet Kullanımı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkeleri içerisinde, bilgisayar 
ve mobil aygıtlarınız ile ağ kaynaklarına ve internete kablosuz olarak 
erişebilirsiniz. 

Öğrencilerimiz, mail ve şifreleri ile giriş yapabileceği eduroam wifi ağından 
yararlanabilmektedirler.

eposta.bandirma.edu.tr/Kablosuz/Eduroam

VPN Erişimi

VPN sistemi, personel ve öğrencilerimizin internet üzerinden üniversite 
kütüphanesine kolay erişimini sağlamaktadır.

eposta.bandirma.edu.tr/VPN

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, bir yandan üniversitemiz öğrencilerinin 
ve öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde 
uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamakta, bir yandan da yabancı 
üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversitemiz ile 
bütünleşmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca uluslararası program ve 
projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitemizin hem de 
bölgemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Koordinatörlüğümüz aktif olarak dünyadaki üniversitelerle işbirliği 
anlaşmaları yapmak, bu işbirliklerinin gereği olan faaliyetlerin en yoğun 
şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak, Erasmus, Mevlana, Farabi gibi 
değişim programlarından yararlanarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimini 
arttırmak için çaba göstermektedir. Üniversitemiz 1200 uluslararası 
öğrenci ve yabancı eğitimci kadrosuyla gerçek anlamda bir uluslararası 
üniversitedir. Devam etmekte olan kayıtlarla birlikte, yabancı uyruklu 
öğrenci sayısının 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 1.900 olması 
öngörülmektedir.
 
Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde, 100’ün üzerinde üniversite 
ile uluslararası değişim anlaşması yürürlüktedir.

Yurt dışından gelen uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi vermek üzere 
üniversitemiz bünyesinde Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER) faaliyetlerini sürdürmektedir.

http://eposta.bandirma.edu.tr/Kablosuz/Eduroam
http://eposta.bandirma.edu.tr/VPN
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Erasmus Değişim Programı
BULGARİSTAN Varna University of Management

BULGARİSTAN University of Agribusiness and Rural Development

BULGARİSTAN International Business School Bulgaria

HIRVATİSTAN Virovitica College

İSPANYA University of Murcia

İTALYA University of Foggia

LETONYA Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

LİTVANYA Lithuania Business University of Applied Sciences

LİTVANYA Alytaus Kolegija

LİTVANYA Klaipeda State University Applied Sciences

MAKEDONYA International Balkan University

POLONYA Pantswowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie

POLONYA The President Stanislaw Wojciechowski State 
University of Applied Science in Kalisz

POLONYA Gdynia Maritime University

POLONYA Czestochowa University of Technology

POLONYA UTP University of Science and Technology in 
Bydgoszcz

PORTEKİZ University of Beira Interior

PORTEKİZ Universidade de Evora

PORTEKİZ Universidade do Algarve

ROMANYA Universitatea din Pitesti

ROMANYA Universitatea Dunarea de Jos din Galati

ROMANYA Universitatea din Oradea

ROMANYA Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)

YUNANİSTAN University of Piraeus
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Tüm devlet üniversiteleri ile Farabi Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim hareketliliği antlaşmalarımız bulunmaktadır.

Farabi Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Kolombiya
Universidad 
Autonoma De 
Bucaramanga 

Kore 
Cumhuriyeti Kyung Hee University

Kore 
Cumhuriyeti Donga University

Makedonya Uluslararası Balkan 
Üniversitesi

Makedonya Tetova University
Malezya Malezya University

Malezya University of Kuala 
Lumpur

Malezya University of  
Technology Malaysia

Malezya National Defence 
University of Malaysia

Malezya University 
Kebangsaan Malaysia

Malezya The Energy University

Malezya University Sains 
Malaysia

Malezya University of 
Technology Mara

Malezya Taylor's University

Malezya University Sains Islam 
Malaysia

Malezya University of Malaysia 
Kelantan

Nahçıvan Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi

Özbekistan Ali Şir Nevai Taşkent 
Üniversitesi

Pakistan Superior University

Rusya
St. Petersburg 
Electrotechnical 
University

Rusya Higher School of 
Economics

Somali University of Somalia
Somali SIMAD University

Şili Universidad De Los 
Lagos

Tayland Chiang Mai University
Tayland Mahidol University
Taywan Asia University

Ukrayna Kiev National 
Linguistic University

Ukrayna Kharkiv University

Ukrayna
Taras Shevchenko  
National University 
of Kyiv 

Ürdün University of 
Zaytoonah

Mevlana Değişim Programı
ABD Washington State 

University
ABD Marquette University
Arnavutluk Tiran Üniversitesi

Avustralya Western Sydney 
University

Azerbaycan
Azerbaycan Devlet 
Petrol ve Sanayi 
Üniversitesi

Azerbaycan Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Azerbaycan State 
Agricultural University

Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi

Azerbaycan Azerbaycan Teknoloji 
Üniversitesi

Bangladeş Daffodil University

Brezilya Centro Universitario 
Barao de Maua

Cezayir Batna 1 University 
Çin Chongqing University
Çin Beihang University

Çin Renmin University of 
China

Endonezya Universitas Islam 
Jakarta

Endonezya
Institute of 
Technology Sepuluh 
Nopember

Endonezya University of 
Darmajaya

Endonezya Yogyakarta State 
University

Fas Sidi Mohammed Ben 
Abdellah

Filistin Arab American 
University

Filistin Hebron University

Filistin Palestina Ahliya 
University

Filistin ISRAA University
Filistin Al-Aqsa University

Hindistan Sathyabama 
University

Hindistan Kalinga Institute of 
Industrial Technology

İsrail Al-Quds University
Japonya Sophia University
Japonya Kumamoto University

Japonya Seinan Gakuin 
University

Karadağ Donja Gorica 
University

Kazakistan Aktöbe Bölgesel 
Eyalet Üniversitesi

Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesi

Kazakistan Kazak Ulusal Ziraat 
Üniversitesi

Kazakistan
Yabancı Diller Ve 
Profesyonel Kariyer 
Üniversitesi

Kazakistan L.N. Gumilyov Eurasian 
National University

Kazakistan University of Central 
Asia

Kırgızistan Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi

Kırgızistan
Uluslararası 
Kırgızistan 
Üniversitesi

Kırgızistan Kırgız İktisat 
Üniversitesi
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KÜTÜPHANE
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi, her gün 24 saat hizmet 
sunmakta, geniş okuma salonları, çalışma alanları ve birçok özelliğe sahip 
bulunmaktadır. 2.000 m2 alana sahip kütüphane, 750 kişilik kapasiteye 
sahiptir. 

Öğrenci başına düşen 54,60 yayın sayısı ile eğitim ve araştırma faaliyetleri 
için yeterli basılı ve elektronik kaynağa sahip olan kütüphanemiz, Osmanlı 
Hariciye Nezareti’ne ait 353 nadir eser, 58.624 adet basılı kitap, 12.126 
adet basılı dergi, 787.689 adet elektronik kitap (858.792 basılı ve online 
yayın) ve 51 adet veri tabanı ile hizmet vermektedir. 

Çalışma Saatleri

Kütüphanemizin okuma salonları 7/24 hizmet vermektedir. Ödünç-iade 
işlemleri ise eğitim-öğretim döneminde 08.30-22.00 saatleri arasında 
yapılmaktadır (Resmi tatiller ve sömestr tatili hariç).

Kütüphane Üyeliği

İdari ve akademik kadro ile öğrencilerimizin kütüphanemizden 
yararlanabilmesi için, üye olmaları gerekmektedir. Üniversite dışı kullanıcılar 
üye olamamakla birlikte, kütüphaneden yararlanabilirler.
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Ulaşım

Bandırma, çoklu ulaşım altyapısına ve merkezi bir konuma sahiptir.  
İstanbul’a iki saat, Bursa’ya bir saat, Çanakkale ve Manisa’ya iki saat, 
İzmir’e ise üç saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Söz konusu şehirlere 
karayolu, denizyolu ve demiryolu ile seyahat imkânları mevcuttur. 
Üniversite merkez yerleşkesine şehir içi ulaşım Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Bandırma Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nden Gönen, Manyas ve Erdek’e, ayrıca Bandırma merkezde, 
İDO Terminali önünde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma 
araçları ile Erdek’e günün her saati ulaşım imkânı vardır.

Sağlık

Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde yüksek donanıma sahip Bandırma  
Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer almaktadır. 
Ayrıca Merkez Yerleşkemizde iki doktor, iki hemşire ve bir psikoloğun 
görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi de öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Beslenme

Yerleşkelerimizde, öğrencilerimizin günlük yeme-içme ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri yeni ve donanımlı yemekhane ve kantinler yer 
almaktadır. Yemekhanelerimizde öğrencilerimiz uygun ücretle, kaliteli ve 
tercihli yemek yeme imkânına sahiptir.

KAMPÜSTE YAŞAM
Konaklama 

Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilirler. 
Bandırma’da KYK’ya bağlı toplam üç yurt bulunmaktadır. Bu yurtlardan 
kız öğrencilere hizmet veren Bandırma Öğrenci Yurdu ve Fatma Ana 
Öğrenci Yurdu’nun toplam kapasitesi 1324, erkek öğrencilere hizmet 
veren Ayhan Songar Öğrenci Yurdunun kapasitesi ise 452’dir. Manyas’ta 
da KYK’ya bağlı bir yurt bulunmaktadır. Kız öğrencilere hizmet veren 
Manyas Öğrenci Yurdunda 350 öğrenci kalabilmektedir. Gönen MYO 
yerleşkesinde ise 180 yataklı erkek ve 180 yataklı kız öğrenci yurdundan 
oluşan toplam 360 öğrenci kapasiteli yeni bir KYK öğrenci yurdu hizmete 
girmiştir. Ayrıca Merkez Yerleşkemiz içerisinde 1300 öğrenci kapasiteli 
yeni bir KYK öğrenci yurdu inşaatı tamamlanmış olup 2021-2022  
eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacaktır. KYK yurtlarının 
yanı sıra bölgemizde özel teşebbüsün hizmet verdiği çok sayıda apart ve 
öğrenci yurdu da bulunmaktadır.
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Öğrenci Konseyi

Öğrencilerin sorunları ile çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini 
üniversitemizin ilgili birimlerine iletmekle görevli olan Öğrenci Konseyi, 
üniversite Senato toplantılarında başkan veya yardımcısı tarafından temsil 
edilmektedir. Üniversiteler arası etkinliklerde öğrencileri temsil eden 
Konsey, tüm öğrenciler arasında gerçekleştirilen bir seçimle yönetimini 
oluşturmaktadır. 

Sosyal, Kültürel, Sanatsal Etkinlikler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin temel önceliklerinden biri, 
öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif etkinlikler ile en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamaktır. 
Üniversitemizde yıl boyunca öğrenciler için konserler, bahar şenlikleri, 
tiyatro gösterileri, anma ve kutlama törenleri, sergi, kongre, panel, 
sempozyum ve konferanslar gibi çok çeşitli sosyal, kültürel sanatsal 
etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ
Öğrenci Toplulukları
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 61 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılmasıyla birlikte, 
akademik eğitime yarar sağlayıcı mesleki uğraşlara da ağırlık veren 
topluluklar, öğrencilerin dinlenme, eğlenme ve sosyal katılımda bulunma 
alışkanlıklarına yön veren çalışmalarla da dikkat çekmektedir.

Faaliyet Gösteren Öğrenci Toplulukları

  911 Arama Kurtarma ve Dağcılık
 Topluluğu

  Afrikalı Öğrenciler Topluluğu
  Atatürkçü Düşünce Topluluğu
  Beslenme ve Diyetetik Topluluğu
  Bilim ve Teknoloji Topluluğu
  BANÜ Elektrikli Araçlar Topluluğu
  Çalışma ve Endüstri İlişkileri Topluluğu
  Denizcilik ve Kariyer Topluluğu
  Engelsizler Topluluğu
  Genç İş İnsanları Topluluğu
  Gençlik ve Dayanışma Topluluğu
  Genç Fikirler Topluluğu
  Genç Gönüllüler Topluluğu
  Genç Tema Topluluğu
  Genç Türkiye Topluluğu
  Genç Kızılay Topluluğu
  Genç Yeşilay Topluluğu
  Global ilişkiler Topluluğu
  Gölge Oyuncuları ve Tiyatro Topluluğu
  Göztepe Uniforce
  Görev Bende Topluluğu
  Halk Oyunları Topluluğu
  Havacılık ve Uzay Topluluğu
  İEEE Topluluğu
  İlim Kültür Sanat Topluluğu
  İç denetim Topluluğu
  İlmi ve Akademik Çalışmalar Topluluğu
  İnsani Değerler Topluluğu
  İşletme ve Ekonomi Topluluğu
  Kardeş Ülkeler Topluluğu
  Kuluçka Topluluğu

  Kültür ve Akademi Topluluğu
  Lojistik Topluluğu
  Maliye Topluluğu
  Medya ve iletişim Topluluğu
  Medeniyet ve Gelişim Topluluğu 
  Müzik Topluluğu
  Robotik ve Siber Güvenlik Topluluğu
  Sağlıklı Yönetim Topluluğu
  Sanat Ve Şiir Topluluğu
  Sinema ve Televizyon Topluluğu
  Siyasal Bilgiler ve Ombudsmanlık

 Topluluğu
  Sosyal Etkinlik Topluluğu
  Sosyal Yaşam Topluluğu
  Stratejik Düşünce Topluluğu
  Tarih Araştırmaları Topluluğu
  Tekne Topluluğu
  Türkoloji Topluluğu
  Türk Tarih Topluluğu
  Ultraaslan Topluluğu
  Uni BJK 
  Uni GFB 
  UNİON 7 Topluluğu
  Yaşam Topluluğu
  Yazılım Topluluğu
  Yedi Hilal Topluluğu
  Yenilikçi Gençler Topluluğu
  Yönetim Bilişim Teknolojileri Topluluğu 
  Yönetim ve Liderlik
  Uni Timsah Topluluğu 
  Uni Hodri Meydan Topluluğu
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Spor Faaliyetleri

Üniversitemiz içinde düzenlediğimiz spor hizmetlerinde amacımız; 
öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve geliştirmek, 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, öğrencilerimiz ve personellerimiz 
arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkilerini geliştirmek, 
birbirlerini tanımalarına, yeteneklerini sergilemelerine, hoşgörülü 
ve sabırlı olma kişilik özelliklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, 
öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan 
öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini 
sağlamaktır.

29 spor branşında 52 takım ile sportif çalışmalar sürdürülmekte olup, 
ayrıca 12 lig ve turnuvada takımlarımız mücadele etmektedir.

YERLEŞKELER



MERKEZ YERLEŞKE (REKTÖRLÜK) GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ

SUSURLUK MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ EDİNCİK DENİZCİLİK YERLEŞKESİ

BANDIRMA & DENİZCİLİK
MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ

MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ



10200 Bandırma/BALIKESİR

+90 266 717 01 17
+90 266 717 00 30 (faks)


