
Namık Kemal Üniversitesi

Gerekli Belgeler 
1) Lise diplomasının aslı.
2) 12 adet vesikalık fotoğraf
3) Harç ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu 
•	 Harç	ücretini	yatırmak	için	ÖĞRENCİ	NUMARANIZ	gereklidir.	

Öğrenci	numaranızı,	NKÜ	Öğrenci	İşleri	Daire	Başkanlığı’nın	
http://oidb.nku.edu.tr internet	 adresindeki	 ilgili	 bağlantı-
dan	TC	Kimlik	Numaranızı	girerek	öğrenebilirsiniz.

•	 Öğrenci	numaranızla	birlikte	Türk	Halk	Bankası’nın	herhan-
gi	bir	 şubesine	giderek	harç	ücretinizi	 yatırıp	dekontunuzu	
alabilirsiniz.	

•	 Kayıt	 işlemlerinizin	sorunsuz	ve	hızlı	biçimde	sonuçlanabil-
mesi	için	kayıt	tarihinizden	önceki	hafta	içinde	harç	ücreti-
nizi	yatırınız.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar 
•	 Adayların	 kayıtlar	 için	 bizzat	 başvurmaları	 gerekmektedir.	

Posta	ile	kayıt	yapılmaz.
•	 Kayıt	için	istenen	belgelerin	onaysız	suretleri	veya	fotokopi-

leri	kabul	edilmez.	Ancak	belgelerin	asıllarının	getirilmesi	su-
retiyle	Üniversite	tarafından	onaylanan	örnekler	kabul	edilir.

•	 Belgelerden	herhangi	birinin	eksik	olması	durumunda	kayıt	
yapılamaz.

•	 Kayıt	 için	 belirtilen	 tarihler	 içerisinde	 kaydını	 yaptırmayan	
adaylar	herhangi	bir	hak	iddia	edemez.

Kayıt Tarihleri
Üniversitemizde kayıtlar 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında, 
her program için önceden belirlenen bir günde yapılacaktır.  
Programların kayıt tarihleri birbirinden farklıdır. Kazandığınız 
programın kayıtlarının hangi gün yapılacağı, internet vası-
tasıyla size tebliğ edilen ÖSYM YERLEŞTİRME BELGENİZDE 
yazmaktadır. ÖSYM Yerleştirme Belgenizi kontrol ederek size 
belirtilen günde kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere kayıt 
yerinde olun. 

Kayıt Yeri
NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu , TEKİRDAĞ

Kayıt İşlemleri *

Kayıt Tarihleri ve Yeri

* Kayıt işlemi için Üniversitemizin isteyebileceği diğer belge veya bilgilerin bu-
lunup bulunmadığını öğrenmek ve kayıtlara ilişkin detaylı bilgi almak için 
http://oidb.nku.edu.tr internet adresini kontrol ediniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Değirmenaltı Yerleşkesi

Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No: 1
59030 TEKİRDAĞ

Tel: (282) 250 00 00
Faks: (282) 250 99 00

http://www.nku.edu.tr

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

Rektör Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK

Tel : (282) 250 10 10
                 (282) 250 10 02
Faks : (282) 250 99 00
e-posta : osimsek@nku.edu.tr

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhan ARSLAN

Tel : (282) 250 10 04  
Faks : (282) 250 99 01
e-posta : barslan@nku.edu.tr

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL

Tel : (282) 250 10 06  
Faks : (282) 250 99 02
e-posta : misoysal@nku.edu.tr 

ÖĞRENCİ 
KILAVUZU

TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NKÜ’ye Hoşgeldiniz
www.nku.edu.tr / m.nku.edu.tr

www.nku.edu.tr / m.nku.edu.tr

facebook.com/www.nku.edu.tr

NKÜ, bilgi teknolojileri ve yeni medyanın tüm olanaklarını kullanarak öğrencilerine 
daha etkin ulaşmayı önemsemektedir. Facebook ve Twitter hesaplarının yanı 
sıra öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği her tür bilgiye ulaşabildikleri Android 
ve iOS temelli akıllı telefon (smart phone) uygulamaları da yakın zamanda 
uygulamaya geçirilmiştir. Bunun yanında yine telefonlardan erişimi kolaylaştıran 
mobil internet sitesi de (//m.nku.edu.tr) yayındadır.

twitter.com/nkuedutr
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Değerli  Öğrencilerim,
Öğrenci Seçme Sınavı’nda göstermiş olduğunuz üstün 

başarıdan dolayı Namık Kemal Üniversitesi adına sizi ve ailenizi 
yürekten kutluyorum. Mensubu olmaktan gurur duyacağınız 
Üniversitemize hoşgeldiniz.

Yirmi bine yakın öğrencisi ve yüksek liyakatli akademik 
kadrosu ile çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, ilimiz 
ve ülkemiz geleceğinin şekillenmesinde önemli roller 
üstlenmektedir. Yenilikçi ve girişimci değerlerin takipçisi 
olan Üniversitemiz, öğrencilerine küresel çapta bilişsel ve 
düşünsel yetenekler kazandıran, özgün ve yaratıcı fikirleri 
öne çıkaran, sosyal ilgi alanlarını ve iletişim becerilerini 
geliştiren, küresel rekabette fark yaratacak bir profesyonel 
ortam sunma çabasındadır.

Bireysel yetenekleri önemseyen, uygulamalı eğitim 
kanalları ve araştırma merkezleriyle katma değer yaratan 
bir kurumsallaşma içerisinde bulunmaktayız.

Namık Kemal Üniversitesi olarak hedefimiz, dünya 
istihdam piyasasında yerini alacak kaliteli mezunlar 
yetiştirmektir. Bu doğrultuda sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız 
işbirlikleri sayesinde “Sektör Tümleşik Eğitim” içeriğinde 
öğrencilerimize her türlü uygulamalı eğitim imkânını 
sunmakta, hazırlık sınıflarımız aracılığıyla yabancı dil 
öğretimine eğilmekte ve ERASMUS ve Bologna süreçleri 
ile bir dünya üniversitesi olma yönünde kararlılıkla 
ilerlemekteyiz. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk ve bilimsel 
üretkenlik misyonumuz çerçevesinde bir taraftan Namık 
Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı (NABİLTEM) diğer taraftan ise TEKNOPARK ve 
TEKMER gibi araştırma merkezlerimizle çok çeşitli alanlarda 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Sosyal alanda öğrencilerimizin kendilerini ve ilgi duydukları 
alanları geliştirmelerine büyük önem veren Üniversitemiz, 
öğrenci topluluklarını desteklemekte, mevcut spor kompleksi 
ve alanlarının genişletilmesi çalışmalarına hızla devam 
etmektedir.

Sizleri, size değer veren, özgürlükçü, demokratik bir 
ortamda, özgüveni pekişmiş bireyler olarak geleceğe umutla 
ve güvenle taşıyacak olan Üniversitemize bekliyoruz. 

Bu vesileyle sizi ve ailenizi bir kez daha tebrik ediyor, saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum.  

Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK
Rektör

NKÜ
Değirmenaltı
Yerleşkesi

ŞEHİRLERARASI ULAŞIM 
Karayolu
Tekirdağ ili İstanbul, Ankara ve İzmir kentlerini Avrupa’ya bağla-

yan uluslararası karayollarının geçiş noktasındadır. E-80 (TEM), E-84 
ve D-110 karayolları il sınırlarından geçmektedir. İstanbul’dan Tekir-
dağ yönüne ulaşım oldukça rahattır. Sabahın erken saatlerinden iti-
baren her yarım saatte bir karşılıklı otobüs seferleri düzenleyen çok 
sayıda seyahat şirketi bulunmaktadır.

Havayolu
Tekirdağ merkezine Çorlu Havaalanı veya İstanbul Yeşilköy Hava-

alanı vasıtasıyla uçakla ulaşılabilir. 

Merkeze 37 km. uzaklıkta bulunan Çorlu Havaalanına doğrudan 
Ankara’dan ya da Ankara aktarmalı uçuşlar gerçekleştirilmektedir. 
Çorlu Havaalanı’ndan Tekirdağ’a HAVAŞ otobüslerince servisler dü-
zenlenmektedir. 

Tekirdağ’a İstanbul Yeşilköy Havaalanı’ndan gelecek yolcular 
Yeşilköy’den 10 dakikada bir hareket eden metroya binerek yaklaşık 
20 dakika sonra Esenler Otogarı’na ulaşabilirler. Esenler Otogarı’ndan 
Tekirdağ yönüne sık aralıklarla giden farklı işletmelere ait otobüsler 
kolaylıkla bulunabilir. Esenler Otogarı-Tekirdağ arası yolculuk yakla-
şık 1 saat 30 dakika sürmektedir. 

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM 
Tekirdağ’da şehir içi ulaşım için yaygın bir toplu taşıma sistemi 

mevcuttur. Şehir merkezinden NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi’ne, sabah 
erken saatlerden akşam saatlerine kadar çok sık aralıklarla dolmuş se-
ferleri düzenlenmektedir. Valilik yakınlarından kalkan dolmuşlar, Ata-
türk Bulvarı, Otogar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Üniversite Caddesi 
güzergahını takip ederek NKÜ giriş kapısında yolcularını bırakır.

OTOBÜS İŞLETMELERİ

TEKİRDAĞ MERKEZ OTOGAR TEL. (282) 261 77 48

İSTANBUL SEYAHAT (282) 264 05 00

HAKİKİ KOÇ (282) 262 10 22

KAMİL KOÇ (282) 263 91 88

METRO TURİZM (282) 260 28 79

ÇANAKKALE TRUVA (282) 262 97 22

ULUSOY TURİZM (282) 262 10 01

ANKARA-ÇORLU THY UÇUŞ SAATLERİ

Ankara’dan Çorlu’ya Çorlu’dan Ankara’ya

Her gün 09:00 ve 18:30’da Her gün 11:00 ve 20:30’da

Tekirdağ’a istanbul Yeşilköy Havaalanı vasıtasıyla da ulaşım sağlanabilir. 
Türkiye’nin pek çok yerinden İstanbul Yeşilköy Havaalanı’na doğrudan 
uçuşlar gerçekleştirilmektedir. 

Namık Kemal Üniversitesi
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GELECEĞE AÇILAN KAPI: NKÜ
2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi,  Trakya 

Üniversitesi’ne bağlı olan bazı fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulların kendi bünyesine katılması ve aynı yıl açılan 
yeni birimleriyle akademik faaliyetlerine hızlı bir başlangıç 
yapmış, ilerleyen yıllarda açılan yeni birimlerle bugün 8 fa-
külte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokuluna 
ulaşmıştır. Bunların dışında kurulan uygulama ve araştırma 
merkezleri, teknoparklar, koordinatörlükler, laboratuvarlar ve 
daha birçok yardımcı birimle birlikte bugün NKÜ bölgenin en 
önemli yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir.

Akademik alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bu dö-
nemde bir yandan da üniversitenin fiziki altyapısı bu hızlı ge-
lişmeye uygun biçimde geliştirilmiş, inşa edilen yeni eğitim 
binaları ve sosyal binalarla birlikte Üniversitemiz Değirmenal-
tı Yerleşkesi bugün sadece bölgemizin değil ülkemizin de en 
donanımlı ve öğrenci dostu yerleşkelerinden biri durumuna 
getirilmiştir.
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BİLGİ ERİŞİM OLANAKLARI 
NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi’nde hizmet veren Merkez 

Kütüphane, 33.180 adet basılı 80.217 adet elektronik kitap, 
308 adet basılı, 38.425 adet elektronik dergi ile hizmet ver-
mektedir. Kütüphanede, 41 adet tam metin ve bibliyografik 
veri tabanına erişim sağlanabilmektedir. Kullanıcılar, bu veri 
tabanlarından merkez kütüphanede bulunan internet alanı 
ve kablosuz internet ağı yoluyla yararlanabilir. Tüm kullanı-
cılarımız üyeliğimizin bulunduğu KİTS (Kütüphanelerarası 
İşbirliği Takip Sistemi) aracılığı ile Türkiye’deki tüm üniversite 
kütüphanelerinden ödünç kitap temin edilebilmektedir. 

Üniversitemiz 300 Mbit/sn internet çıkış hızı ile hizmet 
vermektedir. Merkez kampüs genelinde her noktadan yüksek 
hızlı kablosuz internet erişim imkanı mevcuttur. Kayıt olan 
tüm öğrencilerimize, üniversitemizin @nku.edu.tr uzantılı 
e-mail adresi otomatik olarak verilmektedir. Ayrıca öğrenci-
lerimize bilgisayarlarında kullanabilecekleri lisanslı antivirüs 
yazılımı verilmektedir.

Güncel teknolojiyi yakından takip eden üniversitemiz, 
android işletim sistemine sahip telefon ve mobil cihazlar ile 
IOS işletim sistemli iphone telefonlar ve mobil cihazlar için 
uygulamalar geliştirmiştir. Ayrıca okulumuzun web sitesinin 
mobil versiyonu da hayata geçirilmiştir. Öğrencilerimizin üni-
versitemizde gerçekleştirilen sosyal aktivitelerden haberdar 
olmalarını ve aktiviteleri kolayca takip edip katılabilmelerini  
sağlamak için topluluk otomasyonu geliştirilmiştir. Öğrenci-
ler, topluluklara bilgisayar ortamında kayıt yaptırıp üye olarak 
etkinliklere katılabilirler.

Üniversitemiz, teknolojik alt yapısı ile her öğrenciye 
bir e-mail adresi sağlamaktadır. Ayrıca NKÜ Android 

uygulaması, mobil cihazlara uygun tasarlanmış web 
sayfası, facebook ve twitter gibi sosyal medya araçları ile 

haber, duyuru paylaşımını etkin bir şekilde sağlamaktadır.
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ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ ve FARABİ PROGRAMI
Akademik İşbirliği Protokolleri
Yükseköğretimde uluslararası işbirliğinin ve farklı ülkeler 

ve üniversitelerden edinilecek bilgi ve deneyimin öğrencile-
rin bilimsel gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına ina-
nan Namık Kemal Üniversitesi’nin bugün 15 ülkeden üniver-
sitelerle imzalanmış toplam 26 Akademik İşbirliği Protokolü 
bulunmaktadır. Öğrenciler, bu karşılıklı anlaşmalar sayesinde 
öğrenimlerinin bir bölümünü yabancı bir ülkede, bilimsel an-
lamda oldukça yeterli üniversitelerde geçirebilmektedirler. 

Erasmus Programı
Namık Kemal Üniversitesi, Erasmus Programının geniş ai-

lesine 2007-2008 Akademik Yılında dahil olmuştur. O zaman-
dan bu yana 172 öğrenci (162 öğrenim hareketliliği + 10 staj 
hareketliliği) Erasmus Değişim Programıyla Avrupa’daki farklı 
üniversitelerde öğrenim görmüştür. Bugün, Erasmus Prog-
ramı çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi’nin 15 farklı ül-
keden 72 üniversite ile 89 ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu 
sayı her geçen dönem yapılan yeni anlaşmalarla sürekli olarak 
artmaktadır.

Farabi Programı
Üniversitemiz, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki 

yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğre-
tim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etme-
lerine olanak sağlayan programlar uygulanmaktadır. Üniver-
sitemiz şu ana kadar 34 üniversite ile Farabi Değişim Programı 
kapsamında ikili anlaşma yapmıştır.
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İŞ DÜNYASI İLE ENTEGRASYON 
Teknoparklar
Namık Kemal Üniversitesi Teknoparkı, Tekirdağ Merkez 

Kampüste TGB-1 ve Çorlu Mühendislik Fakültesinde TGB-2 
adı altında hizmete geçmiş bulunmaktadır. Teknoparkta yer 
alan sanayiciler, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşla-
rı ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin 
uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya ka-
vuşturulması süreci desteklenmektedir.

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
TEKMER, işletmeler ile girişimcilerin, araştırma-geliştirme 

(Ar-Ge), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik pro-
jelerinin; KOSGEB mevzuatı kapsamında desteklenmesi ve 
inkübasyon hizmeti sağlanması amacıyla “KOSGEB-Namık Ke-
mal Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası” işbirliği tesis edilerek faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. 

Sektör Tümleşik Eğitim
Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve ülkemizde başka 

örneği olmayan “Sektör Tümleşik Eğitim” adını verdiğimiz bu 
modelde öğrencilerin pratik yapma sorunu tamamen orta-
dan kaldırıldığı gibi öğrencilere mezun olduklarında hazır iş 
fırsatı sunulmaktadır. Buna göre: Çorlu Mühendislik Fakültesi 
son sınıf öğrencileri bir yıl boyunca haftanın üç günü sanayi-
de veya kendi sektörlerinde proje çalışması gerçekleştirirler.  
Sağlık Yüksekokulu öğrencileri eğitimlerini uygulamalı olarak 
üniversitemiz hastanesinde intern sistemiyle yapmaktadırlar.
Çorlu Meslek Yüksekokulu ve Tekirdağ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda çeşitli teknik programlarda okuyan öğrenci-
lerimize de benzer şekilde sanayi kuruluşları ile işbirliği halin-
de “Tam Uygulamalı Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Üniver-
sitemizin diğer birimlerinde de benzer şekilde saha koşulları 
ile iç içe uygulamalı eğitim modeli esas alınarak çalışmalar 
sürdürülmektedir. Tekirdağ Yerleşkesinde yer alan Ziraat Fa-
kültesi öğrencilerimiz bölgede çeşitli uygulama olanakların-
dan faydalanarak bütünleşik eğitim almaktadırlar.

NKÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (NAKSEM)
Sürekli Eğitim Merkezi, yaşam boyu eğitim anlayışıyla 

düzenlediği kurslarla öğrencilere mezun olduktan sonra 
CV’lerine ekleyebilecekleri sertifikalar kazandırmaktadır. Bu 
programlar, isteyen tüm öğrencilerimize açık olarak düzenle-
nir ve her bir eğitim sonunda  katılımcılara “Katılım Belgesi” ve 
“Başarı Sertifikası” verilir.

Programlardan bazıları şunlardır: KPDS-ÜDS, Pratik İngiliz-
ce, Genel İngilizce, Auto Cad, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygu-
lamaları, İş İngilizcesi, Arc GIS 9.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 
Adobe Photoshop ve 3D Studio Max Eğitimleri.
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SPOR OLANAKLARI
Namık Kemal Üniversitesi, öğrencilerin ve üniversite per-

sonelinin sağlıklı yaşam çerçevesinde ihtiyaç duydukları 
sportif faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri Spor Kompleksi ve 
Sosyal Yaşam Merkezi’ni 2011 yılında hizmete açmıştır. Komp-
lekste kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, fitness ve 
aerobik salonları, hamam ve sauna bulunmakta; kapalı spor 
salonu önündeki açık alanda yapılan düzenlemelerle bu alan 
yürüyüş ve koşu parkuru olarak kullanılmaktadır. Kompleks 
sayesinde öğrencilere eğitim hayatlarının yanı sıra ilgilendik-
leri sportif alanlarda çalışmalarını ve gelişmelerini sağlama; 
öğrenci ve personele sağlıklı temiz bir ortamda spor yapma 
imkanı verilmektedir.

Öğrenciler, yüzme havuzu ve spor salonundan daha önce-
den belirlenmiş program dahilinde internet üzerinden rande-
vu alarak kolayca faydalanabilmektedir. Spor kompleksinde 
deneyimli antrenörler eşliğinde yüzme, fitness, plates, latin 
ve halk dansları kursları verilmektedir. 

Öğrenciler, spor kompleksinin olanaklarından 
internet üzerinden randevu alarak kolayca 
yararlanabiliyor. 
Dileyen öğrenciler birçok farklı spor dalında açılan 
kurslara katılabiliyor. Kurslar deneyimli ve uzman 
antrenörlerce veriliyor.
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Spor Kompleksinin en önemli birimlerinden 
olan yüzme havuzu açıldığı günden bu yana 
öğrencilerinen çok ilgi gösterdiği tesis haline 
gelmiş durumda. Kullanıcılar gerekli işlemleri 
yaparak üyeliklerini başlattıktan sonra internet 
üzerinden alınan randevularla gün içinde belli 
saatlere bölünmüş seanslara katılabiliyorlar.
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SOSYAL YAŞAM
Namık Kemal Üniversitesi, akademik araştırma ve öğreti-

min yapıldığı bir kurum olmanın ötesinde burada bulunan 
öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal bir 
yaşamı birlikte paylaşabilecekleri bir kampüs olarak tasar-
lanmıştır. Üniversitenin çeşitli birimlerinde yer alan kantin ve 
kafeteryalar, başta spor kompleksi içinde bulunan sosyal te-
sisler olmak üzere farklı birimlere yerleştirilen masa tenisi ve 
bilardo masaları, langırt, satranç takımları gibi olanaklar öğ-
rencilerin ders dışı zamanlarda vakitlerini sağlıklı ve eğlenceli 
geçirmelerini sağlar.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Üniversitemizde başta Geleneksel Bahar Şenlikleri bünye-

sinde olmak üzere pek çok kültürel ve sanatsal faaliyet düzen-
lenmektedir. Oldukça geniş bir yelpazede düzenlenen konser, 
konferans, söyleşi, sergi, tiyatro, dans ve oyunlar; öğrencile-
rimizi derslerinin yanı sıra sosyal anlamda motive etmek ve 
kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla or-
ganize edilmektedir.
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BARINMA, BURS, BESLENME ve SAĞLIK HİZMETLERİ
Barınma: Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz 

barınma konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamakta-
dırlar. Değirmenaltı Yerleşkesi’nde bulunan Ayşe Menger Kız 
Öğrenci Yurdu 107 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. 
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait olan Tekirdağ merkez, Çorlu, 
Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy öğrenci yurtları barınma 
gereksiniminin büyük kısmını karşılamaktadır. Değirmenaltı 
Yerleşkesi’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 616 erkek, 696 
kız öğrenci olmak üzere toplam 1.312 kapasiteli yurt bulun-
maktadır. İlçelerde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 
yurtların toplam kapasitesi ise 400 civarındadır. Tekirdağ ilin-
deki pek çok özel yurt da öğrencilerin barınma gereksinimine 
cevap vermektedir. Ayrıca ilçelerde de özel yurtlar bulunmak-
tadır. Öğrencilerimiz, yurtların dışında uygun koşullarda ev-
lerde barınma olanağına da rahatlıkla ulaşmaktadırlar.

Burs: NKÜ öğrencileri için burs seçenekleri de fazladır. Öğ-
rencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen karşılıksız 
burslardan yararlanabilecekleri gibi Üniversitemiz tarafından 
“NKÜ Bursu” adı altında verilen bursa da başvurabilirler. Kayıt-
lı bulunulan akademik birime yapılan başvuruların ardından 
değerlendirme sürecinde burs almaya hak kazanan öğren-
ciler belirlenir. Bunun yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar da 
Üniversitemiz öğrencilerine eğitim  bursu  vermektedirler. Bu  
burslarla ilgili duyurular, akademik birimlerin panolarında ve 
web sayfalarında yer alır.

Üniversitemiz, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin 
öğle yemeği ihtiyacını karşılayacak şekilde öğrenci yemek 
bursu da sağlamaktadır.

Tüm bunlara ek olarak NKÜ öğrencileri, ders saatleri dışın-
daki zamanlarda üniversitenin çeşitli birimlerinde geçici işler-
de ücret karşılığı çalışabilmektedirler. 

Beslenme ve Sağlık: Üniversitemizde uzman diyetisyen 
ve gıda mühendislerince planlanarak hazırlanan öğle ve ak-
şam yemekleri, öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihti-
yaçlarının karşılanması amacıyla, yemek salonlarında sağlıklı, 
düzenli ve hijyenik koşullarda verilmektedir. Değirmenaltı 
Yerleşkesi merkez yemekhane mutfağında hazırlanan yemek-
ler Tekirdağ Merkez Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında dü-
şük bir ücret karşılığında servise sunulmaktadır.

Öğrencilerin sağlık konusunda en önemli seçenekleri Üni-
versitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Hastanesi’dir. Bu-
nun yanında Üniversitemizde kurulu Mediko Sosyal Merkezi 
ile Rehberlik ve Danışma Birimi de öğrenci sağlığının korun-
ması bakımından önemli iki birimi oluşturmaktadır.
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri sanattan spora, bi-

limden edebiyata pek çok farklı alanda etkinlikler gerçekleş-
tirmek, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere 
kurdukları topluluklarla yıl içinde sayısız etkinlik gerçekleştir-
mektedir. NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi topluluk faaliyet-
leri ve etkinliklerine tam destek vererek öğrencilerin fiziksel 
ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Üniversitemiz, öğrenci topluluklarına verilen desteğin yanın-
da yıl içinde birçok konuda ücretsiz kurslar düzenlenmesini 
de sağlamaktadır. 

Bugün NKÜ öğrencilerinin farklı alanlarda kurdukları 48 
öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Akademik yıl başında ya 
da yıl içinde bu topluluklara üye olabilen öğrenciler toplulu-
ğun amacına uygun çalışmalara katılır, etkinliklerde bulunur 
ve bu sayede sadece öğrenimini gördüğü programda değil 
farklı alanlarda da kendisini geleceğe hazırlar. 

NKÜ, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek üniversitedeki gelişmele-
rin canlı izlenebileceği NKÜ İnternet TV’yi kurmuştur. Törenler, 
konferanslar ve çeşitli aktivitelerin canlı yayınla aktarıldığı NKÜ 
İnternet TV, internet üzerinden ulaşılabilen video portalıyla arşiv 
görüntülerini de barındırmaktadır. 

2012 yılı içinde sayıları 48’e ulaşan öğrenci 
toplulukları bilimden sanata, spordan sağlığa 
birçok farklı konuda öğrencilerin ilgi alanlarını 
geliştirmelerini, ders dışı aktivitelerle onların 
hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktadır. 

NKÜ TV
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Öğrenciler, topluluklara www.topluluklar.nku.edu.tr adre-
sinden üye olabilmekte, topluluklara ilişkin detaylı bilgi, etkinlik 
haberleri ve daha birçok ayrıntıya bu adresten ulaşabilmektedir.

Öğrenci Toplulukları  
•	   Arama Kurtarma
•	   Arı Dünyası
•	   Aşçılık
•	   Atatürkçü Düşünce
•	   Avrupa Öğrencileri 
•	   Basketbol 
•	   Batı Dilleri ve Ed. Ex.Libris. 
•	   Bilim ve Düşünce
•	   Bilişim 
•	   Bisiklet
•	 Biyomedikal Teknolojileri 

Araştırma ve Geliştirme 
•	   Biyosistem 
•	   Biyoteknoloji 
•	   Dağcılık ve Kampçılık 
•	   Ekonomi 
•	   Fotoğraf 
•	   Galatasaraylılar 
•	   Genç Tema 
•	   Gıda 
•	   Halk Dansları 
•	   Havacılık 
•	   İşletme ve Girişimcilik 

•	   Kalite ve Verimlilik 
•	 Kısa Metraj ve 

Organizasyon 
•	   Kişisel Gelişim 
•	   Latin Dans 
•	   Matematik 
•	   Medeniyet ve Düşünce 
•	   Müzik 
•	   NKÜ Genç Edebiyatçılar 
•	   NKÜ Radyo-TV 
•	   Robot 
•	   Sinema 
•	   Sualtı 
•	   Tekstil Mühendisliği 
•	   Tıp 
•	   Tiyatro 
•	   Toplum Gönüllüleri 
•	   Trekking 
•	   Uzakdoğu Sporları 
•	   Voleybol 
•	   Yelken 
•	   Yüzme 
•	   Zootekni 

Yelken ve plaj voleybolu 
sporları, deniz 
kenarında olmanın 
NKÜ öğrencilerine  
sunduğu avantajların 
başında gelmektedir.



NKÜ
Değirmenaltı
Yerleşkesi

ŞEHİRLERARASI ULAŞIM 

Karayolu

Tekirdağ ili İstanbul, Ankara ve İzmir kentlerini Avrupa’ya bağla-
yan uluslararası karayollarının geçiş noktasındadır. E-80 (TEM), E-84 
ve D-110 karayolları il sınırlarından geçmektedir. İstanbul’dan Tekir-
dağ yönüne ulaşım oldukça rahattır. Sabahın erken saatlerinden iti-
baren her yarım saatte bir karşılıklı otobüs seferleri düzenleyen çok 
sayıda seyahat şirketi bulunmaktadır.

Havayolu

Tekirdağ merkezine Çorlu Havaalanı veya İstanbul Atatürk  
Havaalanı vasıtasıyla uçakla ulaşılabilir. 

Merkeze 37 km. uzaklıkta bulunan Çorlu Havaalanı’na doğrudan 
Ankara’dan ya da Ankara aktarmalı uçuşlar gerçekleştirilmektedir. 
Çorlu Havaalanı’ndan Çorlu merkezine HAVAŞ otobüslerince servis-
ler düzenlenmektedir. 

Tekirdağ’a İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan gelecek yolcular 
Yeşilköy’den 10 dakikada bir hareket eden metroya binerek yaklaşık 
20 dakika sonra Esenler Otogarı’na ulaşabilirler. Esenler Otogarı’ndan 
Tekirdağ yönüne sık aralıklarla giden farklı işletmelere ait otobüsler 
kolaylıkla bulunabilir. 

Esenler Otogarı-Tekirdağ arası yolculuk yaklaşık 1 saat 30 dakika 
sürmektedir. 

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM 
Tekirdağ’da şehir içi ulaşım için yaygın bir toplu taşıma sistemi 

mevcuttur. Şehir merkezinden NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi’ne, sabah 
erken saatlerden akşam saatlerine kadar çok sık aralıklarla dolmuş se-
ferleri düzenlenmektedir. Valilik yakınlarından kalkan dolmuşlar, Ata-
türk Bulvarı, Otogar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Üniversite Caddesi 
güzergahını takip ederek NKÜ giriş kapısında yolcularını bırakır.

OTOBÜS İŞLETMELERİ

TEKİRDAĞ MERKEZ OTOGAR TEL. (282) 261 77 48

İSTANBUL SEYAHAT (282) 264 05 00

HAKİKİ KOÇ (282) 262 10 22

KAMİL KOÇ (282) 263 91 88

METRO TURİZM (282) 260 28 79

ÇANAKKALE TRUVA (282) 262 97 22

ULUSOY TURİZM (282) 262 10 01

ANKARA-ÇORLU THY UÇUŞ SAATLERİ

Ankara’dan Çorlu’ya Çorlu’dan Ankara’ya

Her gün 09:00 ve 18:30’da Her gün 11:00 ve 20:30’da

Tekirdağ’a istanbul Atatürk Havaalanı vasıtasıyla da ulaşım sağlanabilir. 
Türkiye’nin pek çok yerinden İstanbul Atatürk Havaalanı’na doğrudan 
uçuşlar gerçekleştirilmektedir. 
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