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Ağrı İbrah�m Çeçen Ün�vers�tes�, modern kampüsü, zeng�n yeş�l dokusu, 

teknoloj�yle donatılmış b�naları ve spor tes�sler�yle öğrenc�ler�n her türlü 

�ht�yacına cevap vereb�lecek n�tel�klere sah�p b�r yaşam alanıdır. 2000 

dönüm üzer�ne kurulmuş olan kampüsümüz; yeş�l alanları, tem�z ve bakımlı 

çevres�, düzenl� trafiğ� ve güvenl� ortamı �le öne çıkmaktadır. 

Kampüs �çer�s�nde ve dışarısında bulunan KYK yurtları yaklaşık 5300 

öğrenc� kapas�tel�d�r. Şeh�rde özel öğrenc� yurtlarının yanı sıra İbrah�m 

Çeçen Vakfı tarafından kampüsümüzde 300 k�ş�l�k öğrenc� yurdu �nşa 

ed�lm�şt�r. Ayrıca İbrah�m Çeçen Vakfı tarafından öğrenc�lere başarı ve 

destek bursları ver�lmekte, yıl �çer�nde Ün�vers�tem�z� kültür-sanat-spor 

dallarındak� yarışma ve etk�nl�klerde başarıyla tems�l eden öğrenc�ler 

ödüllend�r�lmekted�r. 

“doğudan yükselen ışık” parolasıyla Ağrı İbrah�m Çeçen Ün�vers�tes� 
öğrenc�ler� �y� yet�şm�ş, m�ll�, manev� ve ahlak� değerlere bağlı b�reyler 

olarak topluma hazırlayan, yen� ufuklar açan, b�l�m�n sevg� �le bütünleşt�ğ� 

b�r ün�vers�ted�r.



EĞİTİM FAKÜLTESİ

   
Bölümler
Eğ�t�m B�l�mler�
B�lg�sayar ve Öğret�m Teknoloj�ler� Eğ�t�m�
Matemat�k ve Fen B�l�mler� Eğ�t�m�
Temel Eğ�t�m
İlköğret�m
Özel Eğ�t�m

50 yıllık köklü ve başarılı b�r geçm�ş� bulunan Eğ�t�m Fakültem�z, 
m�ll� ve evrensel değerler ışığında eğ�t�m veren, ürett�kler�n� toplumun 
yararına sunan, çevreye duyarlı, öğretmenl�k mesleğ�n�n temel �lkeler�ne 
bağlı, topluma �y� örnek oluşturan, öğret�m teknoloj�ler�n� etk�n 
b�r b�ç�mde kullanab�len eğ�t�mc�ler yet�şt�rmekted�r. Öğrenc�ler�n her 
türlü �ht�yacına cevap vereb�lecek özell �k lere sah�p şek�lde 
özenle tasarlanmış Fakültem�zde, b�lg�sayar ve projeks�yon c�hazları 
�le donanmış dersl�kler ve amfiler�n yanı sıra �lg�l� bölümler �ç�n, 
res�m, desen, görsel �let�ş�m, heykel, tasarım, el sanatları ve grafik baskı 
atölyeler� �le drama, müz�k salonları, b�lg�sayar laboratuvarları yer 
almaktadır. Ayrıca b�l�msel ve sosyal etk�nl�kler �ç�n konser ve sem�ner 
salonları �le b�rl�kte kütüphane ve kant�n bulunan Fakültem�z öğrenc�ler�n 
tüm �ht�yaçlarını karşılayab�lecek altyapıya ve donanıma sah�pt�r. 

Güzel Sanatlar Eğ�t�m�
Müz�k Eğ�t�m� 
Türkçe ve Sosyal B�l�mler Eğ�t�m�

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölümler
Arkeoloj� 
B�yoloj�
Coğrafya
Doğu D�ller� ve Edeb�yatı
Felsefe
F�z�k
K�mya
Matemat�k

Moleküler B�yoloj� ve Genet�k
Ps�koloj�
Rus D�l� ve Edeb�yatı
Sanat Tar�h�
Sosyoloj�
Tar�h
Türk D�l�

Evrensel b�l�m�n ışığında öğrenc� merkezl� eğ�t�m� esas alan Fakültem�z, verd�ğ� 

eğ�t�m-öğret�m, ürett�ğ� b�lg� ve ortaya koyduğu araştırma kal�tes� �le 

toplumun problemler�ne çözüm arayışı �ç�nde olan, b�l�msel gel�şmeler� 

yakından tak�p eden b�r eğ�t�m anlayışına sah�pt�r. 

Fakültem�zde; teknoloj�k c�hazlar �le donatılmış dersl�k ve amfiler, fen 

alanındak� öğrenc�ler�m�z�n ve akadem�k personel�m�z�n her türlü b�l�msel 

çalışmasını sağlayacak teknoloj�k özell�klere sah�p laboratuvarlar ve �nternet 

b�l�ş�m sını�arı, öğrenc�ler�m�z�n serbest zamanlarını değerlend�rmek veya 

ders çalışmak �ç�n kullanab�lecekler� okuma salonu, ferah ve tem�z b�r ortama 

sah�p kant�n ve konferans salonu bulunmaktadır. 



ECZACILIK  FAKÜLTESİ

Bölümler
Eczacılık Meslek B�l�mler�
Eczacılık Teknoloj�s�
Eczacılık Temel B�l�mler�

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ

Bölümler 
Ekonometr� Bölümü
Mal�ye Bölümü
S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�
Uluslararası İl�şk�ler 
Yönet�m B�l�ş�m S�stemler�
İkt�sat
İşletme

Fakültem�z, uluslararası b�l�m dünyası tarafından kabul görecek 

kurumsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleşt�rmek; geleceğ�n 

akadem�syenler�n�n yet�şmes�ne elver�şl� b�l�msel b�r ortam sunmak; 

küresel rekabet ortamında kamu ve özel sektörün �ht�yaçlarına uygun 

n�tel�kler� taşıyan, b�lg�ye kolay ulaşab�len üreteb�len ve paylaşab�len, 

�ş hayatına kolayca uyum sağlayacak b�reyler yet�şt�rmey� b�r�nc�l amaç

olarak bel�rlem�şt�r. Fakültem�zde b�lg�sayar ve projeks�yon c�hazları 

�le son teknoloj� ürünler�n yer aldığı dersl�kler, amfiler ve akıllı sını�arın 

yanı sıra öğrenc�ler�n ders saatler� dışında çalışmalarını sürdüreb�lecekler�

okuma salonu ve b�lg�sayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Eczacılık Fakültem�z, b�lg� çağının gerekler�n� yer�ne get�recek eğ�t�m araçlarını 

�le Eczacılık alanındak� laboratuvar uygulamaları �le desteklenm�ş ve güncel 

b�l�msel teknoloj�k gel�şmeler ışığında en �y� b�lg�ler �le donatılmış güçlü b�r 

meslek� eğ�t�m vermey� hede�emekted�r. Bu kapsamda eğ�t�m programımız, 

eczacılık mesleğ�n�n kl�n�k yönünün yanında, �laç teknoloj�s�ndek� temel 

eğ�t�mler� de kapsayacak şek�lde; zorunlu-seçmel� teor�k dersler, laboratuvar 

ve staj uygulamaları olarak planlanmıştır. Eczacılık Programımıza 2013 

yılından �t�baren öğrenc� alımı yapılmaktadır. Fakültem�z b�l�msel prens�plere 

bağlı, üretken, toplumsal et�k değerler� el üstünde tutan; bölgem�z, ülkem�z ve 

dünyanın sağlık sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı çalışab�len, değ�şen 

koşullara ayak uydurab�len, d�s�pl�nler arası çalışma yeteneğ� üst düzeyde; 

teor�k b�lg�ler�n� prat�ğe etk�n şek�lde aktarab�len; çeş�tl�l�ğ� b�r zeng�nl�k olarak 

ben�mseyen b�reyler yet�şmekted�r.



Fakültem�zde, öğrenc�ler�n İslam'ı temel kaynakları üzer�nden öğrenmeler�n�, 

anlamalarını, kavramalarını amaçlayan b�r eğ�t�m anlayışı ben�msenm�şt�r.  

M�llî, manev�, d�n� ve ahlâkî değerler�m�ze bağlı b�reyler�n yet�şt�r�lmes�n� 

öncel�kl� hedefi olarak bel�rleyen Fakültem�z, öğrenc�ler�n her türlü �ht�yacını 

karşılayab�lecek donamım ve alt yapıya sah�p b�nasıyla eğ�t�m-öğret�m 

faal�yetler�n� yürütmekted�r. 

İSLAMİ İLİMLER  FAKÜLTESİ

Bölümler
Temel İslam B�l�mler�
İslam Tar�h� ve Sanatları
Felsefe ve D�n B�l�mler� 
İlköğret�m D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Eğ�t�m�

Sosyal b�l�mler alanında �y� yet�şm�ş, b�lg� ve becer�yle donatılmış, yerel 

değerler�n yanı sıra evrensel değerlere de yabancı olmayan, b�l�msel araştırma 

ve gel�şt�rmen�n önem�n� kavramış b�reyler�n yet�şt�r�lmes� amaçlanarak 

kurulan Doğubayazıt İnsan ve Toplum B�l�mler� Fakültem�z bölgen�n �ht�yaçları 

ve d�nam�kler� göz önünde bulundurularak açılacak yen� bölümlerle 

bölgem�z�n ve ülkem�z�n kalkınmasına h�zmet edecekt�r.

DOĞUBEYAZIT İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölümler
Antropoloj�
Bankacılık ve F�nans
Ps�koloj�
Uluslararası T�caret
Tar�h
Sosyoloj�
Yabancı D�ller

Fakültem�zde 3 adet l�sansüstü dersl�k, 1 adet konferans salonu, 1 sem�ner 

salonu, 24 dersl�k, 2 amfi, 1 b�lg�sayar laboratuvarı, kant�n, kütüphane ve 2 

adet mesc�d bulunmaktadır. 



 Çağın �ht�yaçlarına yönel�k yöntem ve tekn�kler gel�şt�rerek, uygulayab�lecek 

b�lg� ve becer�ye sah�p, çevre duyarlılığı gel�şm�ş, meslek� b�lg� ve becer�ler�n� 

günümüzün gel�şen teknoloj�s�n� tak�p ederek güncel tutan uzmanlar 

yet�şt�rmey� hede�eyen Patnos Sultan Alparslan Doğa B�l�mler� ve 

Mühend�sl�k Fakültes�, gerçekleşt�receğ� b�l�msel çalışmalarını ülkem�z �ç�n 

toplumsal ve ekonom�k faydaya dönüşecek şek�lde planlamaktadır. F�z�k� 

altyapısı büyük ölçüde tamamlanan Fakültem�z, önümüzdek� dönemlerde 

öğrenc� almaya başlayarak koyduğu hede�er doğrultusunda eğ�t�m-öğret�m 

faal�yetler�ne başlayacaktır. 

PATNOS SULTAN ALPARSLAN DOĞA BİLİMLERİ 
VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    

Bölümler 
B�lg�sayar Mühend�sl�ğ� 
Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ�
Gıda Mühend�sl�ğ�
Jeodez� ve Fotogrametr� Mühend�sl�ğ�
Mak�ne Mühend�sl�ğ�
Malzeme B�l�m� ve Mühend�sl�ğ�
Mekatron�k Mühend�sl�ğ�

M�marlık
İnşaat Mühend�sl�ğ�
Çevre Mühend�sl�ğ�

Sağlık sektöründek� kurum/kuruluşların �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �nsan 

kaynağının yet�şt�r�lerek sektöre kazandırılması hedefi doğrultusunda; 

eğ�t�m-öğret�m kal�tes�n�n en üst düzeye çıkartılması �ç�n b�l�msel gel�şmeler 

güncel olarak tak�p ed�lerek öğrenc�ler meslek� yönden en �y� şek�lde 

hazırlanmaktadır.  

SAĞLIK YÜKSEKOKULU    

Bölümler
Beslenme ve D�yetet�k
Ebel�k
Hemş�rel�k
Sağlık Yönet�m�
Sosyal H�zmetler

Öğrenc�ler�m�z�n kal�tel� eğ�t�m alması �ç�n b�r yandan en üst düzeyde eğ�t�m 

ve öğret�m stratej�ler�nden yararlanmaya çalışılırken d�ğer yandan sosyal ve 

kültürel etk�nl�klerle de onları toplumun en donanımlı b�reyler� olarak 

yet�şt�rmeye yönel�k gerekl�  f ırsatlar sunulmaya çalışılmaktadır. 

Yüksekokulumuz uygulama sını�arı, kadın doğum uygulama laboratuvarı, 

kütüphanes�, sosyal-sport�f yaşam alanları, kant�n� ve doğayla �ç �çe 

kampüsüyle eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�ne devam etmekted�r. 



 

Spor dalları konusunda b�r�k�ml�, spor teknoloj�s�n� kullanan, �nsanın ps�ko-

sosyal yönünü ele alan davranış b�l�mler� konusunda b�lg� ve becer� sah�b� 

gençler�n yet�şt�r�lmes�n�n hede�end�ğ� yüksekokulumuzda, donanımlı, 

zamanın yen�l�k ve �ht�yaçlarını gözlemleyen, b�l�msel düşünme ve sorun 

çözme yeteneğ� gel�şm�ş, almış olduğu eğ�t�mler� sonrak� kuşaklara 

sunab�lecek eğ�t�mc�ler yet�şt�r�lmekted�r. Yüksekokulumuz bünyes�nde 

b�lg�sayar ve son teknoloj� c�hazlarla donatılmış sını�ar, anatom� laboratuvarı, 

fizyoloj� laboratuvarı, b�lg�sayar laboratuvarı, b�l�ş�m ve çalışma salonu, 

konferans salonu, fittnes merkez�, 15 Temmuz Şeh�tler Çok Amaçlı Spor Salonu 

bulunmakla b�rl�kte 5 adet ten�s kortu, yarı ol�mp�k kapalı yüzme havuzu, halı

saha ve ün�vers�te stadyumu öğrenc�ler�m�z�n h�zmet�ne sunulmuştur.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bölümler
Antrenörlük Eğ�t�m� Bölümü
Beden Eğ�t�m� ve Spor Öğretmenl�ğ� Bölümü
Spor Yönet�c�l�ğ� Bölümü 

Yabancı D�ller Yüksekokulumuz sah�p olduğu �mkânların tamamını 

öğrenc�ler�m�z �ç�n en üst düzeyde yabancı d�l eğ�t�m� ve öğret�m� �ç�n 

kullanmaktadır. Yetk�n ve alanında uzman akadem�k kadrosu, eğ�t�m 

teknoloj�ler�ndek� gel�şmelere bağlı olarak oluşturulmuş özerk öğrenc� 

merkezl�, yaşam boyu öğrenme odaklı eğ�t�m ortamı �le Yüksekokulumuz 

öğrenc�ler�n yabancı d�lde sözlü ve yazılı �let�ş�m becer�ler�n� gel�şt�rerek l�sans 

öğren�mler� sürec�nde ve sonrasında �ht�yaç duyacakları sağlam b�r yabancı d�l 

altyapısı kazandırma amacındadır. 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Bölümler
Müterc�m Tercümanlık



ELEŞKİRT CELAL ORUÇ HAYVANSAL 
ÜRETİM YÜKSEKOKULU

Bölümler 
Hayvansal Üret�m ve Yönet�m

Yüksekokulumuz güncel ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak bu 

alandak� b�lg� üret�m�ne katkıda bulunmak, üret�len b�lg�ler�n daha gen�ş 

k�tlelere ulaşmasına yardımcı olmak suret�yle bu b�lg�ler�n etk�n şek�lde 

kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak amacındadır. 

Yüksekokulumuz; b�l�msel ve kal�tel� b�r eğ�t�m-öğret�m sağlayarak tur�zm 

sektörünün yapısını ve �şley�ş�n� �y� b�len, alanında donanımlı, güçlü b�r �let�ş�m 

becer�s�ne sah�p, et�k değerlere bağlı yönet�c� adayları yet�şt�rmey� 

hede�emekted�r.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE 
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 

Bölümler
Konaklama İşletmec�l�ğ�
Seyahat İşletmec�l�ğ�
Tur�zm Rehberl�ğ�

Modern hayvancılığın mevcut olduğu gel�şm�ş b�rçok ülkede “Hayvansal 
Üret�m” ya da “Ç�ftl�k Yönet�m�” şekl�nde eğ�t�m h�zmet� veren b�rçok 
yüksekokul, fakülte ve enst�tüler bulunmaktadır. Ülkem�zde büyükbaş 
hayvancılığın özell�kle son 10-15 yıldır ver�len çeş�tl� teşv�kler�n de etk�s�yle 
büyük b�r gel�şme ve değ�ş�m �çer�s�nde olduğu düşünüldüğünde profesyonel 
olarak ç�ftl�k yönet�c�l�ğ� görev�n� yürüteb�lecek b�lg� ve becer�ye sah�p tekn�k 
eleman/yönet�c� yet�şt�recek b�r okula �ht�yaç olduğu konunun uzmanı olan 
akadem�syenler�n ortak görüşüdür.
Buradan hareketle “Hayvansal Üret�m Yüksekokulu” (HÜYO) kurma düşünces� 
doğmuş ve bu okulda yet�şecek elamanların daha profesyonel üret�m 
ç�ftl�kler� kurması amaçlanmıştır.
HÜYO’nun kuruluş amacı son yıllarda ülkem�zde eks�kl�ğ� çok h�ssed�len böyle 
b�r açığı kapatmak ve gel�şen hayvancılığın daha profesyonel yapılab�lmes� 
�ç�n Ç�ftl�k Yönet�c�s� yet�şt�rmekt�r. HÜYO bu alanda ülkem�zde kurulmuş �lk 
yükseköğret�m okulu olup “Ç�ftl�k Yönet�m�” ya da “Hayvansal Üret�m” 
eşdeğer�nde olan 4 yıllık b�r yüksekokuldur.



B�reyler�n,  a�leler�n,  grupların ve toplumun yaşam kal�tes�n�, koşulları 

değ�şt�rerek ya da mevcut koşullardan daha etk�n b�ç�mde yararlanılmasını 

hede�eyen Yüksekokulumuz, geleceğ�n sosyal h�zmet çalışanlarının �ht�yaç 

duyacakları b�l�msel teor�k b�lg�y� kazanmaları, mesleğ�n gerekt�rd�ğ� et�k 

değerler� özümsemeler� ve �ş yaşamına başladıklarında özgüven �ç�nde �lk 

adımlarını atmalarını sağlayacak ölçüde uygulama prat�ğ�ne sah�p olmalarını 

hede�emekted�r.

PATNOS SOSYAL HİZMETLER 
YÜKSEKOKULU 

Bölümler
Sosyal H�zmetler

İç�nde bulunduğumuz y�rm� b�r�nc� yüzyılda ülkeler�n gel�şme ve 

kalkınmasının temel�n�  b�lg�, becer� ve �ş alışkanlıklarına sah�p n�tel�kl� �nsan 

gücünün yet�şt�r�lmes� oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada olduğu g�b� 

ülkem�zde de meslek yüksekokulları büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca mevcut programlarımız, değ�şen �ht�yaçlar doğrultusunda "Eğ�t�mde 

Program Gel�şt�rme" tekn�ğ�ne göre sürekl� gel�şt�r�l�p d�nam�k tutulmakta;  

ortaya çıkan �ht�yaçlara göre de yen�  programlar açılmaktadır.  Uygulamaya 

ve g�r�ş�mc�l�ğe verd�ğ� önemle, “�ş arayan değ�l, aranan n�tel�kl� k�ş�ler” 

yet�şt�ren Yüksekokulumuz, b�lg�, becer� ve donanımları sayes�nde aranan ve 

kend� alanlarında rahatlıkla �ş bulab�len her b�r mezunuyla gurur duymaktadır.

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölümler
Büro H�zmetler� ve Sekreterl�k
B�lg�sayar Teknoloj�ler�
B�tk�sel ve Hayvansal Üret�m
Çevre Koruma Teknoloj�ler�
El Sanatları
Elektron�k ve Otomasyon
Elektr�k ve Enerj�
F�nans, Bankacılık ve S�gortacılık

İnşaat
Mak�ne ve Metal Teknoloj�ler�
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknoloj�ler�
Mülk�ye Koruma ve Güvenl�k
Seyahat, Tur�zm ve Eğlence H�zmetler�
Tasarım
Ulaştırma H�zmetler�

Yüksekokulumuzu başarıyla tamamlayan öğrenc�ler�m�z, A�le ve Sosyal 

Pol�t�kalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenl�k Bakanlığı, Ün�vers�teler�n Sosyal H�zmet Bölümü veya �lg�l� 

bölümler�, kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönet�mler ve bağlı b�r�mler�, s�v�l 

toplum örgütler� ve uluslararası örgütler�n �lg�l� b�r�mlerde çalışma olanağına 

kavuşurlar.



MESLEK YÜKSEKOKULU TAŞLIÇAY 
YERLEŞKESİ

Bölümler
Dış T�caret
Muhasebe ve Verg�
Elektr�k ve Enerj�
Yönet�m ve Organ�zasyon

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Bölümler
Sağlık Bakım H�zmetler� 
Terap� ve Rehab�l�tasyon 
Tıbb� H�zmetler ve Tekn�kler
Çocuk Bakımı ve Gençl�k H�zmetler� 

Meslek Yüksekokulumuza bağlı Taşlıçay yerleşkem�zde Dış T�caret, Muhasebe 

ve Verg�, Elektr�k ve Enerj�, Yönet�m ve Organ�zasyon bölümler�yle h�zmet 

ver�lmekted�r. 

Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu olarak amacımız ülkem�z�n gel�ş�m�ne 

katkıda bulunan, �nsan hayatının değer�n� b�len, teknoloj�y� tak�p eden, sürekl� 

araştıran ve öğrenen, elde ett�ğ� ver�ler� en �y� şek�lde kullanan nes�ller 

yet�şt�rmekt�r.
Kamu ve özel sektörün çağın gerekler�ne göre değ�şen �ht�yaçlarını 

karşılayacak şek�lde yen� bölümler ve programlar açılarak meslek� açıdan �y� 

yet�şm�ş, sorumluluk sah�b� b�reyler�n yet�şt�r�lmes� hede�enmekted�r. 

İler� eğ�t�m tekn�kler� kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet 

edeb�lecek eğ�t�m standartlarına ulaşmak, sağlık sektörü �le toplumsal 

gereks�n�mlere göre yen� eğ�t�m programları gel�şt�rmek, n�tel�kl� eğ�t�m-

öğret�m faal�yetler�n� sürekl� kılmak Meslek Yüksekokulumuzun öncel�kl� 

hedefid�r.



İl�m�z ve bölgem�z başta olmak üzere ülkem�z�n sorunlarını çözmeye yönel�k 

çalışmalar yapan, ün�vers�te/toplum �şb�rl�ğ�n� sağlamada öncü; öğrenc�ler�n� 

yönet�msel ve finansal açıdan çağın gerekler�ne göre yet�şt�rmey� kend�ne asl� 

görev ed�nm�ş Eleşk�rt Meslek Yüksekokulumuz; araştırmacı, katılımcı, 

paylaşımcı, özgün, meslek et�ğ� değerler�ne sah�p ve toplumsal değerlere 

saygılı b�reyler yet�şt�rmey� amaçlamaktadır. 

ELEŞKİRT MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölümler
Büro Yönet�m� ve Sekreterl�k
F�nans, Bankacılık ve S�gortacılık 
Mülk�ye Koruma ve Güvenl�k
Yönet�m ve Organ�zasyon

DOĞUBAYAZIT AHMED-İ HANİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölümler 
Dış T�caret 
El Sanatları 
Gıda İşleme
Mülk�ye Koruma ve Güvenl�k 
Otel, Lokanta ve İkram H�zmetler� 
Seyahat, Tur�zm ve Eğlence H�zmetler� 

Veter�nerl�k 
Yönet�m ve Organ�zasyon 
İnşaat

2012 yılında eğ�t�m-öğret�me başlayan Yüksekokulumuz, ülkem�zde 

gel�şmekte olan güncel teknoloj�k alanlardak� n�tel�kl� ara eleman �ht�yacının 

karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönel�k eğ�t�m, öğret�m, 

araştırma ve gel�şt�rmey� ön planda tutan b�r eğ�t�m anlayışıyla faal�yetler�ne 

devam etmekted�r.

Konumu ve m�mar� yapısı �le emsals�z olan modern kampüsümüz bünyes�nde 

barındırdığı kütüphane,    spor tes�sler�, amfi t�yatro ve doğayla �ç �çe sosyal 

yaşam alanları �le öğrenc�ler �ç�n key��� ve tüm �ht�yaçlarına cevap vereb�lecek. 



Ülkem�zde son yıllarda hava taşımacılığı sektöründe görülen hızlı büyüme 

beraber�nde bu alanda yet�şm�ş �nsan kaynağı �ht�yacını da ortaya çıkarmıştır. 

Hızla artan yolcu taleb�n� karşılayab�lmek amacıyla yen� havayolu ş�rketler�n�n 

pazara g�rmes�, ş�rketler�n filolarının büyümes�, ülkem�zdek� havaalanlarının 

sayısının artması ve mevcut havaalanı kapas�teler�n�n arttırılması �ç�n yen� 

�laveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe n�tel�kl� �nsan kaynağına olan 

�ht�yaç daha da arttı.

SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölümler
Ulaştırma H�zmetler� Bölümü

İnsan kaynakları açısından ülkem�zdek� en öneml� eks�kl�k sektörlerdek� 

“kal�fiye ara elemanı” yeters�zl�ğ�d�r. Kal�fiye eleman sektörler �ç�n olduğu 

kadar, ülkem�z�n kalkınması �ç�n de en öneml� faktör olup, ekonom�de 

kaynakların ver�ml� kullanımında büyük önem taşımaktadır. Özell�kle 

bölgem�z�n sektör talepler� ve �ht�yaçlarına göre mevcut bölümlere �laveten 

yen� bölümler ve programlar açma çalışmaları da güncel tutulmaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuz bölgen�n ve ülken�n gereks�n�m duyduğu n�tel�kl� ara 

�nsan gücü yet�şt�rmey� amaçlamakla b�rl�kte, sah�p olduğu b�lg� ve teknoloj� 

b�r�k�m�n� �le donanımlı, topluma karşı görev ve sorumluluklarının farkında 

olan, �ş tanımına uygun çalışmayı prens�p ed�nen b�reyler yet�şt�rmey� 

hede�emekted�r. 

PATNOS MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölümler
B�lg�sayar Teknoloj�ler�
Elektr�k ve Otomasyon
Elektr�k ve Enerj�
Mak�ne ve Metal Teknoloj�ler�
İnşaat

S�v�l Havacılık Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı havacılık sektöründek� 
büyümeye paralel olarak artan uzman personel taleb�n� karşılamaya yönel�k 
takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, etk�n �let�ş�m becer�s�ne sah�p, 
d�nam�k ve operasyonel düzeydek� faal�yetlere hâk�m personel yet�şt�rmekt�r. 
Ün�vers�tem�z bünyes�nde açılan S�v�l Havacılık Meslek Yüksekokulunun 
havacılık sektörünün �nsan kaynağı �ht�yacının karşılanmasında öneml� b�r rol 
oynayacağına �nanıyoruz.



B�l�m�n evrensell�ğ� �lkes�n� her zaman ön planda tutan ve b�l�msel b�lg� 
b�r�k�m�ne katkı sağlamayı amaçlayan Fen B�l�mler� Enst�tüsü 2010 tar�h�nde 
l�sansüstü eğ�t�me başlamış, şuan �t�bar�yle de F�z�k, K�mya, Matemat�k, 
Matemat�k ve Fen B�l�mler� Eğ�t�m� Anab�l�m Dallarında l�sansüstü eğ�t�m 
vermekted�r. Enst�tümüz merkez kampüsümüz �çer�s�nde yer alan ve 
dersl�kler�, sem�ner salonları, kütüphanes�, kant�n�, gerekl� teknoloj�k ve 
fiz�ksel alt yapılarla donatılmış müstak�l b�nasında faal�yetler�n� 
sürdürmekted�r.

FBE Anab�l�m Dalları
F�z�k 
K�mya
Matemat�k
Matemat�k ve Fen B�l�mler� Eğ�t�m�

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlık B�l�mler� Enst�tümüz, l�sansüstü düzeyde b�l�msel olayları gen�ş ve der�n 
b�r bakış açısıyla �rdeleyerek yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� adımları 
bel�rleme yeteneğ� kazanmış öğrenc�ler yet�şt�rme gayes�nded�r.  Bu amaçla 
kurulan Enst�tümüz gerekl� tüm teknoloj�k ve fiz�ksel altyapıya sah�p 
b�nasında çalışmalarını yürütürken yakın gelecekte öğrenc� alarak l�sansüstü 
eğ�t�m faal�yetler�ne başlayacaktır.  

Enst�tümüzün temel görev�, öncel�kle Ün�vers�tem�z�n ve genel olarak bütün 

yükseköğret�m kurumlarının öğret�m elemanı �ht�yacını karşılayacak, 

donanımlı b�l�m adamları yet�şt�rmekt�r. Amacımız başta yükseköğret�m 

kurumları olmak üzere, çeş�tl� kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev 

yapacak araştırmacı, uzman ve b�l�m adamlarının m�llî ve manevî 

değerler�m�z� özümsem�ş, objekt�f düşüneb�len, araştıran ve üreten b�rer b�rey 

olarak yet�şmeler�n� sağlamak; böylece bölgem�z�n ve ülkem�z�n kalkınmasına 

katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çağımızın ve ülkem�z�n 

�ht�yaçlarına cevap vereb�leceğ�n� düşündüğümüz yen� programlar açmak, 

mevcut programları gel�şt�rmek ana hedefim�zd�r.  

 ENSTİTÜLER

Rus D�l� ve Edeb�yatı 
Sosyal B�l�mler ve Türkçe Eğ�t�m�
Tar�h
Türk D�l� ve Edeb�yatı
Türkçe Eğ�t�m�

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 ENSTİTÜLER

Sağlık BE Anab�l�m Dalları
Beden Eğ�t�m� ve Spor

SBE Anab�l�m Dalları
Felsefe ve D�n B�l�mler�
İkt�sat
İlköğret�m / Sosyal B�lg�ler
İlköğret�m / Sınıf Öğretmenl�ğ�
İlköğret�m / D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s�
İşletme 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ



Merkez� Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı �ler� akadem�k araştırmaların 
yanı sıra bölgesel kalkınma kapsamında su, gıda, petrol ve katı yakıt olmak 
üzere 3 temel alandak� anal�zler�n� yapmayı planlamıştır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
LABORATUVARI

Merkez� Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Ün�vers�tem�z bünyes�nde 

mevcut her türlü araç, gereç ve c�haz �le b�rl�kte Ar-Ge �mkânlarının b�r�mler 

arası kullanıma açılmasını sağlamaktadır. Laboratuvarımız �ler� düzeyde 

b�l�msel çalışmaları ve araştırma faal�yetler�n� yürütürken, gerek 

enst�tüler�m�z�n gerekse farklı ün�vers�telerden akadem�syenler�n Bölgen�n 

kalkınmasına yönel�k yüksek l�sans ve doktora projeler�n� destekleyecek 

öneml� b�r alt yapı sağlamaktadır.
2010 yılında temeller� atılan Merkez� Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 

23200 m  kapalı alana sah�pt�r. Ün�vers�tem�z Merkez� Araştırma ve 
Uygulama Laboratuvarı TÜRKAK tarafından yapılan denet�m sonucunda TS 
EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre 22/01/2014 tar�h�nde akred�te 
ed�lm�ş olup �lg�l� yönetmel�k ve tebl�ğlere uygunluğu kapsamında yıllık 
olarak �lg�l� kuruluş tarafından �zlenmekte ve değerlend�r�lmekted�r. 

KAMPÜSTE YAŞAM



1. REKTÖRLÜK

2. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

3. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

4. MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI

5. MERKEZİ YEMEKHANE VE KAFETERYA

6. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

7. EĞİTİM FAKÜLTESİ

8. ISI MERKEZİ

9. ECZACILIK FAKÜLTESİ

10. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

11. GARAJ

12. CAMİİ

13. KONUK EVİ

14. REKTÖR KONUTU

15. LOJMANLAR

16. MESLEK YÜKSEKOKULU

25. IC VAKFI ÖĞRENCİ YURDU

26. IC VAKFI OFİSİ

27. ANAOKULU, İMAM EVİ

28. ANA NİZAMİYE

29. GÖLET

30. BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

31. HOBİ BAHÇELERİ

32. ŞEKER NİZAMİYE

17. KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

18. STADYUM

19. TENİS KORTLARI

20. SPOR TESİSLERİ

21. HALI SAHA

22. ENSTİTÜLER 

23. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

24. OLİMPİK YÜZME HAVUZU

KAMPÜS PLANI


