
TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 
 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulamasına ilişkin koşullar 

Bölüm öğrencilerimiz isteğe bağlı hazırlık sınıfı 

okuyabilmektedir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajların ilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar 

Bölümümüzde öğrencilerin mezun olabilmesi 

için en az 20 gün yaz stajı yapmaları 

gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını istedikleri 

ilde ve ilgili alanlarda yapabilirler. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar 

Meslekte çalışma alanlarına göre gerekli özel 

ekipmanlar kullanılmakta olup okul 

laboratuvarları için özel ekipman ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal 

ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim 

giderlerine ilişkin koşullar 

Ders uygulamaları, okulumuz bilgisayar 

laboratuarında  bulunan bilgisayarlar 

kullanılarak yapılmaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar 

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. 

Bilgisayar teknikeri, yukarıdaki konulardan 

tamamında yeterli bir bilgiye sahip bulunan, 

ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere 

eğitilmiş kimsedir. 

Teknikerin edinmiş olduğu bilgi almış olduğu 

eğitim, çalışma ortamını uygun şekilde 

düzenlemeyi başkalarıyla iyi ilişki kurması 

gerektiğini öğretecektir. Tekniker, yüksek 

düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve 

ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş 

eğilimleri bilecektir. 

 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar 

Taşköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

aşağıdaki şartları taşıyanlar içerisinden ilgili 

komisyonca seçilen öğrenciler kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir. 

a) Normal eğitim - öğretim süresi içinde 

öğrenim görüyor olmak, 

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı 

uyruklu öğrenci olmamak, 

c) Disiplin cezası almamış olmak, 

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel 

öğrenci hariç olmak üzere çalıştırılacağı 

yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi 

olmak, 

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret 

düzeyinde gelire sahip olmamak. 



 

 

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ 
 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulamasına ilişkin koşullar 

Bölüm öğrencilerimiz isteğe bağlı hazırlık sınıfı 

okuyabilmektedir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajların ilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar 

Bölümümüzde öğrencilerin mezun olabilmesi 

için en az 20 gün yaz stajı yapmaları 

gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını istedikleri 

ilde ve ilgili alanlarda yapabilirler. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar 

Meslekte çalışma alanlarına göre gerekli özel 

ekipmanlar kullanılmakta olup okul 

laboratuvarları için özel ekipman ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 

araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine 

ilişkin koşullar 

Ders ödevlerinde kullanılmak üzere direnç, diyot, 

vb. düşük maliyetli sarf malzemelere ihtiyaç 

olabilmekte olup işlemlerde kullanılan ölçü aleti, 

havya gibi araçlar okulumuz laboratuvarlarında 

bulunmakta olup öğrencilerimiz tarafından 

kullanılabilmektedır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Ön Lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren 

programın amacı, elektriğin üretimi, iletimi ve 

dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün 

yapılması, elektrikli makine ve motorların 

çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin 

projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm 

sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, ölçümleri ve 

arızalarının bulunması gibi konularda sektörün 

talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde 

kalifiye teknikerler yetiştirmektir. 

Öğrencinin bu derslerden azamî fayda 

sağlayabilmesi için kendisini motive ederek 

kendi öğreniminden büyük ölçüde sorumlu 

olması gerektiği vurgulanarak, ders boyunca 

öğrencinin aktif bir rol oynayacağı, işlenen 

konunun teorik içeriği ile birlikte uzmanlık 

dalıyla ilgili teçhizatları çalıştırarak laboratuar 

deneylerini yapabileceği ortamlar hazırlanmıştır. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar 

Taşköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

aşağıdaki şartları taşıyanlar içerisinden ilgili 

komisyonca seçilen öğrenciler kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir. 

a) Normal eğitim - öğretim süresi içinde öğrenim 

görüyor olmak, 

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu 

öğrenci olmamak, 

c) Disiplin cezası almamış olmak, 

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci 

hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, 

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret 

düzeyinde gelire sahip olmamak. 



 

 

 

 

 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulamasına ilişkin koşullar 
Programa kaydolan öğrenciler isteğe bağlı 

üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 1 

yıl süre ile yabancı dil hazırlık 

okuyabileceklerdir. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajların ilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar 

Öğrenciler 1. veya 2. Sınıf sonunda herhangi bir 

ilde 20 iş günü yaz stajı yapmak zorundadır. 

Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde 2 sınıf 

güz ve bahar yarıyılında 16’şar saat olmak üzere 

toplam 32 saatlik işyeri uygulamasına 

çıkmaktadırlar. İşyeri uygulamaları Taşköprü 

İlçesinde ve Kastamonu merkezde 

yürütülmektedir. 

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar 
Öğrenciler Uygulamalı eğitimlerde Mesleğin 

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. 

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 karşılığında herhangi bir öğretim 

gideri talep edilmemektedir. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Programımız Kastamonu İline 45 km mesafede 

yer alan Taşköprü ilçesinde Taşköprü MYO 

bünyesinde yer almaktadır. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar 
Taşköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

aşağıdaki şartları taşıyanlar içerisinden ilgili 

komisyonca seçilen öğrenciler kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir. 

a) Normal eğitim - öğretim süresi içinde öğrenim 

görüyor olmak, 

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu 

öğrenci olmamak, 

c) Disiplin cezası almamış olmak, 

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci 

hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, 

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret 

düzeyinde gelire sahip olmamak. 



 

 

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK  BÖLÜMÜ 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulamasına ilişkin koşullar 

Herhangi bir koşul bulunmamaktadır. 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajların ilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar 

Stajlar 4 dönemde 1 kez en az 20 gün olmak 

koşuluyla kamu kurum ve kuruluşlarında veya 

özel sektörlerde bölüm ile ilgili birimlerde staj 

yapma zorunluluğu vardır. Öğrenciler yaz 

stajlarını isterlerse yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilde  veya istedikleri başka bir ilde 

yapabilmektedir.  

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar 

Mesleğin gerektirdiği herhangi kıyafet ve 

donanım zorunluluğu yoktur. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal 

ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim 

giderlerine ilişkin koşullar 

Bölümümüzde bazı ders uygulamalarında 

bilgisayar laboratuvarlarından destek 

alınmaktadır.  Bölümümüzde sarf malzeme araç 

ve gereç gideri yoktur. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar 

Program içeriği, bankacılık ve sigortacılık 

alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya 

sahip, ara insan gücü yetiştirmek amacına 

uygun bir eğitim planı yürütmektedir. Program, 

ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, 

matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve 

sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu 

uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli 

dersleri içermektedir. 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar 

Taşköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

aşağıdaki şartları taşıyanlar içerisinden ilgili 

komisyonca seçilen öğrenciler kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir. 

a) Normal eğitim - öğretim süresi içinde 

öğrenim görüyor olmak, 

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu 

öğrenci olmamak, 

c) Disiplin cezası almamış olmak, 

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci 

hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, 

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret 

düzeyinde gelire sahip olmamak. 



 

 

 

 

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulamasına ilişkin koşullar 
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyabilir 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 

uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, 

uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajların ilgili yükseköğretim kurumunun 

bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 

öğrencileri 20 günlük zorunlu yaz stajı yapmak 

zorundadırlar. Yaz stajlarını istedikleri ilde 

başvuru yaptıkları ve kabul edildikleri 

kurumlarda (hastaneler, il ve ilçe sağlık 

müdürlükleri gibi sağlık birimleri) yapabilirler.  

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 

malzemelerine ilişkin koşullar 
Mesleğin getirdiği kıyafet ve donanım koşulu 

bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 

malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal 

ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim 

giderlerine ilişkin koşullar 

Bölüm için ders uygulamalarında kullanılacak 

sarf malzeme, araç ve gereç gideri 

bulunmamaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Programının amacı, sağlık kurum ve 

kuruluşlarının idari hizmetlerinde ara eleman 

yetiştirmektir. Programda tıbbi terminoloji, etkili 

iletişim kurabilme dosyalama ve arşivleme 

teknikleri, ICD-10 sistemini kullanarak kodlama 

yapabilme, raporlama, resmi yazışmaların 

yapılması ve mesleğin gereği bilişim teknoloji 

alanında gerekli beceriler kazandırılır. Program 

mezunları kamu ve özel tüm sağlık 

kuruluşlarında sağlık kurum ve kuruluşlarında 

idari ve hasta kayıt alanlarında 

çalışabilmektedir. Bu alanda çalışan ihtiyacı 

arttıkça mezun öğrencilerin iş imkânları da 

çoğalmaktadır. 

 

 

 

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 

imkânlarına ilişkin koşullar 
Taşköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

aşağıdaki şartları taşıyanlar içerisinden ilgili 

komisyonca seçilen öğrenciler kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir. 

a) Normal eğitim - öğretim süresi içinde 

öğrenim görüyor olmak, 

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu 

öğrenci olmamak, 

c) Disiplin cezası almamış olmak, 

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci 

hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, 

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret 

düzeyinde gelire sahip olmamak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


