YAPI DENETĠM Ġ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
İnşaat Teknolojisi Programının amacı, kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak, teorik
bilgi ve pratik becerilere sahip ve bu becerileri azami
oranda kazanmış Yapı denetim elemanı yetiştirmektir.
Programın amaçları;
•İnşaat yapımında kullanılacak her türlü yapı malzemeleri
hakkında bilgi sahibi olmak,
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MEZUN OLACAK ÖĞRENCĠLERĠN
DĠKEY GEÇĠġ YAPABĠLECEKLERĠ
ALANLAR
İnşaat Mühendislikleri
Mimarlık Fakülteleri
Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü

•Amaca uygun, sağlam, stabil, depreme dayanıklı
yapıların inşası ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmak,
•Şantiye organizasyonu ile ilgili bilgi sahibi olmak,
•Metraj, Keşif ve hak ediş konularında bilgi ve beceri
kazanmak,

•Bilgisayar programlarını kullanarak çizim (AUTOCAD) ve
Statik-Betonarme hesaplar yapabilme, (STA4CAD,
IDECAD, PROBINA...)
•Zemin mekaniği, yapı malzemeleri, beton, asfalt
malzemeler ile ilgili deneyleri yapabilme,
•Karayolu, İçme suları ve Çelik yapılar ile ilgili temel bilgi
ve beceri kazanmak,
•Mevcut binalarda hasar çeşitleri ve nedenleri ile bu
binaların güçlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•Yapı denetimi ve çağdaş yapı teknikleri ile ilgili temel
bilgi ve beceri kazanmak,
•Mesleki uygulamalara dair temel bilgi sahibi olmak.

ÇALIġMA ALANLARI

PROGRAMDAN MEZUN OLABĠLMEK ĠÇĠN
GEREKLĠ KOġULLAR
Yapı Denetimi Programına Kaydolan Öğrenciler,
programdan mezun olabilmek için öngörülen
müfredatta en az 120 AKTS kredi ile birlikte 1. ve 2.
yıl sonunda 30 olmak üzere toplam 60 günlük yaz
stajını başarıyla tamamladıklarında mezun
olabilmektedirler.

Resmi kurumlar, (Karayolları, DSİ, İl özel
idaresi, Belediyeler v.b.
Yapı İşleri Dairesi Olan Kurum Veya
Kuruluşlar,
Mühendislik Ve Mimarlık Büroları,
Yapı Denetim Firmaları,
Bilgisayar
İle Çizim Ve
Tasarım
(AUTOCAD) Yapılan Firmalarda Teknik
Eleman

Erasmus Öğrenci DeğiĢim Programı çerçevesinde
bölümümüz öğrencilerine:
Bütün Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Staj
İmkanı Sunulmaktadır
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Üniversitemizde üniversiteler arası
spor müsabakaları, tiyatro ve dans
gösterimleri, açık hava, konserleri,
yarışmalar ve daha bir çok
aktiviteleri düzenlenmektedir.

Amasya Üniversitesi Merzifon
Meslek
Yüksekokulu’
nda
eğitim, öğretim ve bilimsel
çalışmaların yanı sıra sosyal ve
kültürel etkinliklere büyük
önem verilmektedir. Yerleşke
içinde
öğrencilerin
faydalanabileceği kapalı spor
salonu, tenis kortu,
futbol
sahası, basketbol sahası, gibi
çeşitli imkanlar mevcuttur.
Öğrencilerimize
alanında
uzman kişilerce basketbol,
futbol, halk oyunları ve Türk
müziği eğitimi verilmektedir.

Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan
Merzifon Meslek Yüksekokulu Amasya iline
bağlı her geçen gün kendini yenileyen dinamik
bir şehir olan Merzifon ilçesinde yer almaktadır.
Şehir merkezinde yer alan Merzifon Meslek
Yüksek Okulu’ na erişim toplu taşıma araçları ile
sağlanabildiği gibi kısa mesafeli yürüyüş ile de
sağlanabilmektedir. Öğrencilerimiz, kampüse
yürüme mesafesinde olan Kredi ve Yurtlar
Kurumu’ na ait yurtta kalabildikleri gibi, şehir
merkezinde bulunan özel yurtlarda da kalabilme
şansına sahiptirler.
Bazı illerin Merzifon’a uzaklıkları:
Amasya
47 km
Çorum
60 km
Samsun
110 km
Ankara
310 km
İstanbul
625 km
İzmir
872 km

Adres

:

e-posta :
Tel
:
Faks
:

İletişim Bilgileri
Amasya Üniversitesi
Merzifon M.Y.O.
İnşaat Bölümü
Yapı Denetimi Programı
05300 Merzifon / AMASYA
merzifonmyo@amasya.edu.tr
+90 358 513 51 03
+90 358 513 51 04

