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İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar
Üniversitemizde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 

sınıfı uygulaması mevcut olup, ek bir koşul 

bulunmamaktadır. 

Üniversitemizde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 

sınıfı uygulaması mevcut olup, ek bir koşul 

bulunmamaktadır. 
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Üniversitemizde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 

sınıfı uygulaması mevcut olup, ek bir koşul 

bulunmamaktadır. 

Staj

Staj yapacak öğrencilerimizin öncelikle 

Üniversitemiz Staj Yönergesini dikkatle okumaları 

gerekmektedir. 

https://abana.kastamonu.edu.tr//images/2018/d

okumanlar/staj/STAJ_YONERGESI_24.05.2016.pdf  

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için  30 iş günlük 

yaz stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları 

gerekmektedir.

https://abana.kastamonu.edu.tr//images/2018/d

okumanlar/staj/STAJ_YONERGESI_24.05.2016.pdf  

staj yönergesindeki hükümler geçerli olup 

mezuniyet için 30 iş günü stajın yapılması şarttır.
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Eğitim modeli

Toplam 4 yarıyılda verilen 120 AKTS/ECTS 

kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri 

başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not 

ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve 

staj programını staj yönergesi'ne göre başarılı 

olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön 

lisans derecesini alarak mezun olabilir. 
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Toplam 4 yarıyılda verilen 120 AKTS/ECTS 

kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri 

başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not 

ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve 

staj programını staj yönergesi'ne göre başarılı 
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Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemeleri laboratuvar derslerinin ilk haftası 

belirlenmekte olup ek bir koşul bulunmamaktadır.

Mesleğin gerektirdiği ve özellikle iş güvenliği ile 

ilgili kıyafet ve/veya diğer ekipmanlar  laboratuvar 

derslerinin ilk haftası belirlenmekte olup ek bir 

koşul bulunmamaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemeleri yoktur.

Mesleğn gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin bir koşul bulunmamaktadır.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri
Teknik resim ile etüd proje teknikleri dersleri için T 

cetveli, pergel, gönye takımı, 0,5 ve 0,35mm uçlu 

çizim kalemleri, bant, çizim ve eskiz çalışmaları 

için yeteri kadar A4 kağıt. Diğer derslerde 

kullanılması için bilimsel hesap makinesi 

yeterlidir.

Teknik resim ile etüd proje teknikleri dersleri için T 

cetveli, pergel, gönye takımı, 0,5 ve 0,35mm uçlu 

çizim kalemleri, bant, çizim ve eskiz çalışmaları 

için yeteri kadar A4 kağıt. Beton Teknolojisi, Yapı 

malzemeleri ve/veya Yapı Denetim Ugulamaları 

vb. gibi uygulamalı mesleki dersler için eldiven, 

baret, iş önlüğü gerekmektedir. Diğer derslerde 

kullanılması için bilimsel hesap makinesi 

yeterlidir.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri yoktur. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç bulunmamaktadır.
Sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ek bir koşul bulunmamaktadır.

Programın içeriği

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının 

amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan doğalgaz 

sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. 

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, 

doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistem ve gazlı 

cihazların çalışma prensiplerini bilen ara teknik 

elemanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Mezunlar 

gazlı cihazlarının ve gaz dağıtım sistemlerinin 

seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza 

ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev alabilirler. 

Ayrıca ilgili standartlara uygun her türlü tesisat 

projelerini bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı 

yaparak ekiplere uygulatabilirler. Pratik tecrübesi 

yanında teorik bilgiye de sahiptirler, çağdaş ve 

gelişmiş teknolojileri takip edebilir, mühendisle 

işçi arasında bağ kurabilirler. 

Yapı Denetimi Programı 2 yıllık öğretim süresine 

sahip örgün bir eğitim programıdır. Yapı denetim 

programı öğrencileri 120 AKTS derslerini ve 30 iş 

günü zorunlu stajlarını başarı ile tamamladıklarına 

"Yapı Denetim Teknikeri" ünvanı ile mezun olurlar. 

Mezunlar yapı denetim firmalarında, inşaat 

sahalarında, müteahhit bürolarında ara eleman 

olarak görev alabilirler.  Akademik anlamda 

ilerlemek isteyenler için DGS ( Dikey Geçiş 

Sınavı)ile başarılı olanların inşaat mühendisliği 

bölümüne geçme hakkı bulunmaktadır. 

Programda yapı denetim uygulama 

yönetmelikleri, yapı inşa kuralları, laboratuvar 

ortamında yapı malzemeleri ve bu malzemelerin 

doğru kullanımları uygulamalı olarak öğretilir ve 

mimari / statik proje okuma ve çizme becerileri 

kazandırılır. 

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler 

açısından halka en yakın yönetim birimleridir. 

Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin 

önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması 

bu alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. 

Yerel Yönetimler Önlisans Programı da artan bu 

ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve 

kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel 

yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmek 

amaçlamaktadır.

Sosyal Hizmetler; insan hakları ve sosyal adalet 

ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, 

insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için 

insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi 

amaçlayan ve insanların çevreleriyle etkileşim 

noktalarına müdahale eden uygulamalı bir bilim 

dalı ve meslektir. Program; iletişim becerileri 

yüksek, özverili, sosyal sorunlara duyarlı, 

dezavantajlı gruplarla çalışma konusunda istekli, 

becerili, donanımlı meslek meslek ara elemanları  

yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program 

mezunlarının,  sosyal hizmet sunumu verilen kamu 

sektörü başta olmak üzere özel sektör ve sivil 

toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan 

nitelikli, kültürlü, bilgili ve donanımlı ara 

elemanları oluşturması beklenmektedir.
Meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ek bir koşul bulunmamaktadır.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı öğrenci olarak 

çalışabilmek mümkün olup ilgili koşullar o yıl 

Eğitim-Öğretim dönemi başında belirlenmekte ve 

duyurulmaktadır.

Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı öğrenci olarak 

çalışabilmek mümkün olup, başvuru ve 

değerlendirme koşulları her yıl Eğitim-Öğretim 

dönemi başında belirlenmekte ve öğrencilere 

duyurulmaktadır.

Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı öğrenci olarak 

çalışabilmek mümkün olup ilgili koşullar o yıl 

Eğitim-Öğretim dönemi başında belirlenmekte ve 

duyurulmaktadır.

Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı öğrenci olarak 

çalışabilmek mümkün olup ilgili koşullar o yıl 

Eğitim-Öğretim dönemi başında belirlenmekte ve 

duyurulmaktadır.
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