KAÜ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN ÖĞRENCİ
KABULU
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI
Puan türü
:TYT
Kontenjan
:Normal Öğretim:35, İkinci Öğretim:35
Taban puanı(2018) :Normal Öğretim: 200,22738-İkinci Öğretim: 176,81003
Tavan puanı(2018) :Normal Öğretim: 274,37687-İkinci Öğretim: 213,73253

T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LOJİSTİK PROGRAMI
Puan türü
: TYT
Kontenjan
: 45
Taban puanı(2018) : 199,21761
Tavan puanı(2018) : 262,02318
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI
Puan türü
: TYT
Kontenjan
: 45
Taban puanı(2018) : 181,60115
Tavan puanı(2018) : 276,37037

LOJİSTİK PROGRAMI MEZUNLARININ;


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Puan türü
: TYT
Kontenjan
: 40
Taban puanı(2018) : 238,18942
Tavan puanı(2018) : 278,27833

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 olarak yetiştirilip iş hayatına
kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
Puan türü
: TYT
Kontenjan
: 65
Taban puanı(2018) : Normal Öğretim: 250,27926, İkinci Öğretim: 230,50047
Tavan puanı(2018) : Normal Öğretim: 291,84572, İkinci Öğretim: 280,17714

KAÜ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN
TARİHÇESİ
Sarıkamış Meslek
Yüksekokulu Kafkas
Üniversitesi
Rektörlüğü'nün, Kars İli Sarıkamış İlçesinde bir meslek yüksekokulu
kurulması konusundaki teklifi 25/08/2005 tarihli Genel Kurul
toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la
değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüş ve
2007-2008 eğitim öğretim yılında Özel Güvenlik ve Koruma ve
Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarında öğrenci kabul etmeye
başlamıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibari ile Özel
Güvenlik ve Koruma, Lojistik, Yerel Yönetimler, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Turist Rehberliği ve Çocuk Gelişimi programlarında eğitim
öğretim verilmeye devam edilmektedir.
Kafkas Üniversitesi, SABESYO-MYO-Fakülte Kampüsü
36500 Sarıkamış-KARS
Tel:474.4135418 474.4135252 Faks:474.4136251
Web: http://www.kafkas.edu.tr/smyo/

2019

TURİST REHBERLİĞİ PROGRAMI
Puan türü
: TYT
Kontenjan
: 40
Taban puanı(2018) : 185,14211
Tavan puanı(2018) : 243,60752

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI MEZUNLARININ;





ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI MEZUNLARININ;

Eğitim almak sureti ile bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken
bilgileri kazanmış,

Uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen,

Temel hak ve özgürlüklere saygılı uzmanlaşmış,

Güvenlik problemleri için çözüm geliştirme becerisini kazanmış,

Önleyici güvenlik hizmetleri ve güvenlik önlemleri alabilme becerisi
kazanmış,

Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli, takımlarda etkin çalışabilme
becerisi kazanmış,

Sorumluluk alabilen, öz güven sahibi,

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmış bireyler olarak iş hayatına
kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında
iyi yetiştirmiş,
Kamu yönetimi konusunda bilgili,
Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda
eğitim almış,
Yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak
yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip bireyler olarak iş
hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır.

TURİST REHBERLİĞİ PROGRAMI MEZUNLARININ;




Ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi
verebilecek,tanıtabilecek,
Profesyonel turist rehberi olarak mesleki bilgi ve yeterliliği kazanmış,
Yeterli seviyede yabancı dil/diller konuşabilen,

meslek elemanları olarak iş hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI MEZUNLARININ;






Özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim olanakları ve imkânlara paralel
olarak bu alanda görev alabilecek nitelikli ve iyi yetişmiş,
Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında, özel çocuk kliniklerinde çocuklarla
yakından ilgilenen, özverili, bilgisayar eğitimi veren, eğlenceli materyaller
sağlamayı bilen, gerekli bilgi ve beceriye sahip,
Okul öncesi eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde görev alabilecek,
Çocuklara eğitim verilen kurumlarda oyun odalarında çocuklara müzik,
resim, darama, jimnastik, bilgisayar eğitimi vererek hoş vakit geçirmelerini
sağlayan, ilk yardım kurallarını uygulayacak gerekli bilgi ve beceriye sahip
meslek elemanları, öğretmen asistanları olarak iş hayatına kazandırılması
amaçlanmaktadır.





Sektöre ait çeşitli bölümlerin kreş, okul hastane, metro, havaalanı, şirket
merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açık hava konserleri festivaller,
konferanslar gibi, organizasyonlarda çalışabilirler.
Meslek elemanlarının Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder.
Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilirler.
LOJİSTİK PROGRAMI






Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri,
Lojistik Şirketleri,
Taşıma İşleri Organizatörleri,
Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik
Birimleri, çeşitli devlet kuruluşlarında vb. alanlarda
İş bulabilirler.
YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI




TURİST REHBERLİĞİ PROGRAMI





Program mezunları Türkiye’de ve yurt dışında bulunan önemli
firmalarda yüksek ücretle ve diğer özlük haklarına sahip olarak,
Tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde,
Ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke
şeklinde okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde,
İtfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında "
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler.
AKADEMİK VE İDARİ YAPI

Yüksekokul eğitim-öğretim faaliyetlerini 6 programdan oluşan
akademik yapı içinde gerçekleştirmektedir. Akademik personel olarak 1
doktor öğretim üyesi, 20 öğretim görevlisi ve 4 idari personel görev
yapmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 505 öğrenciye eğitim
öğretim verilmektedir.
FİZİKİ YAPI
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, Kafkas Üniversitesi SABESYOMYO Kampüsü içerisinde yer alan binada eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Sarıkamış Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde tamamı
projeksiyon cihazlarına sahip 6 derslik, 2000’den fazla kitaptan oluşan ve
internet bağlantılı bilgisayar bulunan 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1
fitness salonu, 2 açık tenis kortu, 1 açık basketbol sahası, 1 açık voleybol
sahası 250 kişi kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonu bulunmaktadır.

KAMPÜSTE YAŞAM

Program mezunları belediyelerde, valiliklerde ve bunlara bağlı
kuruluşlarda,
Özel sektör kuruluşlarının genel yönetimi, personel yönetimi,
araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde ve yönetici pozisyonunda
her kademe görev alabilmektedirler.
ÇOCUK GELİŞMİ PROGRAMI




İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI MEZUNLARININ;




Çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan,
teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama
becerisine, iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel bilgiye sahip,
Hizmet ve sanayi sektöründeki tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlarda
görev alabilecek meslek elemanı olarak iş hayatına kazandırılması
amaçlanmaktadır.






Program mezunları 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 esirgeme kurumlarında bakıcı anne,
Çocuk yayınları ve oyuncakları sektöründe tasarımcı,
Çalışan anne-babaların çocuklarına bakım elemanı olarak görev
alabilirler.

KAÜ SABESYO-MYO-TURİZM FAKÜLTESİ
kampüsünde öğrenci
yemekhanesi, bir tanesi dışarıda olmak üzere 2 öğrenci kantini, kütüphane
bulunmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI





Program mezunları Türkiye’de ve yurt dışında bulunan önemli
firmalarda yüksek ücretle ve diğer özlük haklarına sahip olarak,
Tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde,
Ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke
şeklinde okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde,
İtfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında "
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler.

SPOR: Kampüs alanı içinde 2 açık teniz kortu, 1 açık voleybol sahası, 1 açık
basketbol sahası, kapalı spor salonunda tenis kortu, futbol sahası, basketbol ve
voleybol sahası ile masa tenisi kullanıma sunulmaktadır.
SAĞLIK: Yüksekokul öğrencileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, KAÜ Araştırma
Uygulama
Hastanesi
ve
aile
hekimliğimin
sağlık
hizmetlerinden
faydalanabilmektedir.
KÜLTÜR: KAÜ merkez kampüsünde her yıl düzenlenen bahar şenliklerine
Üniversitemizce tahsis edilen araçlarla öğrencilerimiz katılabilmekte ayrıca çevre
illere geziler düzenlenmektedir.

