
İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

ADALET PROGRAMI  

 

Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’nda eğitim öğretim, 

Kastamonu ili İhsangazi ilçesinde yürütülmektedir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına 

ilişkin herhangi özel bir koşul bulunmamaktadır. 

 

Hukukun sosyal ve ekonomik hayatta meydana gelen değişimleri takip ettiği ve gelişime paralel olarak 

her geçen gün düzenleme alanının genişlemekte olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan hukukun 

uygulanmasına yardımcı personelin temel hukuk bilgisine sahip kimselerden ikame olunması, adalet 

hizmetlerinin hızlı ve usul ekonomisine uygun yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Adalet programı, 

adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikte elemanları yetiştirerek bu amaca hizmet etmektedir. Adalet 

programında öğrencilere genel kapsamı ile kamu ve özel hukuk bilgisi edindirilmektedir. Teorik hukuk 

dersleri yanı sıra klavye kullanımı ve bilgisayar programları gibi pratiğe yönelik edinimler de 

kazandırılmaktadır. 

 

Bölümden mezun olan öğrencilere "Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilir. Adalet meslek elemanları, 

adli teşkilat personeli (zabıt katibi, icra memuru, mübaşir, infaz koruma memuru, memur) ve mesleki 

yeterlilik sınavlarında başarı göstermek koşuluyla müdür (yazı işleri müdürü, icra müdürü) olarak 

kamuda görev almaktadırlar. Özel sektörde ise; noterliklerde katip, banka ve finans kuruluşlarının hukuk 

birimlerinde takip elemanı, avukatlık bürolarında sekreter ve icra takip elemanı olarak istihdam olanağı 

bulmaktadırlar. 

 

Program mezunları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi, Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, 

Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını 

tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, adalet programları mezunlarından yükseköğrenime devam 

etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Hukuk 

Fakültelerinde lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olmaktadırlar. 

 

Bu program öğrencilerinin, meslek gereği özel bir kıyafet veya donanım ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sosyal içerikli bölüm olarak öğrencilerin sadece bireysel olarak ders kitaplarını edinmeleri, dersleri 

takip edebilmeleri için yeterli olmaktadır. Bu konuda özel bir ihtiyaç listesi bulunmamaktadır. 

 

Öğrenciler, Kastamonu’da veya başka bir ilde staj yapmak zorundadırlar. Stajla ilgili ödemeler 

Kastamonu Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Bunun için öğrencinin herhangi bir ödeme mali 

yükü bulunmamaktadır. Kastamonu Üniversitesi dönem başlarında öğrencilerin kısmi zamanlı olarak 

çalışabilmelerine yönelik ilana çıkmaktadır. Öğrenci müracaatları değerlendirilmekte ve belirlenen 

öğrenciler ücret karşılığı kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI  

 

• İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar 

Herhangi özel 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 

Bölümümüzde okutulan Harita ve Kadastro Programı öğrencilerinin ön lisans diploması almaya hak 

kazanabilmesi için ilgili işyerlerinde 30 tam iş günü (altı hafta) staj yapmaları zorunludur. Staj eğitimini 

başarıyla tamamlayamayanlar mezun olamazlar. 

Staj Dönemleri  

(bkz. https://ihsangazi.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/staj/stajdokumanlari/STAJ-

YONERGESI.pdf) 

+ Öğrenim Gören Öğrenciler İçin; 

- Yaz Dönemi: II. Dönem sonunda veya geçerli mazereti olanlar IV. Dönem sonunda Haziran, Temmuz 

ve Ağustos aylarında, akademik takvime göre derslerin ve sınavların bitiminden sonraki bir dönemde, 

+ Derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrenciler için; 

- Güz Dönemi: Ekim ayı içerisinde başlamak şartı ile 

- Bahar Dönemi: Mart ayı içerisinde başlamak şartı ile üç dönemdir. 

 

• Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar 

Harita Teknikerlerinin çalışma ortamları ofis, arazi ve yer altı olabilir. Harita teknikerleri arazi 

şartlarında çalışmak için gerekli olan iş güvenliği için gerekli yelek, çizme, baret gibi ekipmanları 

giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar ekip çalışmasını gerektirmektedir. 

 

• Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar 

Ders uygulamalarında kullanılan teknik cihazlar ile bu cihazların kullanım maliyetleri Yüksekokulumuz 

tarafından karşılanmaktadır. 

 

• Programın içeriği Harita kadastro programı, yükseköğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 

120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlayan 

mezunlar Harita ve Kadastro alanında Ön lisans derecesine sahip olunur. 

 

• Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. 

 

• Meslek Yüksekokulunun bulunduğu yerleşke Afşar Mah. Kastamonu Cad. No:83 TR 37250 

İhsangazi/Kastamonu adresinde bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI  

 

• İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar 

Herhangi özel 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 

Bölümümüzde okutulan Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinin ön lisans diploması 

almaya hak kazanabilmesi için ilgili işyerlerinde 30 tam iş günü (altı hafta) staj yapmaları zorunludur. 

Staj eğitimini başarıyla tamamlayamayanlar mezun olamazlar. 

Staj Dönemleri 

(bkz. https://ihsangazi.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/staj/stajdokumanlari/STAJ-

YONERGESI.pdf) 

+ Öğrenim Gören Öğrenciler İçin; 

- Yaz Dönemi: II. Dönem sonunda veya geçerli mazereti olanlar IV. Dönem sonunda Haziran, Temmuz 

ve Ağustos aylarında, akademik takvime göre derslerin ve sınavların bitiminden sonraki bir dönemde, 

+ Derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrenciler için; 

- Güz Dönemi: Ekim ayı içerisinde başlamak şartı ile 

- Bahar Dönemi: Mart ayı içerisinde başlamak şartı ile üç dönemdir 

 

• Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar 

Veteriner Sağlık Teknikerlerinin çalışma ortamları açık ve/veya kapalı alanlar olabilir. Veteriner 

kliniği/laboratuvar çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının 

mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin 

gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven, gözlük ve maske gibi özel koruyucu kıyafetleri giyerler. İş 

ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da 

gerektirmektedir. 

Çalışma esnasında biyogüvenlik önlemlerine dikkat etmedikleri takdirde zoonoz (hayvanlardan 

insanlara geçen) hastalıklar ve çeşitli enfeksiyon hastalıklara yakalanabilir veya çeşitli iş kazalarıyla 

karşılaşabilirler. 

 

• Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar 

Ders uygulamalarında kullanılan klinik ve laboratuvar sarf malzeme, araç ve gereç gideri 

Yüksekokulumuz tarafından karşılanmaktadır. Uygulama derslerinde giyilmesi gereken laboratuvar 

önlüğü, tulum, çizme vb şahsi koruyucu kıyafetler öğrencilerin kendileri tarafından alınmaktadır. 

 

• Programın içeriği Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı, her biri en az 30 AKTS[*] 

(Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi) kredisi değerinde olan ve 14 hafta süren, toplam 4 

yarıyıldan oluşan, 2 yıllık bir eğitim programıdır. Bu program, yükseköğretimde Veteriner bölümü 

alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde 

tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Laborant ve Veteriner Sağlık” alanında ön lisans 

derecesine sahip olunur. Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuvar 

konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir. 

 

• Meslek Yüksekokulunun bulunduğu yerleşke Afşar Mah. Kastamonu Cad. No:83 TR 37250 

İhsangazi/Kastamonu adresinde bulunmaktadır. 

 

• Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. 


