
ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Aday Öğrenci 

Kastamonu üniversitesi bünyesinde bulunan Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Kastamonu ili 

Çatalzeytin ilçesinde 2013 yılında Kastamonu Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2016 

yılında Kastamonu Meslek Yüksekokulundan ayrılarak Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu 

olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Yüksekokulumuz, Kastamonu Üniversitesi ve kendi 

birimi Misyon ve Vizyonuna bağlı kalarak, bulunduğu ilçede dış paydaşları ile iletişimi güçlü, 

iç paydaşları ile verimli çalışmaları ve öğrencileri ile bağları kuvvetlidir. Bu güçlü yapısına 

rağmen gelişmeye ve geliştirmeye açık yapıdadır ve bir taşra teşkilatı olarak da her daim merkez 

teşkilata destek vermektedir. Eğitim-öğretim hizmetlerinde güçlü akademik kadrosu ve 

öğrencilere devamlı verdiği destek ile eğitimde farklılığını göstermektedir.  

Meslek Yüksekokulumuzun kampüsü Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi Merkez Mah. Atatürk 

Bulvarı No: 56 adresindedir.  Kampüsün 625 m2 alanı bulunmaktadır. 

Bölümler ve Programlar  

Yüksekokulumuzda Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü altında Yaşlı Bakımı Programı, Terapi 

ve Rehabilitasyon Bölümü altında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, Fizyoterapi 

programı bulunmaktadır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programının temel amacı, 

engellilerin ve eğitiminin önemini benimseyen, engelli bireylerde farklı problemler olduğunda 

önlem alabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı :  

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı mezunlarımız; engelli gruplarını bilen, özel 

gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını tespit eden, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını yasa 

ve yönetmelikler çerçevesinde etik kurallardan ayrılmadan karşılayan, özel gereksinimli 

bireylerin “yeni kimlik” oluşturmasına yardımcı olan, özel gereksinimli bireylerin en aktif ve 

bağımsız olmasına yardımcı olan, özel gereksinimli bireyler ile toplum arasında köprü olan 

engelli bakım elemanı olarak tanımlanabilir. 

Program Bilgileri :  

Dili                                            : Türkçe                     

Süresi (Yıl)                               : 2 Yıl  

Azami Süresi (Yıl)                   : 4 Yıl 

Kontenjanı                                : 50 Örgün Eğitim + 50 İkinci Öğretim Toplam 100 kişi 

Staj Durumu                             : Var 

ÖSYM Tipi                              : TYT 

 

Kazanılan Derece 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Engelli 

Bakımı ve Rehabilitasyon teknikeri" unvanını alırlar. 

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): Kısa Düzey 

Avrupa Yasam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ): 5 

 

 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/aday-ogrenci


 

Kabul Koşulları :  

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, 

http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa TYT puan türü 

ile öğrenci alınmaktadır.  

 

Üst Kademeye Geçiş:  

Bu programdan mezun öğrenciler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Beslenme ve 

Diyetetik, Hemşirelik, Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 

ile geçiş yapabilmektedir. 

 

Mezuniyet Koşulları:  

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış, en az 

2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış, 120 AKTS' yi tamamlamış olmaları ve 30 iş 

günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir. 

İlgili hükümler için bakınız: 

https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonet

meligi_08012014.pdf 

 

Mezun İstihdam Olanakları :  

Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Belediyelerde, 

Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Kurumlarda bulunan engelliye yönelik 

hizmet alanlarında çalışabilir. 

 

Ölçme ve Değerlendirme :  

Sınavlar ve ders başarı notları hakkında Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Fizyoterapi Programı :  

Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan sağlık 

teknikerlerini yetiştirmektir. İki yıl süren eğitim programı; kas iskelet sistemi problemlerinde 

fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Bu 

programdan mezun olan öğrencilere önlisans diploması ile Fizyoterapi Teknikerliği unvanı 

verilmektedir. Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist 

denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli hizmet verilmesine yardım eden sağlık 

personelidir. 

Program Bilgileri :  

Dili                                            : Türkçe                     

Süresi (Yıl)                               : 2 Yıl  

Azami Süresi (Yıl)                   : 4 Yıl 

Kontenjanı                                : 50 Örgün Eğitim + 50 İkinci Öğretim Toplam 100 kişi 

Staj Durumu                             : Var 

ÖSYM Tipi                              : TYT 

 

 

Kazanılan Derece 

https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik Tedavi 

Teknikeri " unvanını alırlar. 

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): Kısa Düzey 

Avrupa Yasam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ): 5 

 

Kabul Koşulları :  

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, 

http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa TYT puan türü 

ile öğrenci alınmaktadır.  

 

Üst Kademeye Geçiş:  

OSYM tarafından düzenlenen lisans programlarına geçiş hakkını veren dikey geçiş sınavında 

(DGS) başarılı olursa, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve hemşirelik lisanslarına 

tamamlayabilirler. 

 

Mezuniyet Koşulları:  

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış, en az 

2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış, 120 AKTS' yi tamamlamış olmaları ve 30 iş 

günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir. 

İlgili hükümler için bakınız: 

https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonet

meligi_08012014.pdf 

 

Mezun İstihdam Olanakları :  

Programdan mezun olacak öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü olan tüm 

kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcut olup yeni doğandan yetişkin 

ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli 

profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilirler. 

 

Ölçme ve Değerlendirme :  

Sınavlar ve ders başarı notları hakkında Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır 

 

Yaşlı Bakım Programı:  

Yaşlı Bakım programının amacı ulusal ve uluslararası düzeyde artan yaşlı nüfusun fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, 

bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde veya kurumlarda sağlık ekibi 

üyeleri ile işbirliği yaparak, kamu, özel ve sivil toplum alanlarında yaşlı bakım, eğitim ve 

yönetim alanlarında ulusal ve uluslararası yeterlilikte hizmet verebilecek yaşlı bakım 

teknikerleri yetiştirmektir. 

 

 

 

 

https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf


 

Program Bilgileri :  

Dili                                            : Türkçe                     

Süresi (Yıl)                               : 2 Yıl  

Azami Süresi (Yıl)                   : 4 Yıl 

Kontenjanı                                : 50 Örgün Eğitim + 50 İkinci Öğretim Toplam 100 kişi 

Staj Durumu                             : Var 

ÖSYM Tipi                              : TYT 

 

Kazanılan Derece 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yaşlı Bakımı alanında "önlisans derecesi" 

almaya hak kazanmaktadırlar. 

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): Kısa Düzey 

Avrupa Yasam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ): 5 

 

Kabul Koşulları :  

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, 

http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa TYT puan türü 

ile öğrenci alınmaktadır.  

 

Üst Kademeye Geçiş:  

Bu programdan mezun öğrenciler Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş 

yapabilmektedir 

 

Mezuniyet Koşulları:  

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış, en az 

2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış, 120 AKTS' yi tamamlamış olmaları ve 30 iş 

günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir. 

İlgili hükümler için bakınız: 

https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonet

meligi_08012014.pdf 

 

Mezun İstihdam Olanakları :  

Programdan mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Belediyelerde, 

Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı 

bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlılar için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki 

yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı 

meskenler vb. uzman gözetiminde çalışabilirler. 

 

Ölçme ve Değerlendirme :  

Sınavlar ve ders başarı notları hakkında Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır 

 

 

https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf
https://kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_08012014.pdf


 

Staj  

Her öğrencinin, pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve 

meslek yaşamına uyum sağlamak amacı ile birinci sınıfın bittiği yaz döneminde 30 iş günü yaz 

stajı yapması zorunludur. Stajların yapılacağı tarihler ve işyerlerinden beklenen özellikler ilgili 

bölümler tarafından belirlenir. Stajlar öğrencinin şartlara uygun olarak belirlediği kurumda 

yapılabilir. 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj 

Gerekli Materyal 

Yüksekokulumuzda bulunan programların içeriğinde uygulamalı dersler yoğunlukta 

olup,  öğrencilerin dersin içeriğine bağlı olarak gonyometre, mezura, beyaz önlük vb. 

materyalleri almaları gerekmektedir. 

Burs, Yurt İmkanı 

 Yüksekokul öğrencilerimiz, okulumuz bünyesinde belli kontenjan dahilinde ihtiyaç 

duyulan geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. 

 Yüksekokulumuzda burs imkanı bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim dönemi içerisinde 

maddi durumu uygun olmayan öğrencilerimiz için üniversitemizin sunduğu ‘Ücretsiz 

Yemek Bursu’ imkanı verilmektedir. 

 Çatalzeytin’de yurt binası çalışmalarına başlanmış olup, öğrenciler kontenjan dahilinde 

Çatalzeytin öğretmenevi ve Çatalzeytin Belediyesi konuk evinde kalabilirler. 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı :  

Yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı 

okuyabilir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarında öğrenim görecek olan öğrencilerimizin eğitim ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç 

duyacakları İngilizce becerileriyle donatılmalarını hedefleyen 1 yıl süreli İsteğe Bağlı İngilizce 

Hazırlık Programı yürütülmektedir. 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık programından üniversitemize yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler 

faydalanabilmektedir. Programının verimli geçmesi için Yabancı Diller Yüksekokulun fiziki 

kapasitesi ve Öğretim Elemanı sayısı göz önünde bulundurularak, Hazırlık programına başvuru 

yapan aday öğrencilerimiz arasından Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre Hazırlık Eğitimi 

alacak öğrencilerimiz belirlenmektedir. 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi bir akademik yıl (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi) 

sürmektedir. Öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulun dersliklerinde ve dil 

laboratuvarlarında haftada 24 Saat İngilizce eğitimi almaktadırlar. Derslerin büyük bölümü 

Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma gibi becerilere yoğunlaşacak şekilde planlanmıştır. 

https://catalzeytin.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj


Programa kabul edilen öğrencilerimizin Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı 

Yönetmeliği’nde belirtilen derse devam ve sınav koşullarını eksiksiz yerine getirmeleri ve 

İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılabilmeleri için yılsonu 

başarı puanlarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan 

öğrencilerimize Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan başarı belgesi 

verilmektedir. Hazırlık sürecini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yabancı dil dersinden muaf 

olurlar.  

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmek isteyen aday öğrencilerimizin 

Üniversite kayıt döneminde Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ile başvuru yapmaları 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 


