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YÜKSEKOKULLAR

1.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

> Hazırlık

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

1.ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU

> Bankacılık ve Sigortacılık
> Bilgisayar Programcılığı
> Elektrik
> Geleneksel El Sanatları
> İnşaat Teknolojisi
> Laborant ve Veteriner Sağlık

2.SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

> Çevre Sağlığı
> Çocuk Gelişimi
> İlk ve Acil Yardım
> Sağlık Kurumları İşletmeciliği
> Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
> Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

3.YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

> Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
> Lojistik
> Posta Hizmetleri



• NEDEN HAKKARİ?

Hakkâri İli; gökyüzüne uzanan yüksek ve görkemli dağları, 
derin vadileri, buzul gölleri ve dorukları, yüksek şelaleleri, 
rengârenk ot ve çiçeklerle bezenmiş çayırları, devamlı 
karlarla kaplı yüksek zirveleri, yazın koyun ve kuzu 
sürülerinin meleştiği soğuk sulu serin yaylaları ile zengin bir 
doğaya sahiptir. Dağcılık, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, su 
ve kara avcılığı, kış sporları, doğa yürüyüşü ve rastingin 
rahatlıkla yapılabileceği turizm açısından önemli doğal 
kaynaklara sahiptir. Bu nedenle Hakkâri’de ağırlıklı olarak 
doğaya yönelik turizm türleri önem kazanmaktadır. 
Öğrencilerimiz seçtikleri mesleklerin eğitimlerini en iyi 
şekilde alırken doğa sporlarıyla ilgilenip heyecan dolu 
dakikalar geçirebilirler. Zihinsel ve fiziksel aktivitelerin bolca 
yer aldığı Üniversitemizde ruhunuzu dinlendirip kendinizi 
geliştirebilirsiniz.

• ULAŞIM VE KONAKLAMA

Karayolu: Van-Hakkâri arası 3 - 3.30 saatlik bir otobüs 
yolculuğu ile aşılabilmektedir. Şırnak - Hakkâri güzergâhı 
üzerinden büyük kentlerimize otobüs aracılığıyla ulaşım 
sağlanılabilmektedir.

Havayolu: Hakkâri’nin havayolu ile ulaşımı Yüksekova ilçesi 
ve Van ilinden sağlanmaktadır. Hakkâri - Yüksekova arası 
45-55 dakikalık mesafe otobüs yolculuğu ile sağlanmakta 
olup  Hakkâri – Van arasındaki mesafe ise otobüs 
yolculuğuyla 3 saat sürmektedir. 

Üniversitemizin misafirhanesi ve lokali mevcut olup  
konaklama ve kahvaltı gibi ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. 
Şehirdeki üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları 
üzerine 2 pansiyon ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Müdürlüğü’nün bir yurdu mevcuttur. Pansiyonlardan biri 90 
kişilik ve karmadır. Diğeri ise 40 kişilik ve sadece bayanların 
kaldığı bir pansiyondur. Hakkari genelinde ise iki büyük otel, 
birçok pansiyon ve küçük otel bulunmaktadır.

Ülkemizin aydınlık geleceği olan sevgili gençler;

Üniversiteler, günümüz dünyasının en etkili gücü olan 
bilginin üretildiği, geliştirildiği ve paylaşıldığı kurumlardır. 
Gençlerimizin çağdaş, nitelikli, kendine güvenen ve üretken 
bireyler olarak yetişmesini sağlamak gibi kutsal ve onurlu bir 
görevin sorumluluğunu taşımaktayız. Ülkemizin gelişen 
dünyada aktif ve öncü bir rol oynayabilmesi için iyi eğitim 
almış insan kaynakları oluşturmak ve yetiştirmek 
zorundayız. Bu bağlamda, üniversitemize gelen 
öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi temel 
amaçlarımızdan biridir.  

Üniversiteler AR-GE, eğitim-öğretim ve sosyal sorumluluk 
üzerine yükselen alanlarda çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Bir düşünürün dediği gibi “İlimsiz gidilen yolun sonu 
karanlıktır.” Bu nedenle Üniversitemizde bulundukları sürece 
sevgili gençlerimize bilimi sevdirmek ve öğretmek en büyük 
hedefimizdir.

Eğitim kurumlarının en önemli temel amaçlarından biri de 
gençleri hayata hazırlamaktır. İhtiyaç duyduğu  bilgi ve 
becerileri kazanarak mezun olan bireyler, toplumun 
başarısına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu amaçla 
Üniversite olarak uyguladığımız, Bologna Süreci kapsamında 
Ulusal Yeterliliklere uygun ders programlarımızın yanında 
Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ve 
isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı sizlerin iyi bir eğitim 
alarak hayata hazırlanmanızda ve dünya ile 
bütünleşmenizde önemli bir fırsatlar sunmaktadır.

Yarınımızın bugünümüzden daha iyi olması dileğiyle…

Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
REKTÖR

AKADEMİK BİRİMLERİMİZ

FAKÜLTELER

1.EĞİTİM FAKÜLTESİ

> Almanca Öğretmenliği
> İlköğretim Matematik Öğretmenliği
> Sınıf Öğretmenliği
> Türkçe Öğretmenliği

2.İLAHİYAT FAKÜLTESİ

> İlahiyat

3.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

> İktisat
> İşletme
> Maliye
> Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

4.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

> Elektrik-Elektronik Mühendisliği
> İnşaat Mühendisliği
> Makine Mühendisliği

5.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


