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Hey Afyon Seni Çağırıyor!
Dinamik kadrosuyla Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri bekliyor.
Yayın Tarihi : 17 Ocak 2012 Salı (oluşturma : 2/23/2019)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yüksek okul, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakülteler, Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi Yüksekokullar Afyon Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Devlet Konservatuvarı Yabancı Diller Yüksekokulu Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul bulunmaktadır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin çok renkli bir kampüs hayatına sahiptir. Kültürel ve Sportif
Faaliyetlerinden, Sağlık Hizmetleri, Danışmanlık Hizmetleri, Yurtlar, Sosyal Tesisler olmak üzere
öğrencilerin yararlanacağı bir çok tesise sahiptir.
Tüm kampuslerde öğrencilerin spor yapmasına imkan veren spor tesisleri de bulunmakta ve
oluşturulan takımlarda genç sporcularımız spor yapabilmektedir. Öğrencilerimiz futbol, basketbol,
voleybol, tenis, masa tenisi badminton, atletizm, ritmik jimnastik, step dağcılık, boks, güreş,
tekvando ve karate sporlarını yapabilmekte ve takımlara girerek turnuvalara katılmaktadırlar.
Afyonkarahisar'da "Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları" da barınma gereksiniminin büyük
kısmını karşılamaktadır. Yurtlar öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına yanıt verebilme donanımına
sahiptir. Ahmet Necdet Sezer Kampusümüzün çok yakınında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 700
erkek, 1.260 kız öğrenci olmak üzere toplam 1.960 kapasiteli yurt bulunmaktadır. Yurtta bulunan 2
erkek ve 4 kız blokundaki odalar, 4'er ve 6'şar kişiliktir. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 750 kişilik
yurt inşaatı da tamamlanmak üzeredir. 2011-2012 akademik yılında faaliyete geçecek yeni
binalarda ise odalar, 1'er ve 3'er kişilik planlanmakta olup, öğrencilerimize daha konforlu ve ferah
bir odada kalabilmelerini sağlayacak bilgisayar ve çalışma masası, televizyon ile mini buzdolabı gibi
imkânlar da sunulacaktır.
Şehir merkezinde yine Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 380 kişilik iki erkek yurdu, 380 ve 280 kişilik
iki kız yurdu olmak üzere toplam 1.040 öğrenci kapasiteli 4 yurt daha bulunmaktadır. Yurtlarda
çalışma salonları, spor alanları, kantin, yemekhane ve anfi tiyatro yer almaktadır. Afyonkarahisar il
merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda toplam 3 bin öğrencimiz barınmaktadır.
Afyonkarahisar ilindeki pek çok özel yurt da öğrencilerin barınma gereksinimini karşılamaktadır.
Ayrıca ilçelerde de özel yurtlar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, yurtların dışında uygun koşullarda
evlerde barınma olanağını da rahatlıkla bulmakta ve bu konuda kadirşinas Afyonkarahisar halkı
öğrencilerimize destek olmaktadır.
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