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Amaç
İnşaat sektöründe karayolu, köprü, tünel, havaalanı, baraj, konut gibi pek çok yapının yalıtımını yapabilecek bilgi ve beceriye
sahip, alanında güncel ve gelişen teknolojik bilgiye hâkim, teknisyen ve mühendis arasında hizmet yapabilecek nitelikli ve
etkin teknikerler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Misyon
Uluslararası çağdaş eğitim süreciyle uyumlu yapı yalıtımı ön lisans eğitimiyle Yapı Yalıtımında bilgi ve beceri yönünden
donanımlı, teknolojik gelişmelere hakim, sektördeki sorunlara en iyi çözümleri üretebilen, çağın gereksinimlerine cevap
verebilecek, mesleki etik değerlere bağlı, nitelikli ve etkin teknikerler yetiştirmek.
Vizyon: Bilimsel değerlere, evrensel hukuk ilkelerine, laik demokratik değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyan,
yapı yalıtımı eğitiminde tercih edilen ve çağdaş bir ön lisans programı olmak.
Kabul Koşulları
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Yapı Yalıtım Teknolojisi Programına kayıt yaptırmak için Mesleki ve
Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Bölümlerinden” mezun olanlar “Yapı Yalıtım Teknolojisi” ön lisans programına
sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden
mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal
(SAY)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara
öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında
eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru
yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı
bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt
dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir.
Mezuniyet Koşulları
Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt
yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamalıdır.
Kazanılan Derece
Yapı Yalıtım Teknolojisi Ön Lisansı
Program Hakkında
Isı, ses, su ve yangın yalıtımına yönelik temel derslerin yanı sıra yönetmelikler, iş güvenliği, matematik, kimya gibi
destekleyici dersler öğrencilere verilmektedir. Öğrencilerin kullanımına yönelik yalıtım laboratuarı mevcuttur. Program
sektör temsilcileri tarafından seminer ve teknik geziler şeklinde desteklenmektedir.
İş Alanları
Yalıtım uygulamaları yapan firmalarda uygulama ve denetleme elemanı, yalıtım malzemeleri üreten firmaların satış
departmanları

