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NEDEN ESKİŞEHİR?

AKADEMİSYEN SÖYLEŞİLERİ

Öğrenci dostu Eskişehir’in öğrencilere sunduğu olanaklar.

Bölümünü tanı, geleceğine yön ver. 163 programla ilgili merak
ettiğin tüm sorular ve yanıtları.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Bir dünya kentinden dünyaya açılma fırsatı.

ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

Senin şehrin, senin üniversiten!
“Üniversiten bu şehirde...”

Bölümün, üniversiten ve Eskişehir. Mezun ve öğrencilerin
deneyimlerine ortak ol.

KARİYER DANIŞMANLIĞI
Kariyer danışmanları ile kariyer yolculuğun için kendini keşfet.

KAMPÜS SÖYLEŞİLERİ
Bilim, sanat ve spordan uluslararası öğrenciliğe, uzaktan
eğitimden sertifika programları ve lisansüstü eğitime kadar
üniversiten, kampüsün ve Eskişehir’de seni bekleyen olanaklar.

ZİRVE KONUKLARI İLE ÇEVRİM İÇİ SÖYLEŞİLER
Yolu Eskişehir’den geçen bilim, sanat ve spor dünyamızın
seçkin isimleri ile bir araya gel ve Eskişehir deneyimlerini
onlardan dinle.

KARİYER YOLCULUĞU
Öğrenim hayatınız boyunca kariyerini geliştirecek farklı eğitimler ve staj olanaklarından haberdar ol.

www.tercihimeskisehir.com

www.tercihimeskisehir.com

NEDEN
ESKİŞEHİR?

TERCİHİM
ESKİŞEHİR
Kaliteli Yükseköğrenim Olanakları

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir
Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan toplam 148 programla,

Eskişehir’de öğrenci olmak için birçok nedeniniz var. 2017 yılından

başlayan ve her yıl yenilenen “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri”

araştırmasının 2018-2019 ve 2020 sonuçlarına göre Eskişehir öğrenci
dostu üniversite şehirleri sıralamasında birinciliği bırakmıyor. Eskişehir,
tarihin her döneminde ticari, ekonomik ve stratejik konumu itibariyle
Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri. Bu özellikleri ile şehir,
öğrencilerine sunduğu ulaşımdan konaklamaya, spordan sanata,
doğadan kültüre, bilimden eğlenceye kadar çok renkli, çok sesli
çeşitlilik ile eğitimde bir cazibe merkezi.

eğitimin sınırsız dünyasında hayal gücünün sınırlarını zorla.

Çok Kültürlü Yaşam

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile
Avrupa şehirlerini aratmayan modernlikteki
şehir tarihi ve kültürel zenginliği yanında
sosyal yaşamı ve eğlence merkezleri ile de
öğrencilere keyifli bir üniversite yaşamı
sunmakta. Türkiye’nin en güvenli şehirleri
sıralamasında ilk sıralarda yer alan Eskişehir,
24 saat yaşayan parkları, cadde ve sokakları
ile de güvenli öğrenciliğin tek adresi.

Doğa ve Gezi
• Kümbet, Zahren ve Frig Vadilerini gezin.
• Mihalıççık'ta Gürleyik Şelale'sini görün.
• Porsuk Nehri'nde gondol nostaljisi yaşayın.

• Mahmudiye'de ata binmenin heyecanını yaşayın.
• İnönü Uçuş Eğitim Merkezinde hava sporlarını deneyin.
• Türkiye'nin ilk müzelerinden olan "Karikatür, Cam Sanatları, Bal
Mumu Müzesi, Çağdaş Sanatlar ve Havacılık Müzelerini" gezin.
• Türkiye Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazanan ilk
Anadolu takımı ES ES'in maçlarını bir de stadyumda seyredin.
• Kent Park, Şelale Park ve Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parklarını
mutlaka gezin.

• Karabayır Bağları'nda bisiklet turuna çıkın.

Lezzet

• Çatacık Ormanları'ndaki geyiklerin doğal yaşamına şâhit olun.

• Çibörek yemeden asla gitmeyin.

24 Saat Yaşayan Öğrenci Dostu Şehir

• Eskişehir merkezindeki termal hamamlarda yorgunluğunuzu atın.

• Enerji depolamak için "boza" kaşıklayın.

hizmet veren kütüphaneleri ile ışığını tüm şehre taşı.

Tarih

Farklı ülkelerden birçok öğrenciyle çok kültürlü kampüsler.

Sanat merkezleri, müzeleri, sinema - tiyatro salonları ve 24 saat

Çağı Yakalayan Kampüsler

Seni desteklemek ve ilham vermek için tasarlanmış, teknolojinin
deneyimle buluştuğu kampüslerde değişimi başlat.

Eskişehir tam anlamıyla bir öğrenci şehri.

ESKİŞEHİR’İ
KEŞFET

Kültür ve Sanat

Sporun Adresi Eskişehir!

Dağcılıktan squasha, badminton’dan okçuluğa, su altı
sporlarından takım sporlarına kadar farklı sportif deneyimler ile
enerjini yönet.

Kolay Yaşam, Mutlu Şehir!

Yaşamın kolay olduğu bir şehirde, konaklama, ulaşım,
yeme - içme gibi ihtiyaçların hepsine kolaylıkla ulaşmanın
konforunu yaşa.

Kampüste Yaşam!

24 saat açık kütüphaneler, kampüs içinde yer alan yemekhaneler,
kafeler, restoranlar ve spor tesisleri ile güzel anılar biriktir.

• Friglerin Eskişehir topraklarında bıraktıkları mirası, kentin en

• Eskişehir simidini denemeyi ihmal etmeyin.
• Susuzluğunuzu gidermek için doğal Kalabak Suyu'nu için.

görkemli anıtı olan Yazılıkaya Midas Anıtı'nı görün.

Üniversite etkinlikleri

• Han'daki yeraltı şehrini keşfedin.

• Devlet Opera ve Bale Günlerini kaçırmayın.

• Osmanlı'nın ilk fethettiği kale olan Karacahisar Kalesi'nin izini sürün.

• Eskişehir Teknik Üniversitesi Gözlemevi’nde yıldızları keşfedin.

• Seyitgazi'de Seyyid Battalgazi ve Şucaeddin Veli Türbelerine gidin.

• Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesine giderek

• Türkiye'nin ilk otomobili olan "Devrim" otomobilini yerinde görün.

cumhuriyet kazanımlarını tekrar hatırlayın.

• Türkiye'nin ilk Türk lokomotifi "Karakurt"u görün.

• Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesine giderek Türk

• Odunpazarı Evlerini gezerken tarihe yolculuk yapın.

karikatür sanatçılarını daha yakından tanıyın.

• Seyitgazi Büyükyayla Köyü Seyircek Kalesi'nden manzarayı izleyin.

• Eskişehir Teknik Üniversitesi Matematik Noktası’na giderek bilim

• Sivrihisar'da Ulu Cami'deki ahşap işçiliğini, Alemşah Kümbeti'ndeki

tarihinin izlerini sürün.

Selçuklu Sanatını görün; Nasreddin Hoca'nın doğduğu evi, Ermeni
Kilisesi'ni ve Pessinus ören yerini gezerek tarihe tanıklık edin.

