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Uzun ve yorucu geçen bir sürede hayallerinize ulaşmak için var gücünüzle 
çalıştınız. Şimdi ödülünüzü alma zamanı! 
Bizler, sizi geleceğe hazırlamak için yetenekli akademik kadromuz ve güçlü 
teknolojik altyapımızla hazırız ve sizleri bekliyoruz. 

Dünyayı değiştirmenin ancak eğitim yoluyla yapıldığına inanıyoruz.
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FAKÜLTELER 5



Tıp Fakültesi 2006 yılında kuruldu.

İlk mezunlar tıp eğitimini 2015-2016 akademik yılı sonunda bitirmiştir.

Bugün itibariyle 181 öğretim üyesi, 44 bölümümüz vardır ve eğitim; birinci sınıfta 130, ikinci sınıfta 121 ve 
üçüncü sınıfta 70 olmak üzere toplam 321 öğrenci (5 yabancı) ile devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi, 2012 yılından bu yana Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni araştırma 
ve uygulama tesisi olarak kullanmaktadır.

Hastane; 770 yatak kapasitesi ve 120 yoğun bakım ünitesi ile genel, cerrahi, dâhiliye, kardiyoloji, 
kardiyovasküler cerrahi, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerini içeren üçüncü basamak bir tıp 
merkezidir.

İleri teknoloji ile donatılmış 30 ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca iki anjiyografi ve kardiyak 
rehabilitasyon ünitesi, gelişmiş bir radyoloji bölümü, kemoterapi ünitesi, hemodiyaliz ünitesi, invitro 
fertilizasyon merkezi, modern girişimsel endoskopi ünitesi ve çeşitli tanı ve girişimsel birimler ilimizdeki 
ve yakın şehirlerdeki hastalara hizmet vermektedir.

Bu hastane, öğretim üyelerimizin rehberliğinde bu tesiste teşhis ve tedavi edilen çeşitli hastalıkları 
gözlemleme avantajı ile tıp öğrencilerinin öğrenme eğrilerini geliştirmektedir.

TIP FAKÜLTESİ
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Bölümler Temel Tıp Bilimleri

• Temel Tıp Bilimleri
• Dahili Tıp Bilimleri
• Cerrahi Tıp Bilimleri

Anatomi Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji Anabilim Dalı ve Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

76



Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Bölümü 2011 yılında kuruldu. 

Anatomi dersleri tıp eğitiminin ilk iki yılında 
verilmektedir. 198’i teorik, 92’si pratik olmak 
üzere toplam 290 saattir. Teorik derslerde, 
öğrencilerin insan vücudunun anatomik yapısını, 
kemik, kas-iskelet sistemini, kalbin anatomisini ve 
dolaşım sistemini, solunum sistemini, endokrin ve 

ürogenital sistemi, beyin ve sinir sistemini oluşturan 
organların anatomisini öğrenmesi amaçlanmıştır.

Anatomi pratik dersleri için bir öğrenci laboratuvarı 
bulunmaktadır. Pratik dersler öğrencilerin klinik 
eğitiminin temeli olacaktır; uygulamalar insan 
vücudunun anatomisini gösteren modeller ve 
kadavralar üzerinde yapılmaktadır.
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Biyoistatistik Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Biyoistatistik Bölümü, 2011 yılında Hitit Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin bir parçası olarak kurulmuştur.

Bölüm, Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer almakta 
ve Tıp Fakültesinde Biyoistatistik ve Bilişim dersleri 
vermektedir (30’u teorik, 228’i pratik olmak 
üzere toplam 258 saat). Tıp Fakültesi dışında 
Hitit Üniversitesi’nin diğer fakülte ve enstitü 
öğrencilerine biyoistatistik dersleri verilmektedir.

Tıbbi Biyoloji Bölümü 2011 yılında kurulmuştur.

Tıbbi Biyoloji dersleri tıp eğitiminin ilk yılında 
verilir ve hem temel hem de güncel tıbbi biyoloji 
kavramlarını öğretmek amacıyla teorik ve pratik 
derslerden oluşur.

Fizyoloji Bölümü 2011 yılında kurulmuştur.

Fizyoloji dersleri tıp eğitiminin ilk iki yılında 
verilmektedir. 163’ü teorik, 40’ı pratik olmak 
üzere toplam 183 saattir. Teorik derslerde, 
öğrencilerin molekül, hücre, doku, organ 
sistemleri düzeyinde ve bir bütün olarak 
insan vücudunun işlevlerini kavraması ve 
vücudun çeşitli faktörlerle etkileşimlerini 
öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Fizyoloji uygulamalı dersleri için bir öğrenci 
laboratuvarı vardır. Pratik derslerde, 
öğrenciler klinik eğitimlerini temelini alır; 
solunum fonksiyon testleri, kan basıncı 
ölçüm yöntemleri, hemogram testi, EKG, 
EMG ve EEG uygulanır.
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Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji bölümü 2011 yılında 
kuruldu. 

“Histoloji ve Embriyoloji” teorik ve uygulamalı 
dersleri öğretim üyelerimiz tarafından fakültenin 

birinci ve ikinci yıl ders kurullarında verilmektedir. 
Ayrıca Fakültemizin “Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı” uzman asistanlarının eğitimi 
kapsamında “Embriyoloji” dersleri verilmektedir.

Hitit Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü 2011 
yılında kuruldu.

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında bölümümüz Tıp 
Fakültesi 1. Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem 
öğrencilerine teorik ve pratik eğitim vermektedir. 
Uzmanlık eğitimi sırasında zorunlu rotasyonlar 

şunlardır: Genel mikrobiyoloji, immünoloji, 
viroloji, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, 
mikobakteriyoloji, ekoloji, parazitoloji, hastane 
enfeksiyonları, laboratuvar yönetimi ve etik, kan 
merkezi. Dış bölüm rotasyonları; Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya, Halk Sağlığı.

Tıbbi Biyokimya bölümü 2011 yılında kuruldu. 
Tıbbi Biyokimya dersleri tıp eğitiminin ilk ve ikinci 
yıllarında verilmektedir ve hem temel hem de 

güncel tıbbi biyokimya kavramlarını öğretmek 
amacıyla teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. 1110



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1996 yılında Sağlık Koleji olarak açıldı. Ardından Sağlık Yüksekokulu’nun 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüşümü 2018’de yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık 

eğitim süresi ile Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerden 3 tanesi öğrenci 

kabul etmektedir.
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Bölümler

• Hemşirelik Bölümü
• Çocuk Gelişimi Bölümü
• Sağlık Yönetimi Bölümü

1312



Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik bölümünün süresi 4 yıldır. Eğitim dili 
Türkçe’dir ve Türkçe müfredata ek olarak ileri 
düzeyde bir mesleki İngilizce dersi bulunmaktadır. 
Koruyucu sağlık kapsamında insan, çevre ve 
hemşirelik müfredatın temelini oluşturmaktadır.

Eğitim programımız genel dersler, bölüm dersleri 
ve öğrencilerimizin akut bakım ve halk sağlığı 
alanında deneyim kazanmasına yardımcı olan 
klinik uygulamaları içermektedir. Bu program, 

lisans derecesine sahip bir hemşirenin kanıta dayalı 
bakım, eğitim ve araştırma, danışmanlık ve liderlik 
sürdürmesini ve geliştirmesini amaçlamaktadır.

Bölümümüzde tam donanımlı hemşirelik becerileri 
laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane 
bulunmaktadır. Üniversitemizde, öğrenciler 
mesleğe hazırlanırken uluslararası standartlarda 
kendilerini ifade etme fırsatına sahiptir.
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Çocuk Gelişimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2011 yılında 
açılmış ve 2017-2018 Güz Dönemi’nde 60 öğrenciyle 
eğitime başlamıştır.

Çocuk gelişimciler, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve 
kuruluşlarda projeler yürütebilir; projeler üretebilir, 
yürütebilir, tavsiye edebilir ve gözden geçirebilir; 
çocukların gelişim ve beceri alanlarını (Zihinsel / 
bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, kişisel bakım) 
değerlendirebilir, gelişimlerini takip edebilir, çocuk 
ve ailenin gelişimini destekleyecek programlar 
hazırlayabilir.

Aileleri kalkınma konusunda eğitmek ve desteklemek; 

çocukların aileye gelişimi, sağlığı ve eğitimi ile ilgili 

eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek; 

hastanelerdeki gelişmelerin izlenmesi, bireysel ve 

grup etkinlikleri için eğitim hedeflerinin belirlenmesi, 

çeşitli yayınlarda hizmet içi eğitim çalışmaları, oyuncak 

tasarımı ve çocuk kitapları için eğitim programlarının 

hazırlanması, danışmanlık ve denetim çalışmaları.

Sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerini sunarak toplumun 
sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için malzeme 
ve insan kaynaklarının planlanması, organizasyonu, 
mobilizasyonu ve denetimidir. İnsan ve diğer 
kaynaklar aracılığıyla önceden belirlenmiş hedeflere 
ulaşmak için belirli bir resmi organizasyonda ortaya 
çıkan birbiriyle ilişkili sosyal ve teknik fonksiyonlar ve 

faaliyetleri içeren bir süreçtir.

Hitit Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 2014 
yılında kurulmuş ve 2017 yılında Sağlık Koleji’ne 
bağlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 
bölümümüze öğrenci kabulü için yaptığımız başvuru 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

Mühendislik Fakültesi 27 Haziran 1987’de kurulmuştur. Bugün (Haziran 
2020) itibariyle 88 öğretim üyesi ve 10 bölüm ile hizmet vermektedir.

Bölümler

• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
• Kimya Mühendisliği Bölümü
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
• Gıda Mühendisliği Bölümü
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Makine Mühendisliği Bölümü
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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2012 yılında 
kurulmuş olup, 2020 sonbaharında ilk lisans 
öğrencilerini kabul edilecektir.

Bölümümüz, donanım ve yazılımda karşılaşılan 

algoritmik süreçlerin uygulamalarını içermektedir. 

Ayrıca teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal 

alanlarda karşılaşılan sorunlara da çözüm 

üretmektedir.
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Kimya Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

HITU Kimya Mühendisliği Bölümü 2000 yılında 
Gazi Üniversitesi Çorum Mühendislik Fakültesi 
bünyesinde öğrenci kabul etmeye başlamıştır 
ve 2006 yılından bu yana eğitimine devam 
etmektedir.

Hitit Üniversitesi’nin bir parçası olarak Kimya 
Mühendisliği Bölümü, yetkin akademik kadrosu 
ve iyi donanımlı laboratuvarları ile hizmet 

vermektedir. Teoriyi pratiğe entegre eden fakülte, 
öğrencilerin analitik düşünme, sentezleme ve 
yönetme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Kimya mühendisliği esas olarak ilaç, petrokimya, 
gıda, polimer, boya, cam, alternatif enerji, gübre, 
savunma, kozmetik ve tekstil gibi ana endüstriyi 
ele almaktadır. Program kimya, fizik, matematik ve 
mühendisliğin birleşimidir.

Hitit Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Lisans programı 
ilk olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
başlatılmıştır.

Bölüm 7 alt bölüme ayrılmıştır: Devreler ve 
Sistemler Teorisi, Elektronik, Elektrik Makineleri, 
Telekomünikasyon, Elektrik Tesisleri, Kontrol 
Sistemleri, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga 
Tekniği.

Lisans programındaki teorik dersler, öğrencilerin 
bilgilerini uygulaması için kurulan Elektronik 

Devreler, Devre Analizi, Dijital Devre Tasarımı, 
Elektrik Makineleri, İletişim, Kontrol ve 3 
PLC uygulama laboratuvarları tarafından 
desteklenmektedir. 

Lisans eğitiminde kullanılan laboratuvarlarımızda, 
öğrencilerimizin pratik becerilerini geliştirmek için 
yeterli ve iyi donanımlı eğitim setleri bulunmaktadır. 
Ayrıca, öğrencilerimizin deneyleri daha rahat 
yapabilmeleri ve maksimum verim alabilmeleri için 
laboratuvar dersleri gruplar halinde düzenlenir ve 
her öğrenciye bir dizi deney verilir.
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Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü 2006 yılında kurulmuş 
olup ilk lisans öğrencilerini 2009 sonbaharında 
kabul etmiştir. Bölümümüz, gıda ürünlerinin üretimi, 
işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtımı için modern 
bilim ve mühendislik kavramlarını uygulayan çok 
disiplinli bir yaklaşım kullanmaktadır.

Gıda mühendisliği, kaliteli gıda ürünlerini 

geliştirmek için biyoloji, kimya ve fizik gibi 
disiplinleri birleştirir. Gıda mühendisliği, güvenli, 
besleyici ve uygun maliyetli gıda üretimini 
sürdürmede önemli bir role sahiptir. Bu amaca 
ulaşmak için, farklı gıda türlerinin bileşimi, fiziksel, 
biyokimyasal ve mikrobiyal özellikleri, işleme ve 
teknolojik özellikleri bilinmelidir.
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Endüstri Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006 yılında 

kuruldu, ilk lisans öğrencilerini 2019 sonbaharında 

kabul etti. Endüstri Mühendisliği Bölümü, 

öğrencilerini son derece gelişmiş analitik ve 

problem çözme becerileri ile güçlü bir sistem 

odaklı yaklaşıma sahip mühendisler olarak 

eğitmeye adamıştır. Mezunlarımız mühendisliğin 

temel yetkinlikleri konusunda güçlü bir altyapıya 

sahip olacaklar ve ayrıca yönetim becerilerini 

de iyi anlayacaklar. Öğrenciler lisans dereceleri 

boyunca 30 günlük staj yapmak zorundadırlar. 8 

dönem boyunca öğrencilerimiz genellikle endüstri 

organizasyonları ile uğraşırlar.

Bölüm 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında 25 
öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 
Orta öğretim 2003-2004 Akademik Yılı’nda 
başlamıştır. Bölümde Mekanik Laboratuvarı, 
Termodinamik Laboratuvarı, Enerji Laboratuvarı, 
İmalat Laboratuvarı ve 3 Araştırma Laboratuvarı 
gibi yedi laboratuvar bulunmaktadır.

Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; 
mekanik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, kontrol, 
makine teorisi, imalat ve enerji sistemleri gibi 
disiplinler arası alanlara ev sahipliği yapmaktadır. 
Makine mühendisliği müfredatı; analiz, hesaplama 
ve deneyde öğrenci becerilerini geliştirmeyi, tüm 
mühendislik disiplinlerine geniş bir genel bakış 
sunmayı ve genel problem çözme ve karar verme 
süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan temel programa 
dayanmaktadır.
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Gazi Üniversitesi’nin bir parçası olarak 1997 yılında Gazi 

Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı ile kurulmuştur.

Bölüm, 1998-1999 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’ne kabul edilen 70 

öğrenciyle eğitime başladı ve ilk mezunlarını 2001-2002 öğretim yılı sonunda verdi. 2006 yılında 

kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlandı.
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Bölümler

• Bankacılık ve Finans Bölümü
• İşletme Bölümü
• İktisat Bölümü
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

• Maliye Bölümü
• Uluslararası İlişkiler Bölümü
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü
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Bankacılık ve Finans Bölümü
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
kapsamında, 2012 yılında Bankacılık ve Finans 
Bölümü kurulmuştur. Bankacılık ve Finans 
bölümünde: matematik, istatistik, temel hukuk, 
para-banka kredisi, finansman, bilgisayarlı finansal 
analiz, yatırım, proje değerleme, uluslararası finans, 
risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi 
derslerde teorik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz bölümümüzdeki 4 derste de 

eğitimine devam etmektedirler. Bölümümüz 

lisans derecesine ek olarak lisansüstü imkanlar 

da sunmaktadır. İki yüksek lisans programı 

(Bankacılık ve Finans ve İslami Bankacılık) ve 

doktora programı (Bankacılık ve Finans) olmak 

üzere lisansüstü programları bulunmaktadır.
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İşletme Bölümü
İşletme Bölümü 1997-1998 eğitim öğretim yılında 
özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu beşeri 
sermayeyi karşılamak üzere kurulmuştur. İşletme 
Bölümü dört ana uzmanlık alanını kapsamaktadır: 
Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finans, 
Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Sayısal 
Yöntemler.

Lisans programı 4 yıllık bir akademik süreyi içerir. 
Öğretim yöntemleri ve müfredat, öğrencileri 
plan yapma, yönetme ve denetleme yeteneği 

ve bilgisine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bölümümüz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilmeleri, kararlar almaları 
ve daha sonra uygulamaları için tasarlanmıştır. 
İşletme Bölümü lisans programının amacı, 
öğrencilerine kamu ve özel sektörde orta 
ve üst yönetim düzeyinde etkin bir şekilde 
çalışabilmeleri için gerekli altyapıyı öğretmektir. 
Öğretim yöntemleri, öğrencilerin iş dünyası 
hakkında eleştirel ve çözüm odaklı bir bakış açısı 
geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.
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İktisat Bölümü

Bu programın temel amacı, öğrencilere gerçek 
hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara 
yaklaşımları hakkında geniş bir bakış açısı 
kazandırmak ve bu sorunları çözmek için güncel 
analitik araçları uygulama becerisi kazandırmaktır. 
Bu amaçla bölümümüzün lisans programı İktisat 
Teorisi, Uygulamalı Ekonomi, İktisat Tarihi, İktisat 
Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kalkınma 
gibi temel alanlara dayanmaktadır.

Lisans programındaki dersler Türkçe’dir. İktisat 
Bölümünde ilk yıl olan dersler İşletme ve Siyaset 
Bilimi dahil diğer bölümlerle ilgili verilmektedir. 2. 
yıla kadar, öğrenciler ilgi alanlarına göre dersleri 
seçebilir ve uzmanlaşmaya gidebilirler. Seçmeli 
derslerin çeşitliliği, öğrencilerin ilgi alanlarındaki 
bilgi ve becerilerini geliştirerek hem iş hayatında 
hem de akademik hayatta kendilerini etkin ve 
bilinçli bir şekilde hazırlamalarını sağlar. 

Ekonomi Bölümü dört ana uzmanlık alanını 

kapsamaktadır: İktisat Teorisi, İktisat Politikası, 

İktisadi Kalkınma ve Uluslararası Ekonomi ve 

İktisat Tarihi.

Bölümümüz lisans derecesine ek olarak yüksek 

lisans programı da sunmaktadır. İktisat Yüksek 

Lisans Programı, öğrencilerin iktisat alanındaki 

uzmanlık düzeyindeki bilgilerini arttırmayı ve teorik 

ve pratik bilgilerle ekonomik analiz ve bilimsel 

araştırma yapma kapasitelerini geliştirmeyi 

amaçlamaktadır.

Çağdaş teorik ve ampirik gelişmeler ışığında, İktisat 

Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin mevcut 

ekonomik sorunları ve ekonomik politikalarını 

ve olası etkilerini analiz etmelerini sağlamak için 

tasarlanmıştır.
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü iki lisans 

programı sunmaktadır: Türkçe Programı (1) ve 

İngilizce Programı (2). Hitit Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Türkçe) 2006 

yılından bu yana Türkiye’de siyaset ve yönetim 

çalışmalarında uzun ve öncü bir geleneğe sahiptir.

2018 yılında kurulan Siyaset Bölümü (% 100 

İngilizce programı) lisans derecesi için programlar 

sunmaktadır. 2018-2019 Güz Dönemi’nden bu 

yana öğrenci kabul etmektedir. Siyaset Bölümü, 

üniversitenin uluslararası öğrencileri karşılama 

geleneğine uygun olarak, yabancı öğrencileri 

başvuru için teşvik eder.

Bölüm; Siyaset ve Sosyal Bilimler, İdari Bilimler, 

Hukuk Bilimleri ve Kentsel ve Çevre Bilimleri alt 

alanlarında uzmanlaşmayı ve çeşitli disiplinlerin 

(ekonomi, işletme yönetimi, çalışma ekonomisi, 

uluslararası ilişkiler, sosyoloji, felsefe ve tarih) 

sağladığı dersleri içeren zengin bir müfredata 

sahiptir.

Programda yer alan dersler ve eğitim yöntemleri 

öğrencilere alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanı 

sıra analitik ve meraklı bir bakış açısı kazandırmayı 

amaçlamaktadır.
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Maliye Bölümü

Maliye Bölümü 2006 yılında gerek kamu gerekse 
özel sektörden mali konularda eğitim almış kişilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. 
Bölümümüzde kamu ve özel sektör ile ilgili finansal 
ve ekonomik olaylar ekonomi ve hukuk bilgisi ile 
birlikte analiz edilmektedir.

Bölüm; Kamu Finansı, Kamu Hukuku ve Bütçe ve 
Finansal Planlama Teorisi alt alanlarında ve çeşitli 
disiplinlerden (siyaset bilimi, ekonomi, işletme 
yönetimi ve çalışma ekonomisi) uzmanlaşan 
dersler sunan zengin bir müfredata sahiptir.

Ayrıca bölümümüz lisansüstü programı da 
sunmaktadır. Maliye Yüksek Lisans Programı, 
öğrencilerin bilgilerini finans alanındaki uzmanlık 
düzeyine yükseltmeyi ve teorik ve pratik bilgiler 
yardımıyla finansal ve politik analiz ve bilimsel 
araştırma yapma kapasitelerini geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.
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Uluslararası İlişkiler Bölümü

Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
İngilizce Uluslararası İlişkiler (lisans) ve Türkçe 
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları (yüksek 
lisans) olmak üzere iki program içermektedir. 
Lisans programı 2020-2021 döneminde İngilizce 
olarak eğitime başlayacak olup, 2020 yılında ilk 
öğrencilerini alacaktır. Lisans programı Uluslararası 
Siyaset, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk olmak 
üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları yüksek 
lisans programı 2019-2020 akademik yılında 
öğrenci kabulüne başlamıştır. Siyaset bilimi, tarih, 
hukuk, sosyoloji, göç çalışmaları ve uluslararası 
ilişkiler gibi çeşitli alanlardan seçkin profesörleri 
ve akademisyenleri içeren disiplinlerarası 
bir programdır. Programa kayıtlı 20 öğrenci 
(bunlardan biri yabancı öğrenci) bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları çok çeşitli 

çalışma alanları arasından seçim yapma olanağına 
sahiptir. Eğitimleri sonucunda edindikleri bilgi, 
beceri ve yetkinliklerine dayanarak, yurtiçinde ve 
yurtdışında kamu veya özel sektörde istihdam 
olanakları bulabilirler. Mezunlarımızın çeşitli unvan 
ve görev tanımlarıyla çalışabileceği yerlerden 
bazıları şu şekilde belirlenebilir: Kamu Kurumları, 
Araştırma Merkezleri, Uluslararası Kuruluşlar, 
Uluslararası Şirketler ve uluslararası / yerel STK’lar.
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin bir parçası olan Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2016 yılında 
Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış ve 
2018-2019 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bölüm öğretim üyeleri, çalışma ekonomisi, insan 
kaynakları ve endüstri hukuku alanlarında çeşitli 
uzmanlık ve ilgi alanlarına sahip akademisyenlerden 
oluşmaktadır. Öğretim elemanları şu anda üç 
doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.
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Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 

2014 yılında açılmıştır. Bölüm öğretim üyeleri 

uluslararası ticaret, ekonomi politikaları ve 

pazarlama konularında çeşitli uzmanlık ve ilgi 

alanlarına sahip akademisyenlerden oluşmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik müfredatı, mesleki 

yaşamın her aşamasında değerli bilgiler sağlayan 

dersler sunmaktadır. Dersler; Uluslararası Ticarete 

Giriş, Lojistik Davranışa Giriş, Uluslararası 

Pazarlama, Uluslararası Taşımacılık, tedarik zinciri 

yönetimi, uluslararası ticaret yazılımı eğitiminde 

bankacılık ve döviz işlemleri, gümrük işlemleri, 

uluslararası finans, depolama yönetimi ve sanayi 

proje lojistiği. Ayrıca, bölüm her dönem teknik 

İngilizce kursları ve ikinci bir yabancı dil (İspanyolca, 

Rusça veya Almanca) öğrenme seçeneği sunar.
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte 2003 yılında Gazi Üniversitesi Çorum Fen Edebiyat Fakültesi adı altında kurulmuştur. Gazi 
Üniversitesi’ne bağlı olarak Biyoloji Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2003-2004 öğretim 
yılında açılmış ve öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır. 2006 yılında Hitit Üniversitesi kurulmuş 
ve Fakültemiz Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi olarak öğrencilerini kabul etmeye devam 
etmiştir. Daha sonra Kimya, Tarih, Matematik vb. Bölümler kurulmuştur. 

Bugün, Türkiye’nin birçok şehri ve dünyanın farklı ülkeleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi’nin çeşitli 
bölümlerine yaklaşık 1100 öğrenci kayıtlıdır. Öğrenciler, öğrenci değişiminin yanı sıra laboratuvarlar, 
kütüphaneler, spor salonu, çift ana dal ve yan dal yapabilme gibi birçok avantaj ve fırsata sahiptir. 
Fakültemiz ayrıca yerleşik kafeteryalara ve öğrenciler için bir yemekhaneye sahiptir.
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Bölümler

• Antropoloji Bölümü
• Arkeoloji Bölümü
• Tarih Bölümü
• Biyoloji Bölümü
• Fizik

• Kimya
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Türk Dili ve Edebiyatı
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Antropoloji Bölümü

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

kapsamında 2012 yılında kurulan Bölüm; 

Paleoantropoloji, Fiziksel Antropoloji ve Sosyal 

Antropoloji alanlarında akademik çalışmalara 

devam etmektedir.

Öğrencilerimiz bölümümüzdeki 4 alanda 

da eğitimlerine devam etmektedirler. Hitit 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir 

laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda 

kazı çalışmalarında bulunan iskelet ve fosil 

malzemeler incelenmektedir. Paleoantropoloji 

Bölümü’ndeki akademisyenlerimiz kazı ve yüzey 

araştırma projelerine (Paşalar, Çorakyerler, Kyzikos, 

Parion, Balatlar, Hadrianopolis) katılmaktadır.
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Tarih Bölümü

Tarih bölümü 2006 yılında kurulmuş, 2009-2010 

akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 

Bölümün ana bilim dalları: Osmanlı Tarihi, Ortaçağ 

ve Modern Avrupa Tarihi, Antik Çağ Tarihi, Ortaçağ 

ve Modern Ortadoğu ve Antik Tarih’tir.

Dünyadaki modern tarih yazımı yaklaşımlarını 

öğretmek, tarihsel kaynak becerilerini kullanarak 

öğrencileri geliştirmek ve tarihsel, coğrafi ve 

periyodik konular hakkında kapsamlı yaklaşımlar 

sağlamak Tarih Bölümü’nün temel hedefleridir.

3534



Biyoloji Bölümü

Biyoloji bölümü; temel yaşam bilimlerindeki 
kuramsal ve uygulamalı dersler kapsamında, 
uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri takip ederek, bu alandaki çalışmaları ve 
projeleri yönlendirecek, nitelikli, bilimsel, teknolojik 
bilgi ve becerilere sahip bireyleri ve araştırmacıları 
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 2003 - 2004 
Akademik Yılı’nda 30 öğrenci kabul ederek eğitime 
başlanmıştır.

Eğitim ve yürütülen çalışmalar üç anabilim dalı 
çerçevesinde yapılmaktadır; genel biyoloji, botanik 
ve zooloji. Akademik kadrosunda bir profesör, iki 
doçent, bir öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi 
bulunmaktadır. Biyoloji Bölümünde 59 lisans 
öğrencisi ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 
Lisansüstü öğrencilerin çalışmaları Hitit Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında devam 
etmektedir.
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Fizik Bölümü

Fizik bölümü 2007 yılında kurulmuştur. Lisans 

programına öğrenci ilk olarak 2008-2009 

öğretim yılında alınmıştır. Bölüm 2014 yılında 

fizik biliminin belirli alanlarından birinde 

kendilerini geliştirmek isteyen lisansüstü 

öğrencilerin kabulüne başlamıştır.

Lisans programındaki teorik dersler 

Genel Fizik I-II, Modern Fizik, Elektronik 

ve Kuantum Laboratuvarları olmak üzere 

öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yönelik 

çeşitli uygulama laboratuvarları tarafından 

desteklenmektedir.
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Kimya Bölümü
Kimya bölümü 2007 yılında kurulmuş ve 2007-
08 akademik yılında kimya lisans programına 
öğrenci alımına başlamıştır. Kimya lisans programı, 
kimya alanındaki son gelişmeleri takip etmeyi ve 
araştırma ve geliştirme ile ilgilenen öğrencileri 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü, kapsamlı 

kaynaklarıyla, modern tesisleriyle ve seçkin 
akademisyenleriyle, eğitim ve araştırma 
noktasında önemli bir yetkinliğe sahiptir. Bölümde 
Analitik Kimya Laboratuvarı, İnorganik Kimya 
Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı ve 
Nanoteknoloji Laboratuvarı olmak üzere altı 
araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans eğitimine 

2003 yılında başlamıştır. 2008-2009 akademik 

yılında, öğrenciler akşam eğitimine başlamışlardır.

Bölümde dört yıllık lisans programı ve bu programın 

gereksinimlerine uygun müfredat uygulanmaktadır. 

Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü koordinasyonunda öğretim üyelerimizin 

katkılarıyla Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans 

programı verilmektedir. Bölümümüz çalışmalarını 

beş dalda sürdürmektedir: Modern Türk Edebiyatı, 

Klasik Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Modern 

Türk Dili ve Eski Türk Dili.
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Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi ismiyle kuruldu. Fakülte, 

1993-1994 öğretim yılında 30 öğrenciyle eğitime başlamıştır. Fakülte din bilimleri alanında eğitim 

vermektedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretim süresi zorunlu hazırlık dahil 5 yıldır.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
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İlahiyat Bölümü

Öğretim dili Türkçedir. Bu program, İslami İlimler 
ve Din Bilimleri alanındaki öğrencileri yetiştirmeyi 
amaçlamıştır. Arapça Zorunlu ve seçmeli dersler, 
Kur’an Okuma ve Tevhid, Tefsir, Hadis, İslam 
Hukuku, Tasavvuf Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam, 

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din 

Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Tarih Felsefesi, 

Mantık, Türk ve İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, 

Türk İslam Sanatları Tarihi ve Dini Müzik.
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GÜZEL SANATLAR TASARIM VE 
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 25 Nisan 2013 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, 2018-2019 

akademik yılında resim ve müzik bölümlerine öğrenci kabul ederek lisans düzeyinde faaliyetlerine 

başlamıştır. Yeni bölümler açmaya yönelik girişimler devam etmektedir.
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Bölümler
• Müzik Bölümü
• Resim Bölümü
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Müzik Bölümü

2013 yılında kurulan Müzik Bölümü, 2018-2019 

öğretim yılından itibaren ilk öğrencilerini kabul 

ederek eğitime başlamıştır. 

Bölümün yerleşim alanında özel tasarlanmış 

akustik ahşap ses yalıtımlı piyano sınıfı, bireysel 

çalışma odaları ve dersliklerden oluşmaktadır. 

Bireylerin kişisel müzik çalışmalarına uygundur. 

Kampüste ayrıca konser ve resitallerin 

yapılabileceği fakülteye bağlı bir konferans salonu 

bulunmaktadır.
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Resim Bölümü

2013 yılında kurulan Resim Bölümü, 2018-2019 

akademik yılında yaratıcı kişiliklerin geliştirilmesine 

dayalı öğrenci merkezli bir yaklaşımla aktif eğitime 

başlamıştır. Program, bireyleri sanat felsefesi, 

sanat sosyolojisi, sanat ve estetik teoriler gibi 

alanlarda uzmanlaştırarak bilgi, teknik beceriler 

sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla kurslar, teknolojik olanaklardan 

faydalanmak için bilgisayar destekli tasarım 

laboratuvarları gibi çalışma alanlarında ve şehir 

merkezinde gerekli altyapı ve ekipmanla dekore 

edilmiş yerlerde gerçekleştirilmektedir. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi 30 Temmuz 2017 tarihinde kurulmuştur. 
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Bölümler
• Antrenörlük Bölümü
• Spor Yöneticiliği Bölümü 
• Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
• Rekreasyon Bölümü
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Spor Yönetimi Bölümü

Spor Yönetimi Bölümü,  görevlerini yerine getirebilen spor 

yöneticileri eğitmektedir, program hukuk, işletme, yönetim 

ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi dersleri ve konuları 

içerir.

Antrenörlük Bölümü
İnsanları seven, yüksek iletişim becerilerine, öz disipline, 

liderlik niteliklerine sahip kişiler yetiştirir. 

Bölümde, eğitim esas olarak hareket eğitimi alanında 

verilmektedir. Eğitim ve öğretim sürecindeki amacımız; 

antrenörler yetiştirilirken, sporla ilgili alanlarda sürekli 

araştırmalar yaparak sporcularımızın performansını ve 

toplumumuzun yaşam kalitesini artırmak için gerekli çabayı 

göstermektir.
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Rekreasyon Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Rekreasyon Bölümü, 2018-2019 öğretim yılında 

eğitime başlamıştır. Bölüm yaratıcı, kaliteli 

etkinlikler planlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, 

ekonomi, iletişim ve turizm konularında eğitim 

görmektedirler.

Öğretim dili Türkçedir. Eğitim bilimleri, eğitim 

psikolojisi, spor psikolojisi, insan anatomisi ve 

kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, eğitim bilimi, 

psikomotor gelişim, öğretim ilke ve yöntemlerini 

içermektedir. 
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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
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Yabancı Diller Yüksekokulu 2016 yılında kurulmuştur. Okul % 100 İngilizce hazırlık dil programları 

sunmaktadır. Bölümler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkilerden oluşmaktadır.

Hazırlık Okulu eğitimi bir yıl sürer. Belli bir seviyeye ulaşan öğrenciler lisans programlarına devam 

hakkı kazanırlar. Yabancı dil okulunda verilen dersler, yeterlilik seviyelerini artırması için okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerini içerir.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI 5352



SOSYAL BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Modern bir kampüse sahip olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ülkemizin en köklü ve eski 

meslek yüksek okulu olarak mevcudiyetini sürdürmekte ve halen on bölüm ve bu bölümlerin altında 

yer alan on üç program ile öğrencilere eğitim vermektedir. Güçlü akademik kadrosu ve geleceğe 

yönelik programlarıyla genç nesillere hizmet etmeye devam edecektir.
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Bölümler ve Programlar
• Muhasebe ve Vergi Bölümü 
-  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
• Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
-  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
• Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
-  Medya ve İletişim Programı
-  Pazarlama Programı
• Yönetim ve Organizasyon Bölümü  
-  Yerel Yönetimler Programı
-  Spor Yönetimi Programı
-  İşletme Yönetimi Programı
• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü   
-  Bankacılık ve Sigortacılık Programı
• Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 
-  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
• Havacılık Yönetimi Bölümü 
-  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
• Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü  
-  Sosyal Güvenlik Programı
• Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü   
-  Sosyal Hizmetler Programı
• Hukuk Bölümü
-  Adalet Programı
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Adalet Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

2018-2019 akademik yılında derslere başlayan Adalet 

Programının amacı, adaletin sağlanması için gerekli olan 

bilgili ve donanımlı insan kaynaklarını ve hukuk hizmetleri 

sektöründeki insan kaynaklarını yetiştirmektir.

Türkiye ve dünyada yaşam boyu öğrenme ilkelerini 

benimsemiş, orta yönetim özellikleri ile üretim süreçlerinde 

çalışabilecek insan kaynaklarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Programı
Öğrencilere mesleki bilgi ve deneyim kazandırmak için 
sektörde faaliyet gösteren profesyonellere ve işletmelere 
teknik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca sertifikalı 
profesyonel kurslar düzenleyerek öğrencilerimizin yeterliliği 
artırılmaktadır.

5756



Muhasebe ve Vergi Programı

Pazarlama Programı

Medya ve İletişim Programı

Program, işletmelerdeki muhasebe işlevlerini kavrayan, 
muhasebe süreçlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 
çalışmasını sağlayan, iş yaşamında muhasebe ve vergi 
uygulamaları, gereksinimleri ve yenilikleri anlayabilen 
profesyonel personel eğitmeyi amaçlamaktadır.

Program eğitimli, bilgili, rekabetçi, yenilikçi pazarlama 
yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın amacı gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip, 
kurumların gerekli iletişim faaliyetlerini yürüten personeller 
yetiştirmektir. 

İşletme Yönetimi Programı
Özel ve kamu işletmelerine yönelik ara personel, yardımcı 
yöneticiler veya orta düzey yöneticiler yetiştirmektedir.

5756



Sosyal Hizmetler Programı

Spor Yönetimi Programı

Programın amacı, sosyal adalet, yeni sosyal koşullar ve 

sorunlar için refahı göz önünde bulundurarak ilgili hizmet 

ve modellerde kalifiye personel yetiştirmektir. 

Spor Yönetimi Programı 2017 yılında spor, finans, halkla 

ilişkiler ve spor yönetiminde iş gücü ihtiyacını karşılamak 

amacıyla eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Sosyal Güvenlik Programı
Programın amacı kamu kurumlarında ve özel işletmelerde 

bilgisayar, sosyal ilişkiler ve iletişimde güçlü, matematik 

işlemlerinde başarılı, odaklanabilir, mevcut mevzuatı 

dikkatle takip edebilir, yasal sorumlulukların farkında, 

temel yönetim bilgi ve eğitim becerilerine sahip mezunlar 

yetiştirmektir. 

5958



Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Programı

Yerel Yönetim Programı

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Havacılık sektöründe uzun yıllardır görev yapan 
donanımlı insanlardan oluşan eğitim kadrosu ile 
eğitim hayatına devam eden Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Programı mesleğin gerektirdiği 
düzeyde yabancı dil bilgisi, analitik düşünme ve 
problem çözme becerileri kazanmış, dünyada ve 
Türkiye’de sivil havacılık sektöründeki yenilikleri 
hızla takip eden, insan kaynakları yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Programın amacı kamu hizmetlerinin önemli bir 
bölümünün yerel yönetimlere aktarılması ve bu 
alanda eğitimli emek ihtiyacını karşılamaktır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı 
Profesyoneller yetiştirmektir. Ülkemizin finansal 
sisteminde önemli bir yer tutan bankacılık ve 
sigortacılık sektöründe çalışacaklardır. 

5958



TEKNİK BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksek Okulu 2014 yılında Makina Meslek Lisesi olarak kurulmuş, teknik ve sosyal bilimler 

olmak üzere iki meslek yüksekokuluna ayrılmıştır. Meslek Yüksek Okulu, ana ve diğer kampüslerde, 

şu anda Haziran 2020 itibariyle toplam 1819 öğrencisi olmak üzere 11 bölümün altında 15 programda 

eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Meslek Yüksek Okulu 11 bölümün altında 15 program sunmaktadır.

6160



Bölümler ve Programlar
• Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
-  Bilgisayar Programlama
• Elektrik ve Enerji Bölümü
-  Elektrik Programı
• Elektronik ve Otomasyon Bölümü
-  Mekatronik
• El Sanatları Bölümü
-  Mimari Dekoratif Sanatlar
• İnşaat Bölümü
-  İnşaat Teknolojisi Programı
-  Yapı Denetim Programı
• Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
-  Makine Programı
• Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
-  Harita ve Kadastro
-  Harita ve Kadastro (Kargı Kampüsü)
• Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
-  Otomotiv Teknolojisi
• Tasarım Bölümü
-  Moda Tasarımı
-  İç Mekan Tasarımı (Bayat Kampüsü)
• Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
-  İş Sağlığı ve Güvenliği
-  İş Sağlığı ve Güvenliği (Kargı Kampüsü)
• Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümü
-  Laboratuvar Teknolojisi

6160



Elektrik ve Enerji

Elektrik ve Enerji Bölümü 1978 yılında kurulmuştur. Kamu ve 

özel sektördeki eğitimli elektrik teknisyenlerine olan talebi 

karşılamayı amaçlamaktadır. 

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı bölümü, yazılım geliştirme, 

donanım, ağ kurulumu gibi sürekli değişen alanlarda yarı 

vasıflı ve eğitimli işgücü talebini karşılamak amacıyla 

öğrencileri “Bilgisayar Programlama Teknisyenleri” olarak 

yetiştirmek amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. 

6362



Elektronik ve Otomasyon

El Sanatları

Mekatronik Bölümü, mezunlarını becerili yetiştirme ilkesi 

üzerine kurulmuştur. Mekatronik, akıllı ev teknolojileri, 

bilgisayarlı üretim uygulamalarından oluşmaktadır.

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2015 yılında kurulmuştur. 

Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, teknik 

elemanları iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, 

dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, 

alanında yeniliklerle tasarım alışkanlıkları kazanacak 

şekilde yetiştirmektir. Öğrenciler sadece mimari yapıları 

orijinaline uygun olarak sanatsal ve kültürel varlıklarımızdan 

korumakla kalmaz, aynı zamanda yeni dekorasyon önerileri 

getirmektedir.

6362



Kimya ve Kimyasal İşleme

Kimyasal Laboratuvar Teknolojisi Programı 2019 yılında 
kurulmuştur. Programın temel hedefleri, laboratuvar 
malzemeleri ve laboratuvar teknikleri hakkında bilgi sahibi 
olan, hammaddelerin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, 
mikrobiyolojik, toksikolojik analizini yapabilen yarı vasıflı 
işgücü yetiştirmektir.

Toprak, su, hava gibi ve gaz, yem, polimerik malzemeler, 
katkı maddeleri, atıklar, mineraller ve kalıntılar gibi 
endüstriyel hammaddeler.

İnşaat

Program 1980 yılında İnşaat Programı adıyla eğitime 

başlamıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında programın 

adı İnşaat Teknolojisi olarak değiştirilmiştir. Bölüm, inşaat 

sektöründe uygulanan inşaat ve uygulama becerileri 

hakkında genel bilgiye sahip “teknisyen” ünvanlı teknik 

personel yetiştirmektedir.

6564



Makine

Mimarlık ve Şehir Planlama

Makine Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 1975-1976 

öğretim yılında başlamıştır. İlerleyen yıllarda programın adı 

Makine-Motor ve ardından Motor Program olarak değiştirildi. 

1991-1992 akademik yılında Makine Programı olarak yeniden 

açıldı. 2006 yılında bölüm akşam programına öğrenci 

kabul etmeye başladı. Bu program yarı vasıflı elemanlar 

eğitmektedir. 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri 1992 yılında başlamıştır. 2006 

yılından itibaren Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

bünyesinde öğretime devam etmektedir. Programın adı 

2009 yılında Harita ve Kadastro olarak değiştirildi. Buna 

ek olarak, aynı program 2017 yılında Kargı Kampüsü’nde 

başladı. 
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Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği programı 2017 yılında başlamıştır. 

Amacı, öğrencileri genel hukuk ve işyeri ile ilgili risklerin 

önlenmesi konusunda eğitmektir. Mezunlar, “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Teknisyenleri” olarak çalışma fırsatına sahiptir.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri

Bölüm 1982 yılında Motor Programı ismiyle kurulmuştur. 

2013 yılında ismi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri 

olarak değiştirildi. Motor Teknolojileri kapsamında 

öğrencilerimiz benzinli ve dizel motorlar, oto bakım, motor 

tamiri, motor ayarları, oto boyama ve kaporta alanlarında 

bilgi ve beceri kazanmaktadır. Gelişen endüstri teknolojisi 

öğrencilere yeni iş fırsatları sunmaktadır. 6766



Tasarım
Tasarım bölümü iki program sunmaktadır. Moda Tasarımı 2015 yılında başladı yarı vasıflı işgücü 

yetiştirmektedir. İç Mekan Tasarımı Programının eğitim faaliyetleri Bayat Kampüsü’nde yürütülmektedir.

6766



OSMANCIK ÖMER DERİNDERE 
MESLEK YÜKSEKOKULU

2005 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Osmancık Meslek Yüksekokulu, 2005-2006 

öğretim yılında 40 öğrenciyle faaliyete başlamıştır.
6968



Bölümler ve Programlar
• Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Programı

• Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Elektronik Teknolojisi Programı

• Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü / Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı Programı

• Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü / İş Sağlığı ve Güvenliği 

Programı

• Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Harita ve Kadastro Programı

• Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Tapu ve Kadastro Programı

• Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik Programı

• Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Lojistik Programı

• Tasarım Bölümü / Endüstriyel Tasarım Programı
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SUNGURLU MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Sungurlu Meslek Yüksekokulu 2002-2003 yıllarında Gazi Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu 

olarak eğitime başlamış ve Hitit Üniversitesi’nin kurulmasıyla 2006 yılında bu üniversiteye katılmıştır. 

8 normal eğitim ve 1 akşam eğitiminden oluşan toplam 9 programda eğitim vermektedir.

7170



Bölümler ve Programlar
• Bilgisayar Teknolojileri
• Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 
• Dış Ticaret
• Sosyal Hizmetler
• Fizyoterapi 
• Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
• Yönetim ve Organizasyon 

7170



İşletme Yönetimi 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Programın amacı; kamu ve özel sektörde çalışabilecek 
profesyonel ara eleman yetiştirmektir.

İşletme Yönetimi mezunları; satış, pazarlama, üretim, 
insan kaynakları, finansman, borsa, sigorta, muhasebe, 
halkla ilişkiler, reklam, organizasyon ve sistem yönetimi 
konularında çalışabilirler. 

Program 2008 yılında Okulumuz 

bünyesinde Hastane Yönetimi ve 

Organizasyonu ismiyle eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine başlamış ve 2009 yılında 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği olarak 

adlandırılmıştır. Programı başarıyla 

tamamlayan mezunlara “Sağlık Yönetimi” 

alanında Önlisans verilir.

Yönetim ve Organizasyon 
“İşletme Yönetimi Programı” ve “Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği” programları, Yönetim ve Organizasyon 

Bölümü bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
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Dış Ticaret 

Fizyoterapi 

İhracat, ithalat, dış ticaret işlemleri muhasebesi, 
döviz ve gümrükleme gibi iletişim tekniklerini 
kullanabilen Dış Ticaret Uzmanlarını 
yetiştirmektedir.

Tedavilerin başarısında, uygulamanın iyi eğitimli 

yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması 

büyük önem taşımaktadır. Program, fizik tedavi 

alanında eksik olan bu alanda eğitimli sağlık 

uzmanlarını yetiştirmektedir.

7372



Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, ilaç ve tıp 

sektöründeki satış elemanlarını yetiştirmektedir.

Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet programının amacı, sosyal hizmet 

uygulamalarında donanımlı ve bilgili ara personeli 

yetiştirmektir.

Program, mezunlara bireylerin, ailelerin ve 

toplumun sorunlarının çözümü ve günümüz 

toplumlarında fırsat eşitsizlikleri ve gelir dağılımı 

adaletsizlikleri için çalışma fırsatı sunmaktadır.

7574



Bilgisayar Teknolojileri
Program endüstrideki eleman gereksinimini 

sağlamak için hazırlanmıştır. Bilgisayar teknolojisi, 

çözme ve uygulama

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Çocukların psikolojisi, sağlıklı, beslenmesi, 

öğrenme özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olmaktadırlar. Çocuk gelişimi konusunda edindiği 

bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini 

değerlendirme bilgisine sahiptirler. 
7574



İSKİLIP MESLEK YÜKSEKOKULU

Geleneksek EL Sanatları Programına alınan 19 öğrenci ile 2010-2011 Eğitim  -Öğretim yılında öğretime 

başlayan ve ilk mezunlarını 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir.

İzleyen yıllarda; 2011 yılında Geleneksel El Sanatları Programı İkinci öğretim, Kuyumculuk ve Takı 

Tasarımı, Mimarı Restorasyon, 2013 yılında Grafik Tasarımı, İç Mekân Tasarımı, 2014 yılında Çağrı 

Merkezi Hizmetleri, 2015 yılında Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, İlk ve Acil Yardım ve Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği ile Grafik Tasarımı, İç Mekan Tasarımı, Mimarı Restorasyon Programları İkinci 

öğretimi açılmıştır. 2017 yılında Aşçılık Programı açılmıştır.

7776



Bölümler ve Programlar
• El Sanatları Bölümü
• Geleneksel El Sanatları Programı
• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı
• Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
• Mimari Restorasyon Programı
• Tasarım Bölümü
• Grafik Tasarım Programı
• İç Mekan Tasarımı Programı
• Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
• İlk ve Acil Yardım Programı
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Kuyumculuk ve Takı Tasarım 
Programı

Mimari Restorasyon Programı

Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programından 
mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler 
doğrultusunda; Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 
sektöründe orta düzey yönetici olarak tasarım 
danışmanı asistanı ve marka yöneticisi olarak 
istihdam edilmektedir.

Restorasyon Programı mimari yenileme konusunda 

teknik personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Geleneksel El Sanatları Programı
Geleneksel El Sanatları alanından mezun olan 

öğrenciler, seçtikleri mesleklerde edindikleri 

yeterlilikler doğrultusunda; El sanatları alanında 

usta eğitmen veya eğitmen olarak çalışabilirler. 

7978



İlk ve Acil Yardım Programı

Programın amacı, yaşam desteği sağlayabilecek 

sağlıkçılar yetiştirmektir.

Grafik Tasarım Programı

İç Mekan Tasarımı Programı

Grafik tasarım ön lisans programından mezun 
olan öğrencilere “Grafik Teknisyeni” veya “Grafik 
Tasarımcı” unvanı verilir.

Mesleki bilgi ile donatılmış ve yürütülen 

araştırmalarla işletmeler için tasarımcı yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.
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ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK 
YÜKSEKOKULU

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekoku Ön Lisans düzeyinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst 

düzey yeterliliklere sahip, yetişmiş ara elemanları ülkemize kazandırmayı hedefekmekte ve bu yönde 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Meslek Yüksekokulu’nda Gıda Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Sivil 

Savunma ve İtfaiyecilik, Laborant ve Veteriner Sağlık, Aşçılık, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programları 

bulunmaktadır.

8180



Bölümler ve Programlar
• Elektronik ve Otomasyon Bölümü
-  Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı
• Gıda İşleme Bölümü
-  Gıda Teknolojisi Programı
• Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
-  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
• Otel Restoran ve İkram Hizmetleri Bölümü
-  Aşçılık Programı
• Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
-  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
• Veterinerlik Bölümü
-  Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
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Gıda Teknolojisi Programı
Öğrenciler dersliklerden donanımlı öğrenci 

laboratuvarından yararlanırlar. Öğrencilerin 

gıda teknolojisi bilgi ve becerilerine sahip gıda 

teknisyenleri olmaları hedeflenmektedir. 

Mezun olduktan sonra öğrenciler gıda 

endüstrisinde ve kamu kurumlarında üretim ve 

laboratuvarlarda çalışabilirler.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 
Programı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, 

telekomünikasyon sektöründeki gelişmelere 

uygun işgücünü yetiştirmek için eğitimine devam 

etmektedir. 2012-2013 eğitim- öğretim faaliyetlerine 

başlayan programda dijital ve elektronik, dijital 

tasarım, analog elektronik, laboratuvar ve ekipman 

bulunmaktadır.

8382



Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Laboratuvar teknisyeni, hayvanlarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan yetiştiriciliği 

çalışmalarında teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Aşçılık Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Meslek Yüksekokulu, donanımlı bir eğitim mutfağı ve uzman eğitmenler ile mutfak mesleğinin gerektirdiği 

uygulamalı eğitim faaliyetlerine devam etmektedir

Öğrencilerin tıbbi laboratuvar bilgi ve becerilerine sahip laboratuvar teknisyeni olarak mezun olmaları 

hedeflenmektedir. 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, mesleki ahlaka ve yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmeyi 

amaçlamıştır. Bu program yangından korunma, koruma, yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin 

değerlendirilmesini, doğal afetlerin yol açtığı olaylarda kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini içerir.

8382
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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, kuruluşundan bu yana çalışmalarına kesintisiz devam 
ederek kalitesini artırmıştır. Enstitü, sosyal bilimlerin 15 dalında yüksek lisans / doktora eğitimi 
vermektedir. Bu eğitim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
aracılığıyla yürütülmektedir.

8786



Programlar

• Arkeoloji 
• Bankacılık ve Finans 
• Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri 
• Felsefe ve Din Bilimleri
• Ekonomi 
• İnsan Kaynakları ve Yönetimi
• İslam Tarihi ve Sanatları
• İşletme
• Finans

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Tarih 
• Temel İslam Bilimleri
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik 
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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Enstitünün Beden Eğitimi ve Spor ve 

Hemşirelik Bölümü olmak üzere iki bölümü bulunmaktadır.

8988



Programlar

• Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
-  Doktora (22 öğrenci)
-  Yüksek Lisans Tezli (90 öğrenci)
-  Yüksek Lisans Tezsiz  (22 öğrenci)

• Hemşirelik Bölümü
-  Hemşirelik Yüksek Lisans Tezli  (29 öğrenci)
-  Kadın Hastalıkları ve Doğum Yüksek Lisans Tezli (11 
öğrenci)
-  Kadın Hastalıkları ve Doğum Yüksek Lisans Tezsiz  (12 
öğrenci)
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Biyoloji Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve Makine Mühendisliği Yüksek Lisans 
programlarına alınan 24 öğrenci ile 2009-2010 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

2009 yılında Kimya Yüksek Lisans, 2012 yılında Makine Mühendisliği Doktora, 2013 yılında Fizik 
Yüksek Lisans ve Kimya Mühendisliği Doktora, 2014 Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans, 2015 yılında 
Matematik Yüksek Lisans ve 2017 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans ile Kimya 
Doktora programları, 2019 yılında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı açılmıştır. 
Enstitümüz bünyesinde ilk disiplinlerarası yüksek lisans programları İş Sağlığı ve Güvenliği, Polimer 
Bilimi ve Teknolojisi, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Adli Bilimler Ana Bilim dallarında 2018 yılında 
açılmıştır. 2018 yılında ayrıca Enstitümüz bünyesinde ilk tezsiz yüksek lisans programı Kimya Ana 
Bilim Dalında açılmıştır. 2019 yılında ise İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji disiplinler arası yüksek 
lisans programı açılmıştır. Enstitümüz bünyesinde açılan ilk disiplinlerarası doktora programı olan 
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programı ile Gıda Mühendisliği Doktora Programı ise 2020 
yılında açılmıştır.
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Programlar
• Adli Kimya
• Adli Toksikoloji
• Adli Biyoloji ve Mikrobiyoloji
• Adli Antropoloji
• Adli Hemşirelik
• Adli Veteriner
• Adli Bilişim
• Olay Yeri İncelemesi ve Kriminalistik
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İLETİŞİM


