KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu

Ocak 2019

Değerli Gençlerimiz,
26. Yılını dolduran Üniversitemizin turistik ve doğal güzellikleriyle öne
çıkan bir ilçesi olan Sarıkamış’ta kurulmuş ve 11. yılını dolduran genç ve
dinamik bir birimi olan Sarıkamış Meslek Yüksekokulu , sorumluluk ve görev
bilinciyle eğitim öğretime devam etmektedir. Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
olarak bu görev ve sorumluluk bilinci içerisinde sizleri becerili, bilgili, bilimsel
donanımlı, teknolojiyi kullanabilen ülkesine yararlı olabilecek bireyler olarak
yetişmenize katkı sağlamak için çalışmaktayız. Sizleri o amaçlar için birlikte
çalışarak yarınlara hazırlanmanızı sağlamak amacıyla sizleri Sarıkamış’a
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu’na bekliyoruz .

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Emin KARABAYIR
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdür V.

SARIKAMIŞ

Sarıkamış Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum-Kars bölümü içerisinde
yer alır. Yöre iki sırtın yamacıyla, bu iki yamaç arasındaki çukur alanda
oluşmaktadır. Adı 16. yüzyıl Osmanlı Tahrir defterlerinde `Sarıkamışlı Türkmen
oymağı' adıyla anılır. Sarıkamış'a adlarını veren Türkmen boyu Hazar gölü
doğusunda (Sarıkamış) çukurundan geldikleri rivayet edilir. Ayrıca Sarıkamış
ilçesinin batı kuzeyinde ki, küçük dağ köyü Sarıkamış'a Osmanlı Tahrir
defterinde `Sarıkamuşlu' olarak ifade edildiği görülmektedir. Halk etimolojisine
göre, burada önceleri yetişen sarı sazlık veya kamışlıktan adını aldığı da iddia
edilir. Yüzölçümü 1751 km2, yükseltisi 2225 metredir.

SARIKAMIŞ’TAN GÖRÜNTÜLER

SARIKAMIŞ’TAN GÖRÜNTÜLER

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN TARİHÇESİ

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 20072008 eğitim öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği 50, Özel Güvenlik ve Koruma
Programı 50 kontenjanla öğretime başlamıştır.2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren
Turizm ve Otel İşletmeciliği II. örgün öğretim ile Özel Güvenlik ve Koruma II. örgün
öğretim programlarının 50 şer kontenjanla açılmasıyla toplam öğrenci sayısı 242 ye
yükselmiştir.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Yüksekokulumuz’da aşağıdaki bölüm ve
programlarla eğitim öğretime devam edilmektedir:
* Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
* Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı
* Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı İ.Ö.
* Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
* Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı
* Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı
* Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı
* Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı İ.Ö.
* Seyehat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turist Rehberliği Programı

MİSYON-VİZYON

Misyon:

Bilim, sanat ve teknolojinin
gerektirdiği evrensel, ulusal ve
bölgesel
ihtiyaçlara
cevap
verebilecek niteliklere sahip,
öğrenen, gelişime açık, çağdaş,
insan ve çevreye değer veren,
sürekli başarıyı hedefleyen ara
eleman
yetiştiren
bir
yüksekokul olmaktır.

Vizyon:
Çevreye duyarlı, toplumsal,
düşünsel ve kültürel değerler
açısından tam bir gelişmişlik
anlayışı içerisinde, evrensel
ölçülerle çağın gereksinimlerini
karşılayan, bölgesel ve milli
sorunlara duyarlı, kaliteli ve
bilinçli ara eleman yetiştirmeye
yönelik eğitim-öğretim veren
bilim ve araştırma merkezi
olmaktır.

FİZİKİ VE TEKNİK ALTYAPI

Yüksekokulumuz şu anda eski Erzurum yolu üzerindeki SABESYO-Turizm
Fakültesi-Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ortak kampüsünde bulunan binada eğitim
öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Mevcut hali ile Yüksekokulumuz’da öğrenim gören öğrenciler için tamamı
projeksiyon cihazına sahip 6 derslik bulunmaktadır. Kampüs içerisinde tüm
öğrencilerin kulanabildiği 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane , 1 fitness salonu,1
tenis kortu, 1 toprak futbol sahası, 250 seyirci kapasiteli 1 kapalı spor salonu, kantin ve
yemekhane bulunmaktadır.
Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan öğrenci yurdunda 20152016 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz barınabilmektedir.

KÜTÜPHANE

Yüksekokulumuzda gerek genel kültür gerekse mevcut programlar için teknik ve ders
kitapları olmak üzere 2000’den fazla kitap bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç ve öğretim
elemanlarının
tavsiyeleri
doğrultusunda
yeni
kitaplar
alınmakta,
kütüphane
zenginleştirilmekte ve güncel tutulmaktadır. Ödünç verme sistemi ile öğrenciler çeşitli
periyotlarda kitap alabilmektedir.
Bunun yanında gerek araştırma yapmak ve ödev hazırlamak için gerekse boş vakitlerini
değerlendirmek isteyen öğrenciler için kütüphane bünyesinde sürekli kullanıma açık
bilgisayarımızda mevcuttur.

SOSYAL İMKANLAR
Öğrencilerimiz Sarıkamış’ta, özel yurt, özel pansiyon veya ev kiralayarak barınma
ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.
Yüksekokulumuzda öğrenci ve personelinin yararlanabildiği öğlen ve akşam yemeklerini
yiyebildiği yemekhane bulunmaktadır.
Tüm öğrencilerimizin faydalanabildiği açık tenis kortu, kapalı spor salonu (futbol,
basketbol,voleybol, tenis) kullanıma sunulmuştur.

SOSYAL AKTİVİTELER

SARIKAMIŞ MESLEKYÜKSEKOKULU
BÖLÜM BAZINDA 2019 YGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI
YGS puan türü
:YGS-5
Kontenjan
:Normal Öğretim:35, İkinci Öğretim:30
Taban puanı(2017)
:Normal Öğretim: 200,60865, İkinci Öğretim:188,51904
Tavan puanı(2017)
:Normal Öğretim: 248,74079 , İkinci Öğretim: 398,60726

LOJİSTİK PROGRAMI
YGS puan türü
: YGS-6
Kontenjan
: 45
Taban puanı(2017)
: 167,18550
Tavan puanı(2017)
: 246, 29076
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI
YGS puan türü
: YGS-4
Kontenjan
: 40
Taban puanı(2017)
: 188, 65680
Tavan puanı(2017)
: 276, 75068
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
YGS puan türü
: YGS-2
Kontenjan
: 40
Taban puanı(2017)
: 169, 95820
Tavan puanı(2017)
: 274,77861

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
YGS puan türü
: YGS-4
Kontenjan
: 60
Taban puanı(2017)
: Normal Öğretim: 253.87132, İkinci Öğretim: 230,04807
Tavan puanı(2017)
: Normal Öğretim: 328.22747, İkinci Öğretim: 271, 12951

TURİST REHBERLİĞİ PROGRAMI
YGS puan türü
: YGS-4
Kontenjan
: 60
Taban puanı(2017)
: Normal Öğretim: 253.87132, İkinci Öğretim: 230,04807
Tavan puanı(2017)
: Normal Öğretim: 328.22747, İkinci Öğretim: 271, 12951

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

Amaç:
Yüksekokulumuzun Özel Güvenlik ve Koruma gündüz ve II.örgün öğretim Programında;
özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenlerin eğitim almak suretiyle bir özel güvenlik
personelinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları
bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı uzmanlaşmış ara elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim
öğretim verilmektedir. Özel Güvenlik ve Koruma programımızın amacı; Türk ekonomisi ve güvenlik
sektörüne ara eleman yetiştirmek ve mesleki açıdan uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmektir.
Hedef:
Amaçlar kısmında belirtilen nitelikler çerçevesinde güvenlik problemleri için çözüm
geliştirme becerisini kazandırmak. Önleyici güvenlik hizmetleri ve güvenlik önlemleri alabilme,
becerisi. Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk
alma özgüveni, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

Mezunların Çalışma Alanları:
Sektöre ait çeşitli bölümlerin kreş, okul hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri &
fabrikalar fuarlar, sergiler açık hava konserleri festivaller, konferanslar gibi, organizasyonlarda
çalışabilirler. Özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin
personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Özel Güvenlik
ve Koruma Meslek elemanları oralarda görev yapmaktadır. Meslek elemanlarının Yabancı dil bilmesi
meslekiçin avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:



Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sosyal Hizmet

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
Amaç:
Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip, profesyonel nitelikli, kültürlü, ülkesini iyi
bir biçimde temsil edip tanıtabilecek, turizm ve kültür konu alanlarında çağın gerektirdiği kavramlara hakim,
gelişmeleri takip edip kendi konu alanında uygulayabilen ve değişimleri izleyerek gerekliliklerini yerine
getirebilen kişiler yetiştirmektir.
Hedef:
Günümüzün hızla büyüyen sektörlerinden birisi olan Turizm sektörü için ara eleman yetiştirmeyi
hedefleyen Yüksekokulumuzun Turizm ve otel işletmeciliği Programından mezun olacak öğrenciler turizm
işletmelerinin farklı pozisyonlarında görev alabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olacak şekilde eğitim ve
öğretim verilmektedir.
Mezunların Çalışma Alanları:

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri programından mezun öğrenciler konaklama
işletmelerinin yanında; Seyahat Acenteleri. Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Termal Turizm Merkezleri, Tur
Operatörlüğü İşletmeleri, Kongre-Konferans Merkezleri, Hava Yolları Ve Charter Şirketleri, Denizcilik Ve
Kurvaziyer İşletmeleri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşitli Birimleri, Enformasyon Merkezleri ve Dikey
Geçişle Lisans Eğitimine Devam Edenler İçin Akademik Kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı
mevcuttur.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Otel Yöneticiliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ve Otel işletmeciliği
Turizm ve Otel Yöneticiliği
Turizm ve Otelcilik

LOJİSTİK PROGRAMI
Amaç:
Yüksekokulumuzun Lojistik programında hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai
ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dahilindeki tüm
yönetim ve sevk faaliyetlerini kapsayan ve Lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen
koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman
yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim verilmektedir.
Hedef:
Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle bilgi paylaşımı çalışmalarının yapılması,
Öğrencilerin tedarik gelişmelerine paralel olarak pratikte de gelişebilmeleri için teknik gezilerin
düzenlenmesi, Ulusal ve Uluslararası boyutlarda düzenlenen panel, sempozyum açıkoturum vb.
faaliyetlerin takip edilerek öğrenci katılımlarının özendirilmesi.
Mezunların Çalışma Alanları:









Lojistik programından mezun olan öğrencilerimiz üretim, hizmet ve satış şirketlerinin lojistik
birimleri
Taşıma işleri organizatörleri,
Kara, hava, deniz, demiryolu taşımacılık şirketleri,
Sigorta, finansman, denetim ve dış ticaret şirketlerinin lojistik birimleri,
Lojistik danışmanlık ve eğitim kuruluşları,
Üniversite ve araştırma kuruluşlarının lojistik bölümleri,
Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Kurum ve Kuruluşlarının ilgili birimleri,
İletişim ve bilişim teknoloji şirketlerinde lojistik uygulama birimleri gibi firmalarda iş bulabilirler.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme Yönetimi
Lojistik
Lojistik Yönetimi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Uluslar arası Finans
Uluslar arası Finans ve Bankacılık

11.Uluslar arası Lojistik
12. Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık
13. Uluslar arası Lojistik Yönetimi
14. Uluslar arası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
15. Uluslar arası Ticaret
16. Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
17. Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI
Amaç:

Kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu
alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ve donanımlı personel ihtiyacı artmaktadır. Yerel
yönetim programı; siyaset, hukuk, kamu yönetimi, yönetim bilimi, kentleşme teorileri ve
çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün
çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği temel donanıma sahip,
bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri,
Belediyeler) için ara eleman ve yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef:

Bu programa mezun olan öğrencilerin kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi,
personel yönetimi konularında iyi yetiştirmelerini ve bu elemanların kamu yönetimi
konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar uyumlu ve geçimli olmalarını
sağlamaktır.
Mezunların Çalışma Alanları:

Bu programdan mezun olanlara "Yerel Yönetim / Mahalli İdare Meslek Elemanı"
unvanı verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst
yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler.
Bu programı bitirenler, genellikle belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda
görev alırlar. Avrupa Birliği sürecinde yerelleşme dolayısıyla ve ülkemizdeki yerel
yönetimlerin giderek etkinliğinin artması dolayısıyla bu alanda çalışacak yetişmiş elemana
büyük ihtiyaç vardır.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:




Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI

Amaç:
Özel organizasyonlar ve konaklama tesislerindeki eğlencelerde, konukların hoş vakit geçirmelerini
ve eğlenmelerini sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

Hedef:
Tiyatro yeteneği bulanan, sosyal psikoloji bilimine ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen çok
dikkatli ve düzenli, dış görünüşüne özen gösteren, yabancı dil konusunda kendini yetiştirmiş kişiler olarak
mezun olmalarını sağlamaktır.

Mezunların Çalışma Alanları:

Turizm Animasyonu Programı mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, özel
sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta çalışabilmektedir. Ayrıca, “Turizm Animasyon
Programı”ndan mezun olan “Animatörler” çeşitli turistik tesisler, animasyon ajanslarında ve
organizasyon şirketlerinde çalışma yetkisine sahip olurlar. Animatörler turizm sektörüne ait
işletmelerde kolaylıkla iş bulabilirler. Turizm Animasyonu programını bitirenlere “Meslek
Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar turizm işletmelerinde “Animatör” unvanı ile çalışırlar.
Animatörler turizm sektörüne ait işletmelerde kolaylıkla iş bulabilirler.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:





Drama ve Oyunculuk
Oyunculuk
Tiyatro
Tiyatro (Oyunculuk)

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Amaç:

Çocuk gelişiminin en hızlı dönemi olan okul öncesi eğitimle çocukların gelişiminin
kendi koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Uygulanan çağdaş çocuk gelişimi eğitim programları ile mezunların, okul öncesi ve
İlköğretimdeki çocukların sağlık gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda gerekli bilgi ve
becerilerle donatılmasını sağlamaktır.
Hedef:

Bu programdan mezun olanlar okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk
hastanesi ve çocuk sağlığı merkezlerinde, çocuk kliniklerinde oyun odalarında tedavileri
süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi vererek hoş vakit
geçirmelerini sağlayan, ilk yardım kurallarını uygulayacak gerekli bilgi ve beceriye sahip
kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Mezunların Çalışma Alanları:

Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, Özel
Araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı
Merkezlerinde, Yataklı tedavi veren kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumlarında bakıcı anne, Çocuk yayınları ve oyuncakları sektöründe tasarımcı, çalışan anne
– babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak görev alabilmektedirler.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:




Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Öğretmenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Amaç:

Program, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan,
teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri
unvanında ara eleman yetiştirmektir.
Hedef:

Çalışma ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm
bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve
donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik
değerlere sahip,- çalışma ve iş sağlığı güvenliği kanunları ve tüzüklerin kurallarına
uygun gereğini yapma ve ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele
ve tahliye tekniğini kavramış meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların Çalışma Alanları:

Program mezunları, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan önemli firmalarda, yüksek
ücretle ve diğer özlük haklarına sahip olarak çalışabilme olanağı bulmaktadır. Tüm kurum,
kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke
şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma
ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev
alabilirler.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 İşletme
 İşletme Yönetimi
 İş sağlığı ve Güvenliği
 Sağlık Yönetimi
 Sağlık İdaresi
 Sosyal Hizmet
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Kafkas Üniversitesi, SABESYO-Turizm Fakültesi-SMYO Kampüsü, 36500 Sarıkamış
Tel: 474.4135418 - 474.4135252
Faks: 474.4136251
Web: http://www.kafkas.edu.tr/smyo/

