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Uzun ve zorlu bir sürecin ardından, emeklerinizin 
karşılığı olarak, üniversiteli olmaya hak kazandınız. 
Hepinizi bu başarınızdan ötürü yürekten tebrik ediyo-
rum.

Bu yeni süreçte, hayatın farklı tecrübelerine kapı 
aralarken, yeni insanlarla tanışacak ve bir ömür süre-
cek dostluklar kuracaksınız. Güvenli ve huzurlu bir 
şehirde, her geçen gün adından daha fazla söz ettiren 
Bayburt Üniversitesi ailesinin mutlu bir üyesi olarak, 
öğrenim hayatınızın sonunda unutulmayacak anılarla 
bu şehirden ayrılacağınıza eminim.
 
Bayburt Üniversitesi olarak, öğlencilerimize sunduğu-
muz imkânlarla birlikte, yenilikçi ve kaliteli eğitim 
anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, 
sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol 
gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir 
üniversite olmak vizyonuyla hareket ediyoruz.
Modern fiziki imkânları, zengin akademik kadrosu, gelişmiş dijital alt yapısı ve dört külliyesiyle 
sizi kucaklayan Bayburt Üniversitesi, sizleri nitelikli bir eğitim ve ihtiyaç duyabileceğiniz mesleki 
bilgilerle donatarak, öğrenim hayatınızın sonunda yaşama hazır bireyler olarak uğurlayacaktır. 
Bu kitapçıkta; Bayburt ili ve Bayburt Üniversitesi hakkındaki genel bilgilerin yanı sıra ilk etapta 
ihtiyaç duyabileceğiniz bilgiler, merak ettikleriniz, önemli telefonlar ile öğrenim hayatınızı kolay-
laştıracak başucu bilgilerini bulabileceksiniz. İhtiyaç duyduğunuz her anda başta Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız olmak üzere akademisyenlerimiz 
ve üniversite yönetimimizden yardım isteyebilir; e-posta ile şahsıma ulaşabilirsiniz. 

Hepinizi başarınızdan dolayı tekrar tebrik ediyor, Bayburt Üniversitesine hoş geldiniz diyorum.



4 5www.bayburt.edu.tr www.bayburt.edu.tr



Bayburt



Bayburt
  

  
   

   
   

   
    

   
   

    

   

   
   
  
    

  
  

     
   

   
   

   

(B
ay

bu
rt 

Sa
at

 K
ul

es
i)

(Tarihi Korgan Köprüsü / Akşar Köyü)8 www.bayburt.edu.tr 9www.bayburt.edu.tr

Bayburt, Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e 
bağlayan Erzurum-Trabzon arasında, 
tarihî İpek yolu üzerindedir. Çoruh 
nehrinin kıyısında bulunan şahrin 
tarihi MÖ 3000’lere kadar uzanır. 1647 
yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, 
Bayburt adını; zengin manasına gelen 
“Bay” ve belde manasına gelen “yurt” 
kelimeleri ile izah eder.
1916’da Ruslar tarafından işgal edilen

Bayburt, bu işgaller sırasında geniş 
ölçüde tahrip edilmiştir. 1927’ye 
kadar Erzurum’a bağlı olan Bayburt, 
bu tarihte Gümüşhane’ye bağlanmış 
ve 21.06.1989 tarihinden itibaren de 
3578 sayılı yasa ile il statüsüne 
kavuşmuştur. TÜİK 2020 verilerine 
göre 81.190 kişinin yaşadığı 
Bayburt’ta şehir merkezi nüfusu 
yaklaşık 43.590 kişidir.

(Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi)



Tarihî, Kültürel ve
Turistik Mekânlar

        
          

         
         

        
        

         
         

(Aydıntepe Yeraltı Şehri) (Çımağıl Mağarası)
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Bayburt, tarihî ve kültürel değerler bakımından zengin bir il olduğu 
kadar turistik mekânları ve doğal güzellikleri ile de her geçen gün 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Birçoğu Türk eseri 
olan tarihî ve kültürel yapılar şehrin geçmişine de ışık tutmaktadır. 
Bunlardan en önemlileri; Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, 
Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Çimağıl Mağarası, 
Dede Korkut Türbesi, Helva Köyü Buz Mağarası, Korgan Köprüsü, 
Sırakayalar Şelâlesi, Saruhan Kalesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı ve 
Aslan Dağı Sosyal Tesisleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken turistik ve 
sosyal alanlardır.
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(Dağ ve Doğa Yürüyüşü) (Çoruh’ta Rafting)
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Bayburt ilini çevreleyen 2000-3000 m rakımlı dağlar özellikle “dağ ve doğa yürüyüşü”ne 
eşsiz imkanlar sunmaktadır. Çoruh nehri, tatlı su balıkçılığına oldukça elverişli 
olmasının yanında debi bakımından ülkemizin en önemli akarsularından biri olup bu 
özelliği nedeniyle rafting gibi su sporlarına çok elverişlidir. İl sınırları içerisinde kalan 
Kop Dağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, 2016 
yılında Bakanlar Kurulunca Türkiye’nin 42. Milli Parkı olarak ilan edilmiştir; ayrıca 
Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Merkezi” olarak ilan edilen bu merkez üzerinde 
“Kop Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi” planlama çalışmaları yapılarak bitirilmiştir.



Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Bayburt Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarihinde 
kurulmuş olup görevi: yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan 
sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil, aynı zamanda kaliteli eğitim, 
araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik 
kazanımlarını geliştirmektir.
Bayburt Üniversitesi; eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış üniversitelerinden 
biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve 
ülke insanının hayat kalitesini geliştirmek sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu 
ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.
2008 yılında toplam 6.400 m olan kapalı fiziki alanlarımız hızlı bir yapılaşma süreci sonunda 
2020 yılı itibariyle yaklaşık 180.000 m’ye; açık alanlarımız ise yaklaşık 1.240.000 m’ye 
ulaşmıştır. Külliyelerimiz içerisinde; 3840 metre bisiklet yolu, 10.375 metre yürüyüş yolu ve 
yaklaşık 80.000 m yeşil alanımızla oluşturulan dinlenme ve rekreatif alanlarımız geniş ve 
önemli bir yere sahiptir.

Şehir merkezinde yer alan Dede Korkut Külliyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlük, İdari Bina, Kafeterya, Gençlik Evi ve Merkezi Öğren-
ci Yemekhanesi yer almaktadır. 
Erzincan-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Bâbertî Külliyesinde Eğitim Fakültesi, İlahiyat 
Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Adalet 
Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedir. Bunun yanısıra Kütüphane, Kapalı Spor Salonu, 
Kültür Merkezi, Merkezi Araştırma Labaratuvarı, Öğrenci Yurtları, Mustafa Köseoğlu Camii, 
Konukevi ve lojmanlar yer almaktadır. 
Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi içerisinde yer alan, 2014 yılında temelleri atılarak 2015 
yılında hizmetlerine başlayan ve ülkemizin en modern laboratuvarlarından birisi olan Merkezi 
Araştırma Laboratuvarında, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Geçirimli Elektron 
Mikroskobu (TEM) gibi önemli cihazlar ve teknolojik birçok ekipmanla nano-teknoloji alanında 
önemli çalışmalar yapılıyor.
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Dede Korkut Külliyesi



18 19www.bayburt.edu.tr www.bayburt.edu.tr



Fakülteler
Eğitim Faültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
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sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil, aynı zamanda kaliteli eğitim, 
araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik 
kazanımlarını geliştirmektir.
Bayburt Üniversitesi; eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış üniversitelerinden 
biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve 
ülke insanının hayat kalitesini geliştirmek sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu 
ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.
2008 yılında toplam 6.400 m olan kapalı fiziki alanlarımız hızlı bir yapılaşma süreci sonunda 
2020 yılı itibariyle yaklaşık 180.000 m’ye; açık alanlarımız ise yaklaşık 1.240.000 m’ye 
ulaşmıştır. Külliyelerimiz içerisinde; 3840 metre bisiklet yolu, 10.375 metre yürüyüş yolu ve 
yaklaşık 80.000 m yeşil alanımızla oluşturulan dinlenme ve rekreatif alanlarımız geniş ve 
önemli bir yere sahiptir.

Şehir merkezinde yer alan Dede Korkut Külliyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlük, İdari Bina, Kafeterya, Gençlik Evi ve Merkezi Öğren-
ci Yemekhanesi yer almaktadır. 
Erzincan-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Bâbertî Külliyesinde Eğitim Fakültesi, İlahiyat 
Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Adalet 
Meslek Yüksekokulu hizmet vermektedir. Bunun yanısıra Kütüphane, Kapalı Spor Salonu, 
Kültür Merkezi, Merkezi Araştırma Labaratuvarı, Öğrenci Yurtları, Mustafa Köseoğlu Camii, 
Konukevi ve lojmanlar yer almaktadır. 
Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi içerisinde yer alan, 2014 yılında temelleri atılarak 2015 
yılında hizmetlerine başlayan ve ülkemizin en modern laboratuvarlarından birisi olan Merkezi 
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Bayburt Egitim 
Fakültesi

-

Bayburt Egitim Fakültesi-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İ.Ö.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
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Bayburt Egitim Fakültesi-

- .
24 25www.bayburt.edu.tr www.bayburt.edu.tr



Ilahiyat Fakültesi
.
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Felsefe ve  Din Bilimleri
Temel İslam Bilimleri
İlahiyat
İlahiyat İ.Ö.
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
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.Ilahiyat Fakültesi Genel Görüntüsü
.
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Iktisadi ve Idari 
Bilimler Fakültesi

. .
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö.
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enformatik
Temel Bilimler
Türk Dili 
Yabancı Diller

Rektörlük
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Insan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi

.

Arap Dili ve Edebiyatı
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Tarih İ.Ö.
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö.
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Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Dijital Oyun Tasarımı
Gümrük İşletme
Sosyal Hizmetler
Yönetim Bilişim Sistemleri



38 www.bayburt.edu.tr 39www.bayburt.edu.tr

Sanat ve Tasarım
Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Grafik Tasarım
Resim
Müzik
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Saglık Bilimleri
Fakültesi
-

41

Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik İ.Ö.
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi İ.Ö.



42 www.bayburt.edu.tr www.bayburt.edu.tr

Antrenörlük
Antrenörlük İ.Ö.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği

43

Spor Bilimleri
Fakültesi
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Meslek Yüksekokulları
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Demirözü Meslek Yüksekokulu
Ayıntepe Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
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Dostluk AparatıDostluk Aparatı
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Teknik Bilimler Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu 

Adalet Meslek YüksekokuluAdalet Meslek Yüksekokulu

Elektrik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Özel Güvenlik ve Koruma
Grafik Tasarım
Bilgisayar Programcılığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Biomedikal Cihaz Teknolojisi

Adalet
Adalet İ.Ö.
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği İ.Ö.

Mekatronik
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
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İş Makineleri Operatörlüğü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
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Aşçılık

Anestezi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Eczane Hizmetleri İ.Ö.

İşletme Yönetimi



Merkezleri

.
.
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Merkezleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi
Kadın ve Aile Sorunları Araştırma Merkezi
Dede Korkut Araştırma Merkezi 
Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi



Enstitüler
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Lisansüstü Egitim Enstitüsü)Lisansüstü Egitim Enstitüsü)

Türk Dili ve Edebiyatı (DR)
İşletme (DR)

İşletme (TYL)

Kimya (TYL)
Matematik Eğitimi (TYL)

Temel İslam Bilimleri (DR)
Fizik (DR)
Gıda Mühendisliği (DR)

Fizik (TYL)

Beden Eğitimi ve Spor (TYL)
Mühendislik Yönetimi (TYL)
Temel İslam Bilimleri (TYL)
İnşaat Mühendisliği (TYL)

Türk Dili Edebiyatı (TYL)

İşletme (YL)

İnşaat Mühendisliği (DR)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (TYL)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi (TYL)
Fen Bilgisi Eğitimi (TYL)
Makine Mühendisliği (TYL)

İktisat (TYL)

Organik Tarım İşletmeciliği 
(Disiplinlerarası) (TYL)

Organik Tarım İşletmeciliği 
(Disiplinlerarası) (DR)
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Kredi Yurtlar Kurumu 3632 Kişilik Kız-Erkek Yurdu
Özel Yurtlar 2567 (Kız ve erkek öğrenciler için ayrı bloklarda
konaklama imkânı mevcuttur)

* KYK tarafından Bâberti Külliyesine 1000 kişilik yeni yurt
yapılmakta olup kız ya da erkek tahsisi henüz yapılmamıştır. 

Öğrenci Sevk ve Tedavi İşlemleri
Sağlık Hizmetleri çerçevesinde 
Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde 
oluşturulan İlkyardım Sağlık Ünitesi 
biriminde, olası acil durumlar için ilk 
müdahale yapılarak, ihtiyaç halinde 
hasta bir üst sağlık kurumuna nakle-
dilip gerekli tedavi sağlanmaktadır.

Engelsiz Kampüs
Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci 
Birimi, üniversitemizde öğrenim 
gören engelli öğrencilerimizin öğren-
im hayatlarını kolaylaştırabilmek için 
gerekli tedbirleri alıp, bu yönde 
düzenlemeleri yaparak, öğrencile-
rimize hizmet vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Birimi 

Dede Korkut Külliyesinde kurulan 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Birimi gerek personelimiz ve aile 
bireyleri ve gerekse öğrencilerimizin 
desteklenmesine, sosyal ve ekono-
mik yönden gelişmesine yardımcı 
olmaktadır.

Bayburt’ta öğrencilerin barınması 
için en önemli mekânlar yurtlardır. 
Başta Kredi Yurtlar Kurumu yurtları 
olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı özel yurtlar da mevcuttur. 
Şehir, öğrenci sayısının artmasına 
bağlı olarak kendisini yeni duruma 
göre geliştirmekte ve her geçen yıl 
özel girişimle yeni özel yurtlar 
açılmaktadır. Bunun yanında başta 
TOKİ projeleri olmak üzere şehir 
genelinde hızla yükselen konutlar da 
öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına 
ekonomik çözümler sunmaktadır. 
Öte yandan üniversitemizin Bâbertî 
Külliyesi bitişiğinde kız ve erkek 
öğrencilere hizmet veren KYK 
yurtları bulunmaktadır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nun sunmuş olduğu burs 
imkânlarının yanı sıra, üniversitemiz 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 
öğrencilere beslenme yardımı 
yapılmaktadır. Ayrıca sosyal hayatta 
başarılı olmaları ve bütçelerine 
ekonomik katkı sağlamaları amacıy-
la daihtiyaç sahibi öğrencilere kısmî 
zamanlı statüde çalışma olanağı 
sunulmaktadır.
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Kültür Merkezi
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Kütüphanemiz, üniversitemizin Bâbertî Külliyesinde 11.000 metrekarelik 
bir alan üzerinde basılı ve dijital / elektronik ortamdaki yaklaşık 140 bin 
yayın sayısıyla; Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’ndeki yaklaşık 10 bin 
basılı kaynak ile kullanıcılarına araştırma faaliyetlerini yürütebilecekleri 
rahat bir ortam sunmaktadır. Merkez Kütüphanede, son teknoloji dijital 
ödünç-iade kitap sistemi,800 kişinin aynı anda ders çalışıp okuma yapabi-
lecekleri gün ışığından faydalanan modern alanlar ve sesli okuma odaları 
bulunmaktadır.

Personel ve öğrencilerimize yönelik, modern ve sosyal ihtiyaçlar 
doğrultusunda tasarlanan ve 18.000 metrekare kapalı alana sahip olan 
Kültür Merkezimizde: Sanat galerisi, Öğrenci ve Personel Yemekhane-
leri; Bocce, Dart, Okçuluk, Bowling, Masa Tenisi, Sinema Salonları ile 
Tiyatro Sahnesi; Market, Kuaför, Terzi, Kırtasiye gibi alanlar bulunmak-
tadır.
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Kafeterya ve 
Sosyal Alanlar
Kafeterya ve 

Sosyal Alanlar
Fakültelerimizde, öğrencilerimizin bilgi ve 
tecrübelerini artırmak amacıyla tamamı son 
teknoloji araç, gereç ve ekipmanla donatılmış 
bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji,elektrik-elek-
tronik, inşaat, makine, gıda ve video konferans 
salonları bulunmaktadır.Bâbertî Külliyesi’nde 
yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarında, 
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve 
Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) gibi 
önemli cihazlar ve teknolojik birçok ekipmanla 
nano-teknoloji alanında önemli çalışmalar 
yapılmaktadır.

Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokul-
larında, öğrenci ve personelimizin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek nezih ve konforlu kantinle-
rin yanı sıra Dede Korkut ve Bâbertî Külliyele-
rimizde üniversite personeli ile öğrenciler 
hizmet veren kafeterya ve merkezi 
yemekhane bulunmaktadır.Yeni külliye alanın-
da bulunan 96 yataklı konukevimizde ise 
fitness salonu, sauna, yüzme havuzu, lokanta, 
kafeterya mevcuttur.

Fiber optik altyapı ile güvenilir ve hızlı bir 
iletişim hizmeti sunan üniversitemizde uzaktan 
eğitim ve video konferans sınıfı,dil ve internet 
erişimli bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.Ayrı-
ca külliyemizin her noktasında ücretsiz Wi-Fi 
internet bağlantısı ile hizmet verilmektedir.

Uluslararası Iliskiler Ofisi
.

.
Erasmus Programı 

Mevlana Programı

Farabi Programı

Bayburt Üniversitesi, AB ülkeleri üniversiteleri arasında gerçekleştirilen ve 3000 üniversitenin üyesi olduğu öğrenci, 
öğretim elemanı ve bilgi alışverişine dayalı ERASMUS programı üyesi olup programa kayıtlı üniversitelerle öğrenci 
stajları, yoğunlaştırılmış programlar ve ERASMUS Dil Kursları ile öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği imkânına 
sahiptir. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını ve ortak projeler üretip hayata geçirmelerini 
teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği programı olan ERASMUS kapsamında birçok ülke ile anlaşmalar imzalanmıştır.    

Üniversitemizin taraf olduğu bir diğer öğrenci değişim programı ise Mevlana Programıdır. Mevlana Değişim 
Programına yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler katılabilir. Üniversitemiz 2018-2019 
akademik yılı itibariyle, anlaşmalı olduğu üniversitelerle Mevlana Programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimi gerçekleştirmektedir.   

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan 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, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süreyle kendi kurumlarının dışında bir  
yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
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Üniversitemizde öğrencilerin ilgi alanlarına ve 
yeteneklerine uygun olarak, kendilerini geliştirme, 
dinlenme ve eğlenmelerine imkân sağlamak 
amacıyla sergi, kurs, konferans, konser, kutlama 
gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve her yıl 
Dede Korkut Bilim Kültür ve Sanat Şenlikleri 
yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra amatör 
dallarda spor faaliyetine katılımları desteklenerek; 
futbol, voleybol, masa tenisi, basketbol, kayak, 
kayaklı koşu, satranç, bilardo, halk oyunları, bilek 
güreşi, güreş, futsal, boks ve atletizm dallarında 
takımlar oluşturmuştur. Üniversitemizi başarıyla 
temsil eden sporcularımızın ihtiyaç duyduğu spor 
araç ve gereçleri ile ulaşım ve konaklama giderleri 
de üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

24

25

Adalet Öğrenci Kulübü

Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü

Çevre Değerleri ve Sosyal Aktiviteler Öğrenci Kulübü

Enerji Öğrenci Kulübü 

Farkındayız Öğrenci Kulübü

Kariyer Eğitim Psikoloji Öğrenci Kulübü

Meka Thrones Öğrenci Kulübü

Milli ve Manevi Değerler Öğrenci Kulübü

Muasır Medeniyetler Öğrenci Kulübü

Okçuluk Öğrenci Kulübü

Anne Üniversitesi Öğrenci Topluuğu

Arf' in Talebeleri Öğrenci Topluluğu

Bilgi Değerler ve Kültür Öğrenci Kulübü

Dede Korkut İlim Kültür ve Sanat Öğrenci Topluluğu

Değişim ve Gelişim Öğrenci Topluluğu

Edebiyat ve Sanat(BAYEST) Öğrenci Topluluğu

Engelsiz Hayat Öğrenci Topluluğu

Fotoğrafçılık ve Doğa Sporları Öğrenci Topluluğu

Geleceğe Yön Verenler Öğrenci Topluluğu

Genç Atılım Öğrenci Topluluğu

Genç İyilik Öğrenci Topluluğu

Genç Şairler ve Şiir Severler Topluluğu

Genç Tema Öğrenci Topluluğu

Girişimcilik ve Kariyer Öğrenci Topluluğu

Hoşgörü ve Etik Değerler Öğrenci Topluluğu

İngilizce Konuşma Öğrenci Topluluğu

İnsan Hak ve Hürriyetleri Öğrenci Topluluğu

LÖSEV Fayda Öğrenci Topluluğu

Radyo Televizyon ve İletişim Topluluğu

Sosyal Sorumluluk ve Doğa Öğrenci Topluluğu

Tut Elimden Öğrenci Topluluğu

Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu

Türk Kızılay Öğrenci Topluluğu

UltrAslan Bayburt UNI Öğrenci Topluluğu

UNİGFB Öğrenci Topluluğu

Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu

ÜNİ BAYDER Öğrenci Topluluğu

Üniversiteli Trabzonsporlular Öğrenci Topluluğu

Yeniler Öğrenci Topluluğu

Genç AFAD Öğrenci Topluluğu

Ombudsmanlık Öğrenci Kulübü

Önder Genç Öğrenci Kulübü

Robotik ve Mobil Kodlama Öğrenci Kulübü

Sağlık Yönetimi Öğrenci Kulübü

Siyaset Atölyesi Öğrenci Kulübü

Siyaset Bilimi Öğrenci Kulübü

Tarih Öğrenci Kulübü

Türkoloji Öğrenci Kulübü

Yaşama İz Bırak Öğrenci Kulübü

YBS Eğitim ve Koordinasyon Öğrenci Kulübü

26

27

28

29

30

Ögrenci Kulüpleri

Ögrenci Kulüpleri
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1. Mevlana Değişim Programı’ından kim yararlanabilir?

Mevlana değişim programı kapsamında, Türkiye’deki yüksek öğren-
im kurumlarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzey-
lerinde kayıtlı öğrenciler Mevlana Değişim programı’ından yararla-
nabilirler. Öğrencilerin okudukları okulların iki taraflı Mevlana 
Değişim Protokol’ünü imzalamış olmaları gerekmektedir.
Ayrıca ulusal veya yabancı yüksek eğitim kurumunda çalışan bütün 
akademik personel, bulundukları yüksek eğitim kurumlarının iki 
taraflı Mevlana Değişim Protokolü’nü imzalaması koşuluyla bu 
programdan yararlanabilirler.

2. Mevlana Değişim Programı için başvuru koşulları nelerdir?

Bir Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için şu özelliklere 
sahip olunması gerekir:
+ Öğrencinin bir yüksek öğrenim ön lisans, lisans, yüksek lisans 
veya doktora programlarından birinde kayıtlı öğrenci olması,
+ Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 düzeyinde olması,
+ Yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin not ortalamalarının 4 
üzerinden en az 3 olması gerekir ve %50 dil puanı + %50 not ortala-
ması dikkate alınarak seçim yapılır.

 

Ön lisans veya lisans programlarında okuyan öğrenciler ile 
yüksek lisans programlarının hazırlık programlarında okuyan 
öğrenciler eğitimlerinin birinci dönemlerinde bu programa 
katılamazlar.
Akademisyenler arasında Mevlana Değişim Programı’na Katılma 
Koşulları:
+ Bir ulusal veya yabancı yüksek eğitim kurumunda görevli 
kadrolu tüm akademisyenler, bulundukları kurumun iki taraflı 
Mevlana Değişim Protokolü’nü imzalanmış olması koşuluyla 
Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanabilir.
+ Ev sahibi yüksek eğitim kurumunda kullanılan dil ile eğitim 
verildiği dil gibi özel hususlar öncelik taşır.
+ Daha önce herhangi bir yurtdışı eğitim programından yararlan-
mamış olan akademik personele öncelik tanınır. 

3. Öğrencilerin değerlendirilmesi ve seçiminde izlenecek 
yollar nelerdir? 

Yüksek öğretim yönetim kurulunca sağlanan burs miktarı dikkate 
alınarak kurum iki taraflı anlaşmalar kapsamında yurt dışından 
gelen ve yurt dışına gidecek olan öğrencilerin sayısını belirler. 
Yüksek Öğrenim Kurulları, Mevlana Değişim Programı 
Protokollerini imzalamadan önce Mevlana Değişim Programı için 
hiçbir öğrenci seçimi yapamaz.

 

1. Bir dönemde kaç kredi alabilirim?
Her dönem için 20 kredi alınması önerilir.

2. Türkçe eğitimi de alabilir miyim?
Üniversitemizde Türk Dili Eğitimi verilmektedir. A1, A2, B1, B2 ve 
C düzeylerinde dil eğitimi Üniversitemiz Türkçe Öğretimi  Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi’nden alınabilir.

3. Bayburt Üniversitesinin kurum kodu nedir?
Bayburt Üniversitesinin Erasmus kodu ‘TR BAYBURT 01’dir.

4. Bayburt’a nasıl ulaşabilirim?
İlk önce İstanbul’a varırsanız oradan sizi Bayburt’a getirecek 
birkaç otobüs şirketi bulacaksınız. Uçakla Erzurum, Erzincan veya 
Trabzon’a inerseniz oradan da otobüsle Bayburt’a gelebilirsiniz. 
Eğer Ankara yoluyla gelirseniz oradan otobüse de binebilirsiniz ya 
da yine uçakla aynı şekilde gelebilirsiniz. Bayburt’a gelmeden 
önce bizi ararsanız sizi yönlendirebiliriz.

5. Yabancı öğrencileriniz için okulda yurt var mı?
Bütün yabancı öğrencilerimiz için okulumuzda yurt sağlanmıştır.  
Bayburt’ta ayrıca özel daireler de mevcuttur.

6. Bayburt üniversitesi yabancı öğrenciler için refakatçi 
öğrenci sağlamakta mıdır?
Evet, her ersamus öğrencisine bir refakatçi öğrenci verilecektir. 
Türkiye’ye varışınızdan itibaren refakatçi öğrenci size yardımcı 
olacaktır.

7. Bayburt’a kesin olarak hangi tarihte varmalıyım?
Yurtdışından gelen öğrencilerin, eğitimin başlamasından önceki 
hafta kayıt için Bayburt’ta bulunmaları gerekmektedir.

     

 

8. Davet Mektubumu ne zaman alırım?
Davet Mektubunuzu almanız için Online Başvuru Formunuzu tam 
olarak doldumanız gerekmektedir. Sonra da ıslak imzalı Eğitim 
Anlaşmanızın ve Kurumumuzdan aldığınız transkriptinizin bize 
ulaşması gerekir. Bütün bu belgeler tamamlandıktan sonra Davet 
Mektubunuz size gönderilecektir.

9. Vize işlemlerimle ilgili bilgileri bana kim verecek?
Vize işlemlerimizle ilgili bilgileri bulunduğunuz ülkedeki Türk konso-
losluğundan alacaksınız.

10. Oturma iznimi almak için ne yapmalıyım?
Oturma izni almak için gerekli bilgi ve belgeler www.e-ika-
met.goc.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

11. Hangi tür sağlık sigortam olacak?
Erasmus öğrencileri kendi ülkelerinden genel bir sağlık sigortasına 
sahip olacaklardır.Emniyet Müdürlüğü normal bir seyahat sigortasını 
kabul etmemektedir. Yaptırılacak olan sigortanın poliçesinde İngilizce 
olarak ‘yurtdışındaki hastanelerde ayakta tedavi veya hastanede 
yatış masrafları karşılanır’ ifadesinin bulunması gerekmektedir. 
Yurtdışından gelen öğrenciler ayrıca Türkiye’de sağlık sigortası 
alabilirler. Bunun bir yıllık ücreti 500 TL kadardır. 

12. Erasmus programımı bir dönem daha uzatabilir miyim?
Yurtdışından gelen öğrenciler kalışlarını uzatmak için her iki koordi-
natörleriyle de ayrı ayrı görüşmek zorundadırlar. Eğer ikisi de olumlu 
yanıt verirse öğrenci bir dönem daha kalabilir ancak unutmamak 
gerek ki uzatma sadece sonbahar-ilkbahar dönemi için mümkündür.

 

Erasmus Programı Ile Ilgili Sıkça Sorulan Sorular
. .

Mevlana Degisim Programı Ile Ilgili Sıkça Sorulan Sorular
.

.
.-
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Soru: Kullanıcı adı ve şifremi ilk nereden alabilirim?
Cevap: ubs.bayburt.edu.tr adresinden ilk şifre oluşturma 
butonunu tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizi alabilirsiniz.

Soru: Otomasyon şifresinin unutulması durumunda ne 
yapmalıyım?
Cevap: ubs.bayburt.edu.tr adresinden şifremi unuttum butonu 
kullanılarak yeni bir şifre alabilirsiniz.

Soru: İlk kayıtlanma nasıl yapılır?
Cevap: İlk kayıtlanma işlemlerinin nasıl yapılacağı üniversitemiz 
web sitesinden duyurularak, Öğrenci Otomasyonu sisteminden 
ön kayıtlanma işlemi yapılır. Daha sonra e-devlet üzerinden 
elektronik kayıt ya da üniveersitemize şahsen başvuru yaparak 
kayıt yaptırabilirsiniz.

Soru: Öğrenim ücretini nereye ve nasıl yatırmalıyım?
Cevap: Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye’de 
bulunan tüm şubelerinden üniversitemiz web sayfasından ilan 
edilen tarihlerde ilgili hesaplara okul numarası ile yatırılır.

Soru: Ders Muafiyet başvuruları ne zaman yapılır?
Cevap: ÖSYM sınavına girerek, kesin kaydını yaptıran öğrenciler,
kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk haftası içinde başvurmaları halinde 
önceden diğer yüksek öğretim kurumlarında aldıkları dersler için 
bölüm sekreterliğine başvuru yapabilirler.

Soru: Kayıt dondurma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap: Öğrenciler, kayıtlayacakları önemli nedenlerin veya 
eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, 
araştırma, v.b. imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili yönetim 
kurulu kararı ile bir defada bir ya da iki yarıyıla kadar olmak üzere, 
öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondura-
bilir. Kayıt dondurma başvurusu akademik takvimde belirtilen 
süreler içerisinde dilekçe ile ilgili bölüm sekreterliğine yapılır.

Soru: Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) nedir?
Cevap: Öğrencinin ilgili yarıyılda bütün eğitim öğretim çalışma-
larından aldığı toplam kredi tutarının, alınan çalışmaların kredi 
değeri toplamına bölünmesi ile bulunan ortalamadır. YANO, 
sadece o dönemin not ortalamasıdır.

     

 

Soru: Genel ağırlık not ortalaması (GANO) nedir?
Cevap: Öğrencinin üniversite girişinden itibaren bütün eğitim 
öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarının, alınan 
çalışmaların kredi değeri toplamına bölünmesi ile bulunan 
ortalamadır.

Soru: Üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme yatay geçiş 
olanağı var mıdır?
Cevap: Yüksek Öğretim Kurumları yatay geçiş yönetmelik hüküm-
lerine göre geçiş yapılabilir.

Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?
Cevap: Halkbank Müşteri Hizmetlerini arayarak kayıp bilgisi 
verilmesi gerekir.

Soru: Yaz okuluna nasıl başvurabilirim?
Cevap: Yaz okuluna, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 
internet üzerinden ders kaydı yapılıp, ücretler yatırıldıktan sonra 
başvuru yapmış olur.

Soru: Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırabilirim?
Cevap: 20 kredi/ECTS ve haftalık 40 ders saatii aşmayacak 
şekilde 5 derse kadar kayıt yaptırabilirsiniz.

Soru: Yaz öğretiminde derse devam mecburiyetimiz var mı?
Cevap: Evet

Soru: Yaz öğretiminde almak istenilen ders, başka üniversiteden 
alınabilir mi?
Cevap: Öğrenciler almak istedikleri bir dersi ilgili yönetim kurulu 
içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından uygun bulunduğu takdirde 
başka bir üniversiteden alabilirler. Bayburt Üniversitesi Yaz Eğitim 
- Öğretim Yönetmeliği ( Madde 7-2 )

 



Aydıntepe Külliyesi, Trabzon-Bayburt Karayolu Üzerindeki Aydıntepe İlçemizdedir (25km)
Demirözü Külliyesi, Erzincan-Bayburt Karayolu Üzerindeki Demirözü İlçemizdedir (30km)


