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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 
CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm Adı Program Adı İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Staj  Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanımlar Sarf Malzeme ve Araç Gereç Giderleri Program İçeriği Kampüs Koşulları Kısmi Zamanlı Çalışma 

Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir 

yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

uygulanır.  
Staj süresi 30 iş günü olmak üzere Yaz Dönemi'nde 

yapılmaktadır. Staj komisyonunun belirlediği koşulları 

sağlamak şartıyla il dışında da yapılabilmektedir. 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımlar 

bulunmamaktadır. 
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, materyal, araç ve gereç giderleri 

bulunmamaktadır. 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında müşavirlik, 

denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, 

hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, iş 

hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını 

sağlamak, muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel 

muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak 

güçlü, tek düzen hesap planı, finans ve mali mevzuat konularında 

bilgili, bilgisayarda ofis ve muhasebe paket programlarını etkin 

kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul 

ve esaslara göre işleyebilen, planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı 

kazanmış eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine,  
Matematik ve Türkçe gibi temel derslerin yanında, Genel 

Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Hukuk ve Şirketler Muhasebesi 

gibi dersler de verilmektedir. 

Yüksekokulumuz, toplam 14 derslikli sınıf, 3 

bilgisayar laboratuvarı ve 2 Elektronik  
Laboratuvarı eğitim alanına sahip olup, akademik 

ve idari bölümler ile laboratuvarlar, sosyal tesisler, 

konferans salonu ve yemekhane ile birlikte toplam 

yaklaşık 7 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokulumuz yeşil ile mavinin buluştuğu 

muhteşem doğanın bulunduğu Kastamonu ili Cide 

ilçesinde yer almaktadır. 

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde, 

öğrencilerimize belirlenen kontenjanlar 

dahilinde Yüksekokulumuz bünyesinde 

kısmi zamanlı çalışma imkanı 

sağlanmaktadır.  

Hukuk Adalet İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir 

yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

uygulanır.  
Staj süresi 30 iş günü olmak üzere Yaz Dönemi'nde 

yapılmaktadır. Staj komisyonunun belirlediği koşulları 

sağlamak şartıyla il dışında da yapılabilmektedir. 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımlar 

bulunmamaktadır. 
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, materyal, araç ve gereç giderleri 

bulunmamaktadır. 

Adalet programında öğrencilere genel kapsamı ile kamu ve özel 

hukuk bilgisi edindirilmektedir. Anayasa Hukuku, Medeni  
Hukuk, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Ceza  
Hukuku, Hukuk, Ceza Ve İdare Usulü Bilgisi, İcra İflas Hukuku, 

İnfaz Hukuku gibi teorik hukuk dersleri yanı sıra klavye 

kullanımı, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) eğitimi gibi pratiğe 

yönelik edinimler de kazandırılmaktadır. 

Yüksekokulumuz, toplam 14 derslikli sınıf, 3 

bilgisayar laboratuvarı ve 2 Elektronik  
Laboratuvarı eğitim alanına sahip olup, akademik 

ve idari bölümler ile laboratuvarlar, sosyal tesisler, 

konferans salonu ve yemekhane ile birlikte toplam 

yaklaşık 7 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokulumuz yeşil ile mavinin buluştuğu 

muhteşem doğanın bulunduğu Kastamonu ili Cide 

ilçesinde yer almaktadır. 

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde, 

öğrencilerimize belirlenen kontenjanlar 

dahilinde Yüksekokulumuz bünyesinde 

kısmi zamanlı çalışma imkanı 

sağlanmaktadır.  

Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir 

yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

uygulanır.  
Staj süresi 30 iş günü olmak üzere Yaz Dönemi'nde 

yapılmaktadır. Staj komisyonunun belirlediği koşulları 

sağlamak şartıyla il dışında da yapılabilmektedir. 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımlar 

bulunmamaktadır. 
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, materyal, araç ve gereç giderleri 

bulunmamaktadır. 

Elektronik Teknolojisi programında öğrencilere gerilim, akım, 

direnç ve hesaplamaları, temel elektrik kuramları ve kavramları, 

güç, enerji, faz açısı, RC devreleri, enerji dağıtım sistemleri, 

elektrik tesisatı ile ilgili temel kavramlar öğretilir. 
Öğrencilerimize Matematik ve Türkçe gibi temel derslerin yanı 

sıra, Sayısal Elektronik, Mikroişlemciler, Lineer Elektronik, 

Scada Sistemleri gibi dersler de verilmektedir. 

Yüksekokulumuz, toplam 14 derslikli sınıf, 3 

bilgisayar laboratuvarı ve 2 Elektronik  
Laboratuvarı eğitim alanına sahip olup, akademik 

ve idari bölümler ile laboratuvarlar, sosyal tesisler, 

konferans salonu ve yemekhane ile birlikte toplam 

yaklaşık 7 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokulumuz yeşil ile mavinin buluştuğu 

muhteşem doğanın bulunduğu Kastamonu ili Cide 

ilçesinde yer almaktadır. 

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde, 

öğrencilerimize belirlenen kontenjanlar 

dahilinde Yüksekokulumuz bünyesinde 

kısmi zamanlı çalışma imkanı 

sağlanmaktadır.  

Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir 

yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

uygulanır.  
Staj süresi 30 iş günü olmak üzere Yaz Dönemi'nde 

yapılmaktadır. Staj komisyonunun belirlediği koşulları 

sağlamak şartıyla il dışında da yapılabilmektedir. 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımlar 

bulunmamaktadır. 
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, materyal, araç ve gereç giderleri 

bulunmamaktadır. 

Bilgisayar Programcılığı Programı, bilgisayar kullanımı, yazılım 

yapılması (pc, ağ ortamı ve internet için), donanım bakım ve 

onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili 

bilimdir. 
Öğrencilerimize Matematik, Türkçe gibi temel derslerin yanı sıra, 

Veri Tabanı ve Yönetimi, Grafik ve Animasyon, Görsel  
Programlama, Nesne Tabanlı Programlama, İnternet  
Programcılığı, Bilgisayar Ağları gibi dersler de verilmektedir. 

Yüksekokulumuz, toplam 14 derslikli sınıf, 3 

bilgisayar laboratuvarı ve 2 Elektronik  
Laboratuvarı eğitim alanına sahip olup, akademik 

ve idari bölümler ile laboratuvarlar, sosyal tesisler, 

konferans salonu ve yemekhane ile birlikte toplam 

yaklaşık 7 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokulumuz yeşil ile mavinin buluştuğu 

muhteşem doğanın bulunduğu Kastamonu ili Cide 

ilçesinde yer almaktadır. 

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde, 

öğrencilerimize belirlenen kontenjanlar 

dahilinde Yüksekokulumuz bünyesinde 

kısmi zamanlı çalışma imkanı 

sağlanmaktadır.  

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir 

yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

uygulanır.  
Staj süresi 30 iş günü olmak üzere Yaz Dönemi'nde 

yapılmaktadır. Staj komisyonunun belirlediği koşulları 

sağlamak şartıyla il dışında da yapılabilmektedir. 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımlar 

bulunmamaktadır. 
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, materyal, araç ve gereç giderleri 

bulunmamaktadır. 

Çocuk Gelişimi programı, çocukların okul öncesi dönemde 

fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal alanlarda 

gelişimlerine yönelik yetişmiş iş gücünün sağlanarak, çocukların 

özelliklerini tanıyan, alışkanlık ve gereksinimlerinin farkında 

olan, etkin iletişimin yanı sıra yaratıcı zekasını da eğitim 

ortamına katan meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Öğrencilerimize Tarih, Türkçe gibi temel derslerin yanı sıra,  
Çocuk Gelişimi, Çocuk ve Oyun, Çocukla İletişim, Özel Eğitimi 

ve Çocuk Hakları ve Koruma gibi dersler de verilmektedir. 

Yüksekokulumuz, toplam 14 derslikli sınıf, 3 

bilgisayar laboratuvarı ve 2 Elektronik  
Laboratuvarı eğitim alanına sahip olup, akademik 

ve idari bölümler ile laboratuvarlar, sosyal tesisler, 

konferans salonu ve yemekhane ile birlikte toplam 

yaklaşık 7 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokulumuz yeşil ile mavinin buluştuğu 

muhteşem doğanın bulunduğu Kastamonu ili Cide 

ilçesinde yer almaktadır. 

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde, 

öğrencilerimize belirlenen kontenjanlar 

dahilinde Yüksekokulumuz bünyesinde 

kısmi zamanlı çalışma imkanı 

sağlanmaktadır.  

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi (İÖ) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir 

yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 

uygulanır.  
Staj süresi 30 iş günü olmak üzere Yaz Dönemi'nde 

yapılmaktadır. Staj komisyonunun belirlediği koşulları 

sağlamak şartıyla il dışında da yapılabilmektedir. 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımlar 

bulunmamaktadır. 
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, materyal, araç ve gereç giderleri 

bulunmamaktadır. 

Çocuk Gelişimi programı, çocukların okul öncesi dönemde 

fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal alanlarda 

gelişimlerine yönelik yetişmiş iş gücünün sağlanarak, çocukların 

özelliklerini tanıyan, alışkanlık ve gereksinimlerinin farkında 

olan, etkin iletişimin yanı sıra yaratıcı zekasını da eğitim 

ortamına katan meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Öğrencilerimize Tarih, Türkçe gibi temel derslerin yanı sıra,  
Çocuk Gelişimi, Çocuk ve Oyun, Çocukla İletişim, Özel Eğitimi 

ve Çocuk Hakları ve Koruma gibi dersler de verilmektedir. 

Yüksekokulumuz, toplam 14 derslikli sınıf, 3 

bilgisayar laboratuvarı ve 2 Elektronik  
Laboratuvarı eğitim alanına sahip olup, akademik 

ve idari bölümler ile laboratuvarlar, sosyal tesisler, 

konferans salonu ve yemekhane ile birlikte toplam 

yaklaşık 7 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokulumuz yeşil ile mavinin buluştuğu 

muhteşem doğanın bulunduğu Kastamonu ili Cide 

ilçesinde yer almaktadır. 

Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde, 

öğrencilerimize belirlenen kontenjanlar 

dahilinde Yüksekokulumuz bünyesinde 

kısmi zamanlı çalışma imkanı 

sağlanmaktadır.  

 


