
Bölüm Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

  

2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgiler 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

Üniversitemizin Bilgisayar mühendisliği bölümünde 

öğrenciler isteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta 

bulunabilir.  

Başvurular kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve kabul 

edilen öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu web 

sitesinde duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık okuma başvurusu 

kabul edilen öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, 

sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı 

eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajlarınilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında 

yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar, 

Zorunlu staj 40 iş günü olup, öğrencinin isteğine bağlı olarak 

20 gün 2. sınıf sonunda 20 gün 3. Sınıf sonunda yapılabileceği 

gibi 3. sınıftan sonra yaz döneminde 40 gün olarak 

yapılabilmektedir. Staj yerlerini öğrenciler kendileri bulup, 

danışman onayına sunmaktadır. 

Ayrıca bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler 8. dönemde 

iş yeri eğitimi alarak mezun olmadan sanayi ortamında tecrübe 

kazanmaktadırlar. Öğrenciler danışmanının onayı ile 

Kastamonu dışında da staj ve iş yeri eğitimi 

yapabilmektedirler. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için mesleğin gerektirdiği 

kıyafet 

veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için defter, kalem 

vs. kırtasiye malzemeleri ile ders kitabı giderleri olabilecektir.  

Normal öğretim öğrencileri herhangi bir ödeme 

yapmamaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, 

Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık alanda kurulu “Kuzeykent 

Kampüsü”, “Tıp Fakültesi Kampüsü” ve “Eğitim Fakültesi 

Kampüsü” hizmet vermektedir.  

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin 

akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 

13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi 

bulunmaktadır. Ayrıca kampüs alanımızda 3 adet konferans 

salonu; 1 tanesi Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde 2 tanesi de 

Kuzeykent Kampüsü’nde olmak üzere toplam 3 adet kapalı 

spor salonu; 1 kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun 

futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve 

öğrenci laboratuvarları, 2 adet Sosyal tesis ve Yed-i Beyza 

Konağı ve Cide Konuk Evi  bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim 

Fakültesi Kampüsünde uygulama anaokulu hizmet 

vermektedir. 

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma merkezleri ile 

Üniversitemiz öğrencilerine sunacağı eğitim imkânlarını 

sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin 

aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla 

“Kısmi Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. 

 Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve çalışma 

koşulları her sene dönem başladıktan sonra açıklanmakta ve 

öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır. 



Bölüm Adı: 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 

  2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak Üniversitemiz 

internet sayfalarında"Aday Öğrenci Başlığı" adında yer alacak 

bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 
Yabancı öğrenciler TÖMER eğitimini tamamlamak ve Türkçe 

yeterlilik için 70 puan almak zorundadır. Tüm öğrenciler 

isteğe bağlı olarak bir yıl ingilizce hazırlık okuyabilmektedir.  

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, 

sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı 

eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajlarınilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında 

yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar, 

Öğrenciler mezun olabilmek için 30 iş günlük yaz stajını ve 8. 

dönemde İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlama 

zorundadır. Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin 

dışında staj gerçekleştirilebilmektedir. Staj yapılacak iş yerini 

ayarlamak öğrencinin sorumluluğundadır.   

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 
Öğrenciler laboratuvar derslerinde beyaz laboratuvar önlüğü 

giymek, eldiven ve koruyucu gözlük takmak zorundadır.  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Laboratuvar derslerinde kullanılan önlük, eldiven ve koruyucu 

gözlüğünü kendisi temin etmelidir. Diğer sarf malzemeler ve 

deney setleri bölüm tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler, 

hesaplamalı derslerde kullanılacak fonksiyonlu hesap 

makinesini  kendileri temin etmelidir.  

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Biyomedikal Mühendisliği lisans programndan mezun 

olabilmek için 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS 

kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak, 30 iş günlük yaz 

stajını ve İşletmede Mesleki Eğitimi tamamlamış olmak şartı 

vardır. Bölümümüz Kastamonu Üniversitesi Kuzekent 

yerleşkesinde yer almaktadır.  Kampüs içerisinde Merkezi 

Öğrenci Yemekhanesi, Kütüphane, Spor ve Yüzme Salonu ile 

kırtasiye, market, restoran, kafe gibi işletmelerin ve banka 

ATM'lerinin bulunduğu çarşı bulunmaktadır. Kampüse ulaşım 

belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca yürüme 

mesafesinde öğrenci yurtları ve apartlar bulunmaktadır. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Bağlı bulunulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Dekanlığı'nda yada Rektörlüğe bağlı diğer Birimlerde kısmi 

zamanlı öğrenci istihdamı dönemlik olarak yapılmaktadır. 

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler 

başvurmaları halinde ilan edilen kontenjan dahilinde kısmi 

zamanlı olarak çalışabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



Bölüm Adı:  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 

  

2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

Yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. Yabancı dil 

hazırlık eğitiminin normal süresi bir eğitim-öğretim 

yılıdır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak 

isteyen öğrenciler, kayıt sırasında yabancı dil hazırlık 

sınıfına devam etmek istediklerini bildirir. Yabancı 

dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunan öğrenci 

sayısı o yıl için belirtilen kontenjanların üzerinde 

olduğu takdirde, Senato tarafından belirlenen esaslara 

göre öğrenci alımı yapılır. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar, 

Çevre Mühendisliği Bölümünde staj zorunludur ve 

toplam 40 iş günüdür. Çevre Mühendisliği 

Bölümünde staj komisyonun onayı ile ara ve yaz 

tatilinde staj yapılabilir. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 
Uygulamalı derslerde dersin öğretim elemanı 

tarafından kıyafet ve ders materyalleri ile ilgili gerekli 

bilgiler verilecektir. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Öğrenciden bu madde kapsamındaki herhangi bir 

kalem için para talep edilmemektedir. Tüm kalemler 

üniversite tarafından karşılanmaktadır. 

Laboratuvarlarda kullanılan malzemeler üniversite 

tarafından öğrencilere verilmektedir. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Programın bulunduğu Fakültemiz; Kuzeykent 

Yerleşkesinde olup, yerleşke içerisinde; Akademik 

uygulamalara yönelik laboratuarlar, Kafeterya, 

yemekhane, kütüphane, açık ve kapalı spor salonları, 

sentetik çimden yapılmış futbol sahası gibi sosyal 

alanlar ve konaklama için KYK’ya ait yüksek 

kapasiteli kız öğrenci  yurdu bulunmaktadır. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri kısmi 

zamanlı olarak üniversitede çalışabilmektedir. 

Öğrenci seçim takvimi, birim kontenjanı, maaş 

ödemeleri, formlar, çalışma koşulları, usul ve esaslar 

hakkında bilgiler internet sayfasından ilan 

edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bölüm Adı: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

  

2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenciler 

isteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta bulunabilir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar, 

Zorunlu staj 6. dönemin sonunda 30 iş günü olarak 

belirlenmiştir. 8. dönemde iş yeri eğitimi alarak sanayi 

ortamında tecrübe kazanmaktadırlar. Kastamonu 

dışında da staj ve iş yeri eğitimi yapabilmektedirler. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç 

ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim 

hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar 

bulunmamaktadır. Eğitim öğretim için herhangi bir 

ödeme yapılmamaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana 

kampüs, Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık alanda 

kurulu “Kuzeykent Kampüsü”, “Tıp Fakültesi 

Kampüsü” ve “Eğitim Fakültesi Kampüsü” hizmet 

vermektedir.  

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin 

akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 

yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve 

uygulama merkezi bulunmaktadır. Ayrıca kampüs 

alanımızda 3 adet konferans salonu; 1 tanesi Eğitim 

Fakültesi Kampüsü’nde 2 tanesi de Kuzeykent 

Kampüsü’nde olmak üzere toplam 3 adet kapalı spor 

salonu; 1 kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun 

futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, 

merkezi ve öğrenci laboratuvarları, 2 adet Sosyal tesis 

ve Yed-i Beyza Konağı ve Cide Konuk Evi  

bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim Fakültesi Kampüsünde 

uygulama anaokulu hizmet vermektedir. 

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma merkezleri 

ile Üniversitemiz öğrencilerine sunacağı eğitim 

imkânlarını sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye 

devam etmektedir. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 
Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve 

çalışma koşulları her sene dönem başladıktan sonra 

açıklanmakta ve öğrencilerin başvuruları alınmaktadır. 

 



Bölüm Adı:  GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 

 

2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulamasına ilişkin koşullar, 

Yabancı öğrenciler TÖMER eğitimini tamamlamak ve 

Türkçe yeterlilik için 70 puan almak zorundadır. Tüm 

öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl ingilizce hazırlık 

okuyabilmektedir.  

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar, 

Öğrenciler mezun olabilmek için 30 iş günlük yaz stajını 

ve 8. dönemde İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlama 

zorundadır. Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin 

dışında staj gerçekleştirilebilmektedir. Staj yapılacak iş 

yerini ayarlamak öğrencinin sorumluluğundadır.   

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 

Öğrenciler laboratuvar derslerinde beyaz laboratuvar 

önlüğü giymek, eldiven ve koruyucu gözlük takmak 

zorundadır.  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine 

ilişkin koşullar, 

Laboratuvar derslerinde kullanılan önlük, eldiven ve 

koruyucu gözlüğünü kendisi temin etmelidir. Diğer sarf 

malzemeler ve deney setleri bölüm tarafından 

karşılanmaktadır. Öğrenciler, hesaplamalı derslerde 

kullanılacak fonksiyonlu hesap makinesini  kendileri 

temin etmelidir.  

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Genetik ve Biyomühendislik lisans programndan mezun 

olabilmek için 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 

AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak, 30 

iş günlük yaz stajını ve İşletmede Mesleki Eğitimi 

tamamlamış olmak şartı vardır. Bölümümüz Kastamonu 

Üniversitesi Kuzekent yerleşkesinde yer almaktadır.  

Kampüs içerisinde Merkezi Öğrenci Yemekhanesi, 

Kütüphane, Spor ve Yüzme Salonu ile kırtasiye, market, 

restoran, kafe gibi işletmelerin ve banka ATM'lerinin 

bulunduğu çarşı bulunmaktadır. Kampüse ulaşım 

belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca yürüme 

mesafesinde öğrenci yurtları ve apartlar bulunmaktadır. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Bağlı bulunulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Dekanlığı'nda yada Rektörlüğe bağlı diğer Birimlerde 

kısmi zamanlı öğrenci istihdamı dönemlik olarak 

yapılmaktadır. Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen 

öğrenciler başvurmaları halinde ilan edilen kontenjan 

dahilinde kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bölüm Adı:   GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

  2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 
Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 
Başlığı" adında yer alacak bilgiler 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 
ilişkin koşullar, 

İsteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık 
programı uygulanır. 
Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda 
gösterilen yıllara dahil değildir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, 
sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 
vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı 
eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajlarınilgili 
yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında 
yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar, 

Bu programda güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 
dönem uygulanmaktadır. Programda 7+1 eğitim modeli 
uygulanmakta olup 7 dönem teorik ve uygulamalı dersler 
olmak üzere bölümde, 8. dönem ise ilgili sektör ve 
işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Programda 7. 
dönemde staj dersi bulunmakta olup öğrencilerin ilgili 
sektör ve işletmelerde staj yapmaları zorunludur. Ayrıca 
8. dönemde zorunlu ders olarak İşletmede Mesleki 
Eğitim dersi bulunmakta olup dersin tamamı ilgili sektör 
ve işletmelerde uygulama şeklindedir. Staj ve İşletmede 
Mesleki Eğitim dersleri Kastamonu'da bulunan kurum ve 
kuruluşlarda yapılabildiği gibi Kastamonu ili dışında da 
yapılabilmektedir.    

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 
malzemelerine ilişkin koşullar, 

Öğrenciler uygulamalı derslerde önlük giymek 
zorundadır. Haricinde mesleğin gerektirdiği kıyafet veya 
donanım malzemesi bulunmamaktadır.  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 
araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 
öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 
koşullar, 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve 
gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti 
karşılığı öğretim giderleri üniversite tarafından 
karşılanmaktadır.  

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 
ilişkin koşullar 

Program içeriği, başta temel dersler ve mühendislik 
dersleri, gıda kimyası, et teknolojisi, süt teknolojisi, tahıl 
teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, yağ teknolojisi, 
temel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi olmak üzere 
teorik ve uygulamalı dersler ile işletmede mesleki eğitimi 
derslerinden oluşmaktadır. Bu program ana kampüs olan 
Kuzeykent Kampüsü’nde bulunan Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi’nde lisans düzeyinde eğitim 
vermektedir.  

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 
imkânlarına ilişkin koşullar, 

Bu programda öğrenim gören öğrenciler üniveristenin 
farklı birimlerinde kontenjan dahilinde kısmi öğrenci 
olarak çalışabilme imkanına sahiptir.  

 

 

 

 

 

 



Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

  

2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenciler 

isteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta bulunabilir. 

Başvurular kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve kabul 

edilen öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu web 

sitesinde duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık okuma başvurusu 

kabul edilen öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilir. 

 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar, 

İnşaat Mühendisliği bölümünde, zorunlu staj 40 iş günü 

olup, öğrencinin isteğine bağlı olarak  2. sınıf sonunda yaz 

döneminde 20 gün, 3. sınıf sonunda yaz döneminde 20 gün 

yapılabileceği gibi 3. sınıfın sonunda yaz döneminde 40 gün 

olarak da yapılabilmektedir. Staj yerleri öğrenciler 

tarafından bulup, danışman onayına sunmaktadır. 

Ayrıca, 7. yarıyılın sonunda ilgili yönerge şartlarını yerine 

getiren öğrenciler 8. dönemde İş Yeri Eğitimine katılırak, 

mezun olmadan büro ve şantiye ortamında tecrübe 

kazanırlar. Öğrenciler İş Yeri Eğitimlerini komisyon onayı 

ile Kastamonu dışında da yapabilir. 

 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için mesleğin gerektirdiği 

kıyafet veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Öğrencilerin katılmış oldukları eğitim ve öğretim faaliyetleri 

için kırtasiye malzemeleri ile ders kitabı giderleri 

olabilecektir.  

Normal öğretim öğrencileri herhangi bir öğretim ödemesi 

yapmamaktadır.  

 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri teorik ve uygulamalı 

eğitim faaliyetlerini Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık 

alanda kurulu Kuzeykent Kampüsünde yürütmektedir.  

Üniversitemiz bünyesinde 14 fakülte, 3 enstitü, 2 

yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve 

uygulama merkezi bulunmaktadır.  

Kampüs alanınında 2 konferans salonu, 2 kapalı spor salonu, 

1 kondisyon salonu, 1 UEFA kriterlerine uygun futbol 

sahası-atletizm pisti ve açık spor alanları yer almaktadır.  

Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşını karşılayabilecekleri 

2 Sosyal tesis, bir çarşı ve fakülte kantinleri kampüs 

içerisinde yer almaktadır. Cide ilçesindeki Konuk Evinden 

de öğrenciler yararlanabilmektedir. 

Üniversitemiz, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma 

merkezleri ile  öğrencilerine sunacağı eğitim imkânlarını 

sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir 

 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Öğrencilerimizin kişisel gelişim, çalışma hayatına uyum ve 

aylık gelirlerine katkı sağlamak amacıyla her yarıyıl “Kısmi 

Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. 

Kısmi zamanlı çalışma programı kontenjanları ve çalışma 

koşulları her dönem başında ilan edilmekte ve 

öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır. 

 

 

 



Bölüm Adı: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

  

2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

Üniversitemizin Makine mühendisliği bölümünde öğrenciler 

isteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta bulunabilir.  

Başvurular kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve kabul 

edilen öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu web 

sitesinde duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık okuma başvurusu 

kabul edilen öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu 

ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar, 

Zorunlu staj 40 iş günü olup, öğrencinin isteğine bağlı olarak 

20 gün 2. sınıf sonunda 20 gün 3. Sınıf sonunda 

yapılabileceği gibi 3. sınıftan sonra yaz döneminde 40 gün 

olarak yapılabilmektedir. Staj yerlerini öğrenciler kendileri 

bulup, danışman onayına sunmaktadır. 

Ayrıca bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler 8. 

dönemde iş yeri eğitimi alarak mezun olmadan sanayi 

ortamında tecrübe kazanmaktadırlar. Öğrenciler 

danışmanının onayı ile Kastamonu dışında da staj ve iş yeri 

eğitimi yapabilmektedirler. 

 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için mesleğin gerektirdiği 

kıyafet 

veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için defter, kalem 

vs. kırtasiye malzemeleri ile ders kitabı giderleri 

olabilecektir.  

Normal öğretim öğrencileri herhangi bir ödeme 

yapmamaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, 

Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık alanda kurulu 

“Kuzeykent Kampüsü”, “Tıp Fakültesi Kampüsü” ve “Eğitim 

Fakültesi Kampüsü” hizmet vermektedir.  

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin 

akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 

13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi 

bulunmaktadır. Ayrıca kampüs alanımızda 3 adet konferans 

salonu; 1 tanesi Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde 2 tanesi de 

Kuzeykent Kampüsü’nde olmak üzere toplam 3 adet kapalı 

spor salonu; 1 kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun 

futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve 

öğrenci laboratuvarları, 2 adet Sosyal tesis ve Yed-i Beyza 

Konağı ve Cide Konuk Evi  bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim 

Fakültesi Kampüsünde uygulama anaokulu hizmet 

vermektedir. 

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma merkezleri ile 

Üniversitemiz öğrencilerine sunacağı eğitim imkânlarını 

sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir 

 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin 

aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla 

“Kısmi Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. 

 Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve çalışma 

koşulları her sene dönem başladıktan sonra açıklanmakta ve 

öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır. 

 



Bölüm Adı: 
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

 

  2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci Başlığı" 

adında yer alacak bilgile 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

- 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu 

ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar, 

Bölümümüzdeki öğrenciler; derslerde teorik olarak 

öğrendiklerini, pratik çalışmalar yaparak pekiştirmek 

amacıyla staj yaparlar. Staj süresi, Staj I 20 iş günü ve Staj II 

20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günüdür. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, Bölümümüze ait mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşul bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği 1 adet uygulama 

laboratuvarı 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar Bölümümüz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

yerleşkesinde eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 
 İhtiyaç duyulması halinde üniversitenin çeşitli birimlerinde 

kısmi zamanlı olarak geçici işlerde öğrenci 

çalıştırılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bölüm Adı: PEYZAJ MİMARLIĞI 

  
2022  YKS Kılavuzundan yer almayacak ancak 

Üniversitemiz internet sayfalarında"Aday Öğrenci 

Başlığı" adında yer alacak bilgiler 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin koşullar, 

Üniversitemizin Peyzaj Mimarlığı bölümünde öğrenciler 

isteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta bulunabilir.  

Başvurular kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve kabul 

edilen öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu web 

sitesinde duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık okuma başvurusu 

kabul edilen öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajlarınilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar, 

Zorunlu staj 40 iş günü olup, öğrencinin isteğine bağlı olarak 

20 gün 2. sınıf sonunda 20 gün 3. Sınıf sonunda 

yapılabileceği gibi 3. sınıftan sonra yaz döneminde 40 gün 

olarak yapılabilmektedir. Staj yerlerini öğrenciler kendileri 

bulup, danışman onayına sunmaktadır. 

Öğrenciler danışmanının onayı ile Kastamonu dışında da staj 

yapabilmektedirler. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar, 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için mesleğin gerektirdiği 

kıyafet 

veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin 

koşullar, 

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için defter, kalem 

vs. kırtasiye malzemeleri ile ders kitabı giderleri 

olabilecektir.  

Normal öğretim öğrencileri herhangi bir ödeme 

yapmamaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, 

Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık alanda kurulu 

“Kuzeykent Kampüsü”, “Tıp Fakültesi Kampüsü” ve “Eğitim 

Fakültesi Kampüsü” hizmet vermektedir.  

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin 

akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 

13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi 

bulunmaktadır. Ayrıca kampüs alanımızda 3 adet konferans 

salonu; 1 tanesi Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde 2 tanesi de 

Kuzeykent Kampüsü’nde olmak üzere toplam 3 adet kapalı 

spor salonu; 1 kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun 

futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve 

öğrenci laboratuvarları, 2 adet Sosyal tesis ve Yed-i Beyza 

Konağı ve Cide Konuk Evi  bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim 

Fakültesi Kampüsünde uygulama anaokulu hizmet 

vermektedir. 

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma merkezleri ile 

Üniversitemiz öğrencilerine sunacağı eğitim imkânlarını 

sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir 

 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar, 

Öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin 

aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla 

“Kısmi Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. 

 Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve çalışma 

koşulları her sene dönem başladıktan sonra açıklanmakta ve 

öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır. 

 

 


