
BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU 

Aday Öğrenci: 

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar 

Kastamonu Üniversitesi’nin ön lisans programlarında öğrenim görecek olan öğrenciler, eğitim ve 

mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce becerileriyle donatılmalarını hedefleyen isteğe bağlı 

İngilizce hazırlık eğitim-öğretim programına katılabilmektedirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık dersleri 

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulunda verilmekte 

olup, eğitim bir yıl sürmektedir. 

b) Staj ve eğitim modeli 

Elektronik haberleşme teknolojisi programı öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış 

oldukları bilgi ve becerilerini endüstri ve hizmet sektörlerinde uygulamak amacıyla yaz staj programı 

uygulanmaktadır. Programımızda staj süresi 30 iş günüdür. Staj tarihleri eğitim-öğretim yılı 

başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Staj sonrası değerlendirme süresi içinde, staj 

komisyonu yapılan stajı değerlendirir. Staj değerlendirmeleri, “Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” nde yer alan hükümler çerçevesince yapılır. 

 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı öğrencilerinin staj yapabilecekleri yerler; 

- Telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları, 

- Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri, 

- Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü, 

- Mobil haberleşme (GSM) şirketleri, 

- Uydu haberleşme sektörü, 

- Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör, 

- Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleri. 

c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar 

Bölümümüzde “Elektronik Haberleşme Laboratuvar” bulunmaktadır. Özellikle uygulamalı derslerde 

öğrencilerin mesleğe yönelik uygulamalarında yapabileceği, sayısal ve fiber optik deney setleri, sayısal 

ölçüm aletleri (Osilaskop, Multimetre vb.), sinyal jeneratörü, güç kaynağı, breadboard ve jumper 

kablosu vb. malzemeler bulunmaktadır. Laboratuvarda kıyafet gereksinimi bulunmamaktadır. 

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve 

eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar 

Derslerde kullanılan kitap ve benzeri yayınları temin etmek öğrencinin yükümlüğündedir. Bunlar 

dışında herhangi bir öğretim gideri bulunmamaktadır. 

e) Programın içeriği  

Elektronik iletişim, bireysel haberleşmeden toplu haberleşmeye, sanayi ve ticari alanda, reklâm 

sektöründe ve eğitim sektöründe son yıllarda çok hızlı gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni 

teknolojilerle gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Elektronik 

Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim 

teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen insan gücü 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü bünyesinde 

kurulan ve 2015 yılı itibari ile öğrenci alımına başlayan Elektronik Haberleşme Teknolojisi programının 

temel amacı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik haberleşme teknolojisi alanında ihtiyaç 



duyulan üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini 

özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen teknikerler yetiştirmektir. 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi programında eğitim 4 yarıyıl olup 2 öğrenim yılında 

tamamlanmaktadır. İlk yarıyılda lise bilgilerinin geliştirilmesi ve konuyla ilgili teknik disiplinlerin 

okutulmasından sonra, diğer yarıyıllarda ağırlıklı haberleşme programı dersleri verilir. Programda temel 

haberleşme bilgilerini kapsayan teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, 

uygulama dersleri ise programın laboratuvarında yapılmaktadır. Öğrenciler yaz döneminde 6 hafta (30 

iş günü zorunlu) süresince endüstriye dayalı stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Elektronik 

Haberleşme Teknolojisi Programı örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 30 

kişi ve ikinci sınıfta 30 kişi olmak üzere toplam 60 öğrenciye eğitim ve öğretim verme kapasitesine 

sahiptir. Programda 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Bozkurt Meslek Yüksekokulunda 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1 haberleşme laboratuvar 

bulunmaktadır. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Elektronik Haberleşme Teknikeri” 

unvanı alır. 

Programımızdan mezun olan öğrenciler; Başta haberleşme sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarında 

kazandığı bilgi ve beceri kapsamında tekniker olarak görev alabilirler. Özellikle Radyo ve Televizyon 

kuruluşları, Telefon şirketleri, Haberleşme cihazı üreten fabrikalar (Radyo, Televizyon, Fax, Modem, 

Telefon makinesi, Telefon santralı gibi), Satış, bakım ve teknik destek veren servisler, İletim hattı 

(kablo) üreticileri gibi alanlar çalışabilmektedir.  

Mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde 

ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

- Biyomedikal Mühendisliği 

- Elektrik Mühendisliği 

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

- Elektronik Mühendisliği 

- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

- Endüstri Mühendisliği 

- Enerji Sistemleri Mühendisliği 

- Enerji Yönetimi 

- Fizik 

- Fizik Mühendisliği 

- Havacılık Elektrik ve Elektroniği 

- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 

- Mekatronik Mühendisliği 

- Meteoroloji Mühendisliği 

- Uçak Elektrik ve Elektroniği 

- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 

- Uzay Mühendisliği 

Her ders için dönemlik olarak en az 1 yazılı ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) uygulanmaktadır. 

 

f) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bozkurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerin faydalanabileceği kantin ve yemekhane 

bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Bozkurt ilçesinde öğrenciler için çeşitli özel yurt 

olanakları mevcuttur. Erkek öğrenciler için ise Bozkurt ilçesinde 1 km uzaklıkta yer alan Abana 

ilçesinde bir KYK yurdu bulunmaktadır. 

 



 

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI 

 

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar 

Kastamonu Üniversitesi’nin ön lisans programlarında öğrenim görecek olan öğrenciler, eğitim ve 

mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce becerileriyle donatılmalarını hedefleyen isteğe 

bağlı İngilizce hazırlık eğitim-öğretim programına katılabilmektedirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 

dersleri Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulunda 

verilmekte olup, eğitim bir yıl sürmektedir. 

b) Staj ve eğitim modeli 

Sivil savunma ve itfaiyecilik programı öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları 

bilgi ve becerilerini endüstri ve hizmet sektörlerinde uygulamak amacıyla yaz staj programı 

uygulanmaktadır. Programımızda staj süresi 30 iş günüdür. Staj tarihleri eğitim-öğretim yılı 

başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Staj sonrası değerlendirme süresi içinde, staj 

komisyonu yapılan stajı değerlendirir. Staj değerlendirmeleri, “Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” nde yer alan hükümler çerçevesince yapılır. 

 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin staj yapabilecekleri yerler; 

- İl, ilçe itfaiye müdürlük ve amirlikleri, 

- Büyükşehir itfaiye daire başkanlıkları, 

- Organize sanayi bölgelerindeki itfaiye birimleri, 

- İl AFAD müdürlükleri, 

- Havaalanı itfaiyeleri, 

- Büyük endüstriyel tesislerdeki itfaiye istasyonları, 

 

c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar 

Bölümümüzde “İtfaiye Araç ve Ekipman Malzeme Sınıfı” bulunmaktadır. Özellikle uygulamalı 

derslerde öğrencilerin mesleğe yönelik uygulamalarında kullanacağı, kişisel koruyucu ekipmanlar 

(nomex, eldiven, çizme, kask vb.),yangın söndürme tüpleri (ABC, CO2, köpüklü söndürücü vb.) lanslar, 

hortumlar, ilk yardım ekipmanları vb. malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca Kastamonu Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü, Kastamonu AFAD, Kastamonu UMKE ve Kastamonu ARFF birimi ile ortak eğitim 

faaliyetleri, tatbikatlar sektörde uygulamalı eğitim ve seminerlerde eğitim öğretim programlarımızda 

yer almaktadır. 

 

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve 

eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar 

Derslerde kullanılan kitap ve benzeri yayınları temin etmek öğrencinin yükümlüğündedir. Bunlar 

dışında herhangi bir öğretim gideri bulunmamaktadır. 

 

 

 



e) Programın içeriği  

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının gerekse itfaiye teşkilatlarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program 

sivil savunma ve itfaiye alanında sürdürülebilir eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılabilmesi için 

gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyonda büyük önem taşımaktadır. 

Program yangını önleme, yangından korunma ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin 

değerlendirilmesini, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve 

ilkyardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da programın sigorta gibi, 

yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerle koordineli çalışması 

hedeflenmektedir. Ülkemizde; coğrafi, meteorolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler göz 

önüne alındığında bu faaliyetler kapsamında çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 

bünyesinde kurulan ve 2016 yılı itibari ile öğrenci alımına başlayan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 

programının temel amacı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, 

gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte başarılı, özgüvenli 

ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında 4 yarıyıl (2 yıl) süreli eğitim öğretim verilmektedir. 

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 120 AKTS ders yükü ve 30 iş günündeki Endüstriye 

Dayalı Eğitimi (Staj) başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” ünvanı alır. 

Programımızdan mezun olan öğrenciler; Başta belediyelerin itfaiye teşkilatları olmak üzere hava alanı 

ve limanlarında itfaiye personeli olarak, Kara-Hava komutanlıklarında yangın astsubayı olarak, 

otellerde ve kamu kurumlarında, organize sanayi bölgelerinde ve endüstriyel kuruluşlarda yangın 

güvenlik elemanı olarak, İtfaiye ve yangın güvenliği, yangın alarm sistemleri ve söndürme teknolojileri 

ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman olarak, acil durum müdürlüklerinde 

ve sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde arama kurtarma teknikeri olarak 

çalışabilmektedir. 

Bu programdan mezun olanlar; DGS (Dikey Geçis Sınavı) ile üniversitelerin "Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi" ve "Sosyal Hizmet" lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Her ders için dönemlik olarak en az 1 yazılı ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) uygulanmaktadır. 

 

f) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Bozkurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerin faydalanabileceği kantin ve yemekhane 

bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Bozkurt ilçesinde öğrenciler için çeşitli özel yurt 

olanakları mevcuttur. Erkek öğrenciler için ise Bozkurt ilçesinde 1 km uzaklıkta yer alan Abana 

ilçesinde bir KYK yurdu bulunmaktadır. 

                                

 

 

 

 

 

 



UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI 

 

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı, 1 yıllık İngilizce hazırlık programının başarıyla 

tamamlanmasının ardından verilen 2 yıllık eğitimden oluşan bir ön lisans programıdır. 

b) Staj ve eğitim modeli 

Öğrencilerin öğrendiklerini iş hayatında uygulama fırsatı bulmaları ve çeviri ile ilgili deneyim 

kazanmaları için programda staj bulunmaktadır. Öğrenciler stajlarını çeviri büroları başta olmak üzere 

şirketlerin dış ticaret departmanlarında ve otellerin ilgili departmanlarında görev alarak 

tamamlayabilirler. Öğrenciler stajlarını üniversitenin bulunduğu il dışında başka illerde de yapabilirler. 

Staj Programı 30 işgününü kapsar ve süreç sonunda öğrenciler staj sınavına tabi tutulurlar. 

c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar 

Bölümüzde kıyafet ya da donanım malzemesi gereksinimi bulunmamaktadır. 

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve 

eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar 

Derslerde kullanılan kitap ve benzeri yayınları temin etmek öğrencinin yükümlüğündedir. Bunlar 

dışında herhangi bir öğretim gideri bulunmamaktadır. 

e) Programın içeriği  

Programımız İngilizce ve Türkçe dilleri arasında pek çok farklı alanda yazılı ve sözlü çeviri yapabilme 

yeteneğini kazandırmayı ve İngilizce dilinde hem yazılı hem de sözlü iletişim yetkinliği sağlamayı 

hedeflemektedir. Çağın şartlarına ve gereklerine uygun bir ders programı dahilinde zorunlu ve seçmeli 

derslere sahiptir. Öğrencilerin öğrendiklerini iş hayatında uygulama fırsatı bulmaları ve çeviri ile ilgili 

deneyim kazanmaları için programda staj bulunmaktadır. Program genç, vizyonu geniş, İngilizce dili 

konusunda uzman öğretim görevlilerine sahiptir. Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması 

verilir. Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında zorunlu 

1 yıl Hazırlık eğitimi ve daha sonrasında ise 4 yarıyıl (2 yıl) eğitim verilmektedir. Dönem başlangıcında 

yapılan Hazırlık Muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerin direk olarak bölüme kaydı 

yapılmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 120 AKTS ders yükü ve 30 iş 

günündeki stajı başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Programımızın mezuniyet koşullarını 

sağlayan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllık Lisans 

programlarından İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim –Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi ve Amerikan Dili 

ve Edebiyatı Lisans programlarına yerleşerek tamamlayabilmektedir. Hazırlık Programında toplam 14 

adet sınav uygulanmaktadır. Yıl sonunda ise Proficiency (Yeterlilik Sınavı) yapılmaktadır. Bütün 

sınavların farklı olarak yüzdelik etki oranları mevcuttur. Yılsonunda sınavların ortalamasından 60 puan 

alan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler ve 1 sınıfa geçme hakkını kazanırlar.1. ve 2.sınıfta ise her 

ders için dönemlik olarak en az 1 yazılı ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) uygulanır ve notu 60 

olan öğrenciler derslerden başarılı kabul edilirler. 

f) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı Bozkurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerin faydalanabileceği kantin ve yemekhane 

bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Bozkurt ilçesinde öğrenciler için çeşitli özel yurt 

olanakları mevcuttur. Erkek öğrenciler için ise Bozkurt ilçesinde 1 km uzaklıkta yer alan Abana 

ilçesinde bir KYK yurdu bulunmaktadır. 


