
 

 

KESKİN MYO 

Değerli Öğrenciler, 

Türkiye’de yaratıcı, bağımsız, objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmeyi 

hedefleyen, örnek bir eğitim kuruluşu olarak Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan okulumuz, bilimsel ve 

toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlamakta, nitelikli gençleri değerli öğretim elemanlarıyla bir araya getirerek 

bilime katkı sağlamayı öncelikli hedefi saymaktadır. Bu nedenle öncelikle, Üniversitemizi ve Meslek Yüksekokulumuzu 

tercih ettiğiniz için sizleri ve sizleri bu konuda yönlendiren kimseleri tebrik ediyor, burada öğrendiklerinizin sizleri tercih 

etmiş olduğunuz alanlarda nitelikli ve yetkin kimselere dönüştürmesini temenni ediyorum. 

Keskin Meslek Yüksekokulu meslek elemanı yetiştirmek amacıyla 1994 yılında Keskin de kurulmuştur. Daha 

sonra geniş bir arazi üzerinde kurulu olan Keskin Meslek Yüksek Okulu kampüsüne taşınmıştır, Keskin ilçesine 3 km 

uzaklıkta olup yılda ortalama 2000 öğrenciye eğitim vermektedir.  Okulumuz Ankara’ya yalnızca bir saat ve Kırıkkale 

merkezine 15 dakika uzaklıkta olup Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerinde bulunması sebebiylede ulaşımda oldukça merkezi 

ve avantajlı bir konuma sahiptir. 

Keskin Meslek Yüksekokulu 6 bölümle (gündüz öğretimi 7 program, ikinci öğretim 4 programve uzaktan eğitim 2 

program) eğitimedevam etmektedir. Bunlar: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Pazarlama Programı,  Yerel Yönetimler 

Programı, Çocuk Gelişim Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil Teknolojileri Programı ve 

Elektrik Programıdır.Bu programlara her sene ortalama 50’şer öğrenci alınmaktadır. 

Okul bünyesinde 4 adet laboratuar, 2 adet atölye, 1 adetücretsiz kullanıma açık olan internet odası 

bulunmaktadır.Okulumuz öğrencilerine ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra, 4033 adet kitaba sahip olan kütüphanesi,  

Spor faaliyetleri ve turnuvalarda kullanılan Halı saha, Basketbol ve Voleybol sahası, kondisyon aletlerinin yer aldığı kapalı 

kondisyon merkeziyle öğrencilerine sosyal ve kültürel faaliyet alanları sunmaktadır. 

18 öğretim elemanı ve 14 idari personele sahip olan okulumuz, öğrencilerine kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı 

sunmaktadır. 

Keskin Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik KYK 

bünyesinde 340 yataklı kız yurdu ve 200 yataklı erkek öğrenci yurdunun yanı sıra beslenme ihtiyaçlarını da göz önünde 

bulundurularak günde 2 öğün yemek çıkarılmakta, bu sayede öğrencilerin ekonomik anlamda zorlanmadan sağlıklı 

beslenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca yüksekokulumuzdan ve Keskin ilçesinden Kırıkkale’ye devamlı olarak çalışan toplu 

taşıma araçları ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır. 

Okulumuz her yıl tüm masraflarını üstlendiği başarılı öğrencilere yurt dışında staj imkânı sunmakta öğrenciler bu 

yolla Avrupa da staj yapma ve mesleki alanda kendilerini geliştirme şansı yakalamaktadır. 

Her biröğrencimizekayıtla birliktebirdanışmanöğretim elemanı atanmıştır. Mezuniyetinize kadar  danışmanınız 

sizin hem akademik hem de diğer sorunlarınızın çözümünde yardımcı olacaktır.  Okulumuzun diğer okullardan en önemli 

ayrıcalığı öğrencilerimizin öğretim elemanlarıyla her türlü sorunlarında birebir iletişim halinde olabilme imkânıdır. Yakın 

irtibat içinde  olacağınız  birimlerden  birisi  Üniversitemiz  Öğrenci  işleri  Daire  Başkanlığı 

diğeri  ise Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığımızdır. Üniversitemizin diğer akademik ve idari  birimleri hakkında 

bilgileri ise üniversitenizin internet sitesinde (www.kku.edu.tr/)  takip edebilirsiniz. Ayrıca yönetmelikler, sınav 

programları, ders programları, staj duyuruları vb. sizleri ilgilendiren her türlü yönetim kararları ve duyuruları hak 

mahrumiyeti yaşamamak için periyodik olarak okulumuz internet sitesi (keskin.kku.edu.tr) adresindentakip edebilirsiniz. 

Öğrenci belgesi ve yazışmalar ve diğer hususlarla ilgili olarak okulumuz bünyesinde bulunan öğrenci işleri servisimiz sizler 

için gerekli yardımı sağlamaktadır. 

Keskin Meslek Yüksekokulu,piyasa uygulamalarına uygun eğitim programlarıyla, öğrencilerini sorgulamaya, 

araştırmaya ve eleştirmeye yönlendirerek, en üstün ahlaki değerlerle donatılmış toplumsal sorumluluk bilincine sahip 

bireyler yetiştirmeyiamaçlamaktadır. Mezunlar aklın ve bilimin rehberliğinde topluma ve ülkelerine değerli katkılarda 

bulunacaklardır.  

 Hem Üniversitemize, hem Meslek Yüksekokulumuza hoş geldiniz. Sağlık, huzur ve mutlu bir yaşam dileklerimle 

başarılar diliyorum.   
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