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REKTÖR SUNUŞU
Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan
alan
Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
(TOGÜ); 15 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu,
1 Devlet Konservatuvarı, 15 Meslek Yüksekokulu,
16 Araştırma ve Uygulama Merkezine sahip bir
üniversitedir. Üniversitemizin 34.000 civarında
öğrencisi bulunmakta olup, 2021 sonu itibariyle
uluslararası öğrenci sayımız 3500’e ulaşmıştır.
2023 yılı hedefimiz toplam uluslararası öğrenci
sayısını 4.000’e yükseltmektir. Üniversitemizde
eğitim verilen tüm programlarda Program
Kılavuzları oluşturulmuş olup şeffaf bir eğitim
söz konusudur. Üniversitemizde teorik dersler
azaltılmış, pratik dersler artırılmış olup,
piyasanın
taleplerine
uygun
eğitim
verilmektedir. Sınav soruları cevapları ile
birlikte ilan edilerek şeffaf değerlendirme
yapılmaktadır. Üniversitemiz kampüslerinin
zengin fiziki alt yapısı, spor tesisleri, yüzme
havuzu, kamelyaları, market, kantin ve diğer
imkânları ile öğrenci dostu bir yapıya sahiptir.
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ve
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile öğrencilerimizin
eğitimleri sırasında sorunları çözülmekte olup,
kendilerine en yüksek düzeyde destek
sağlanmaktadır. Bu nedenle üniversitemiz
daha çok tercih edilen üniversiteler arasında
yer almıştır. Uluslararası ilişkiler ofisimiz şu an
itibariyle muhtelif ülkelerden 60 civarında
üniversite ile Mevlana, Erasmus ve karşılıklı
işbirliği anlaşmaları imzalamış olup, öğrenci ve
çalışan değişimlerine ivme kazandırılmıştır.
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Dünyaca tanınmış saygın üniversitelerin katıldığı
“Greenmetric
Dünya
Sürdürülebilir
Çevreci
Üniversiteler
Sıralaması
2019”
listesinde
Üniversitemiz 780 üniversite arasından 504.
sırada yerini almıştır. Türkiye’den devlet ve özel
üniversiteler olmak üzere toplamda 43 üniversite
listeye girme başarısı göstermiş ve Üniversitemiz
Ülkemiz genelinde 26. sırada yer almıştır. Times
HigherEducation (THE) 2020 Dünya Üniversiteler
Sıralamasında
(WUR
2020)
Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilk defa 1001+
klasmanında yer almıştır. Bunların dışında QS
EECA dünya sıralamasında 251+300 Türkiye
sıralamasında
35-48,
US
News
dünya
sıralamasında 1006, Türkiye sıralamasında 20,
CWUR dünya sıralamasında 1092, Türkiye
sıralamasında 13. sırada yer almıştır. Önümüzdeki
yıllarda muhtelif derecelendirme kuruluşlarının
sıralamasındaki hedefimiz dünyanın ilk 1.000
üniversitesi içerisinde yer almaktır. Üniversitemizin
iştiraklerinden Tokat Teknopark, üniversitemiz
bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi ve
Kamu
Üniversite
Sanayi
Koordinatörlüğü
vasıtasıyla akademisyenlerimizin ticaret ve
sanayiye katkıları sağlanmakta, bu hususta
öğrencilere eğitim verilmektedir. Ülkemizin 2023
yılı hedefleri için, yüzlerin güldüğü, şeffaf ve çağın
ihtiyaçlarına uygun eğitimin verildiği, uluslararası
öğrenci sayısının % 15’lere ulaştığı, üniversite
sanayi işbirliğinin tesis edildiği, uluslararası
derecelendirmelerde ilk 1.000 içerisinde yer alan,
bölgeye ve ülkesine katkı sağlayan bir üniversite
olmayı hedeflemekteyiz

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN
Rektör

19

SUNUŞ
Erbaa Meslek Yüksekokulu 1995-1996 eğitimöğretim yılında eğitime başlamış olup; halen
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Görsel
İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü –
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı,
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü - Bilgisayar
Programcılığı Programı, Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik Bölümü -Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı, Tasarım Bölümü -Grafik
Tasarımı Programı ile Moda Tasarımı Programı,
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü - Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Programı, Muhasebe ve Vergi
Bölümü - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Bölümü - Özel Güvenlik ve Koruma Programı
olmak üzere 8 bölüm ve 9 normal öğretim
programı mevcuttur. 2021-2022 eğitim-öğretim
yılında Yüksekokulumuzda 28 öğretim elemanı, 4
idari personel, 4 Hizmetli, 7 Koruma ve Güvenlik
Görevlisi,

1 şirket elemanı toplam 16 idari personel
görev yapmakta ve -701- kayıtlı öğrenci
bulunmaktadır. Yüksekokulumuz 14.100 m²
kapalı alana sahip olup, ortak kullanımda 4
adet bilgisayar laboratuvarı, Moda Tasarım
atölyesi, Grafik Tasarım atölyesi, Radyo ve
Televizyon Programcılığı Programlarına ait
atölyeler, yerleşkede ortak kullanımda olan
270 kişilik konferans salonu ve 80’er kişilik 2
adet amfimiz mevcuttur. Öğrencilerimizin
uygulama yapabileceği işletmeler ve tekstil
atölyeleri
ilçemizde
yeterli
miktarda
bulunmakta
olup,
uygulama
açısından
ilçemizdeki
bu
firmalardan
yararlanılmaktadır.
Yüksekokul
olarak
öğrencilerimize eğitim-öğretimin daha etkin
ve verimli verilebilmesi için çalışmalar
yapılmakta,
öğrenci
gelişimine
katkı
sağlayacak her türlü sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler için yardımcı olunmakta ve gerekli
destekler verilmektedir.

Öğr. Gör. Durmuş Yakut COŞKUN
Müdür
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Meslek Yüksekokulu Yönetimi
Müdür : Öğr. Gör. Durmuş Yakut COŞKUN
Müdür Yardımcısı : Öğr. Gör. Fatih ERARSLAN
Müdür Yardımcısı : Öğr. Gör. Tülay ÖZER
Yüksekokul Sekreteri : Yaşar ÖZDİLEK

Yüksekokul Yönetim Kurulu
Öğr. Gör. Durmuş Yakut COŞKUN (Müdür)
Öğr. Gör. Fatih ERARSLAN (Müdür Yrd.)
Öğr. Gör. Tülay ÖZER (Müdür Yrd.)
Öğr. Gör. Abdullah BALCI
Öğr. Gör. Mustafa Ümit DEMİRCİ
Öğr. Gör. Ömer EROL

Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Durmuş Yakut COŞKUN (Müdür)
Öğr. Gör. Fatih ERARSLAN (Müdür Yrd.)
Öğr. Gör. Tülay ÖZER (Müdür Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih KARACA (Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Özkan AL (Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Şaban Ali KOÇ (Finans, Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Özge ÇEPNİ AKTAŞ (Görsel, İşitsel Tek. ve Medya Yap. Bölümü Bölüm Başkan
V.)
Öğr. Gör. Mustafa Ümit DEMİRCİ (Muhasebe ve Vergi Bölümü Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Durmuş Yakut COŞKUN (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkan V.)
Dr. Öğr. Üyesi. Serhat BEKAR (Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KUM (Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı)
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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon: Erbaa Meslek Yüksekokulu ön lisans
düzeyinde mevcut programları alanında Erbaa,
çevresi

ve

ülke

genelinde

ihtiyaç

duyulan

alanlarda meslek elemanları yetiştirir, ülkenin
gelişen şartlarına göre yeni programlar açar.
Gerek vermiş olduğu eğitim, gerekse sosyal
etkinlikleri ile Erbaa ve çevresinin sosyo-kültürel
yapısını

geliştirmeye

ve

olumlu

katkılarda

bulunmaya yardımcı olur.
Vizyon: Erbaa Meslek Yüksekokulu hem öğretim
elemanı

hem

de

öğrenci

kalitesi

olarak

bölgesinde lider durumda olmak, bölge insanın
ufkunu

açacak

gelişmelere

ön

ayak

olmak,

öğrencilerin okulumuzu tercihlerinde ilk sıralarda
yer almak, mezunlarımızın işyerlerince aranan
eleman olmalarını sağlamak amaçları ile eğitimöğretime devam etmektedir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki:

Yüksekokulumuz

yetki

Üniversitemiz

Rektörlüğüne

akademik

idari

ve

paylaşımını

bağlı

konularda

olarak

Yüksekokul

Müdürü, idari konularda Yüksekokul Sekreteri
yerine getirmektedir.
Görev ve Sorumluluklar: Akademik ve idari
işlemlerin daha düzgün ve hızlı yürümesi
amacı

ile

Yüksekokul

Müdürü

tarafından

görevlendirilen Müdür Yardımcıları ve idari
konularda

Yüksekokul

sorumluluğunda
yürütülmektedir.
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Sekreteri

koordineli

görev

ve

olarak

C- Fiziksel Yapı
Yüksekokulumuz, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Bilimleri
Fakültesi ve Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile birlikte21.609 m² bir kampüs
alanı üzerine kurulu olan 14100 m²lik kapalı bir alana sahip binada eğitime devam
etmektedir.

Yukarıda belirtilen fiziki mekânlarımızı aynı binada hizmet verdiğimiz Erbaa Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Meslek Yüksekokulu ortak kullanmaktadır
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D- Öğrenci Sayıları
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Programlarımıza Kayıtlı Öğrenci Sayıları:
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BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET FATİH KARACA
(BÖLÜM BAŞKANI)
ÖĞR.GÖR. ABDULLAH BALCI
ÖĞR.GÖR. YASİN ÜNAL
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
Programın Amacı: Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı iş dünyasına bilgisayarların temel
işlevlerini bilen, bilgisayar elektroniği, donanımı ve alt seviye programcılık ile ilgili
deneyim sahibi, bilgisayara her tür işletim sistemini, dosya yönetimi ve düzenleme
programlarını kullanabilen, genel amaçlı paket programları kullanabilen, İnternet'te aktif
web sayfası tasarlayabilen, veri tabanı programlama dilleri alanında bilgi sahibi, güncel
programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde bilen, bilgisayar destekli tasarım
programlarından en az birini kullanabilen teknisyenler yetiştirmektir.
Programın Misyonu: Bilimsel ve yaratıcı düşünebilen, başarılı ve ülkesine faydalı olacak
bilgisayar teknisyenleri yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve
gelişen bilgisayar dünyasının ihtiyaçları göz önünde tutularak programı sürekli güncel
tutmak ve uluslararası standartlara yükseltmeye çalışmaktır.
Programın Vizyonu: Bilgisayar sistemlerinin iş dünyasındaki ve günlük yaşamımızdaki
önemi her geçen gün arttıkça, bilgisayar programcılığının gerek ülkemizde gerekse tüm
dünyada teknik programlar arasındaki konumu güçlenmekte ve önemi hızla artmaktadır.
Kas gücünün günden güne önemini yitirdiği, her şeyin tıklama ile çok kısa sürede ve çok
daha pratik bir biçimde yapılmakta olduğu günümüz teknoloji dünyasında bilgisayar
teknisyenlerine gerek devlet kurumlarında, gerekse özel sektörde ihtiyaç giderek
artmaktadır. Ülkemizdeki ve dünyamızdaki teknolojik gelişim ve değişimin ivmesine
bakıldığında bilgisayar programcılığının gelecekteki iş sahalarının da son derece geniş
olacağı ve diğer teknik programlara kıyasla önünün çok daha açık olduğu tartışmasızdır.
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BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
ÖĞR. GÖR. ÖZKAN AL
(BÖLÜM BAŞKAN.V.)
ÖĞR.GÖR. MEHMET AYKAÇ
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BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Programın Amacı: Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni
işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı
içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil,
organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya
dönüşmüştür. Bu gelişmeler ışığında görev ve sorumluluk, sekreterlik kavramını, yönetici
asistanlığı kavramına taşımıştır. Meslek, günlük ve basit büro ve sekreterlik hizmetlerinden,
yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan Büro
Yöneticiliği ve Yönetici Asistanlığı’na kadar farklı aşamalarda yer almaktadır. Bu
özellikleri nedeni ile Yönetici Asistanlığı, başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek
olarak ilgi çekmektedir. Bu anlamada programın amacı; hızla değişen ve gelişen iş
dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı
dil bilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini
profesyonelce kullanabilen, mesleki yazışmalara vakıf, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları
on parmakla (F klayve) ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini
kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, büronun ve yöneticinin haberleşmesini
etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden ve büronun yönetimini
gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık, büro yönetiminde, muhasebede, halkla
ilişkilerde ihtiyaç duyulan yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici
asistanları ile sekreterler yetiştirmektir.
Programın Misyonu: Çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda
bulunabilecek, yenilikçi Yönetici Asistanları yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için,
hızla değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçları, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne
alınarak programı sürekli güncel tutmak ve uluslararası standartlara yükseltmeye
çalışmak.
Programın Vizyonu: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, ülkemizde, tüm gelişmiş
ülkelerde ve tüm dünyada, ihtiyacı ve ehemmiyeti giderek artarak gelecekte daha
fonksiyonel bir program haline gelecektir.
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FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK

AKADEMİK KADRO
ÖĞR.GÖR. ŞABAN ALİ KOÇ
(BÖLÜM BAŞKAN V.)
ÖĞR.GÖR. FERHAN ARSLAN
ÖĞR.GÖR. TÜLAY ÖZER
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BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI
Programın Amacı: Gelişen ekonomiye paralel olarak finans sektörü de gelişmekte ve bu gelişim
çok geniş alanları olan finans sektörü için nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Yakın geçmişte sektör bu alanda yeteri kadar yetişmiş nitelikli personel olmamasından dolayı
farklı eğitimleri almış personel çalıştırmak zorunda kalmaktaydı. Böyle bir durumda Bankacılık ve
Sigortacılık Programı bu alandaki nitelikli personel açığını kapatmak için açılmıştır. Bankacılık ve
Sigortacılık Programının amacı; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum,
banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları,
denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans
departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle
donanmış gençleri yetiştirmektir.
Programın Misyonu: Teknolojide yaşanan değişime ve piyasa beklentilerine uygun bir
müfredatla ön lisans düzeyinde nitelikli finans, bankacılık ve sigortacılık eğitimi vermek;
paydaşlarla iş birliği içerisinde topluma hizmet etmektir.
Programın Vizyonu: Öğrenciler tarafından tercih edilen ve finans, bankacılık ve sigortacılık
sektörünün aradığı mezunlar veren saygın bir program olmaktır.
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GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI
BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
ÖĞR.GÖR. ÖZGE ÇEPNİ AKTAŞ
(BÖLÜM BAŞKAN.V.)
ÖĞR.GÖR. GÜLER UZUN
ÖĞR.GÖR. YASEMİN AKTAŞ
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RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
Programın Amacı: Radyo televizyon programları konusunda gerekli kurumsal bilginin
yanında, radyo ve televizyon programcılığı süreçlerini yönetme, çeşitli programlar üretme
ve yayınlayabilme bilgisini edindirerek mezun olunmasını sağlamaktır. Böylelikle, bu
programda başta radyo ve televizyon olmak üzere farklı kitle iletişim ortam ve araçlarının
kulanım yerlerini ve biçimlerini bilen, radyo ve televizyon alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları
çözmeye yönelik doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilen, radyo ve televizyon programları
üreten ekiplerin içinde sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
Programın Misyonu: Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünün önemli
görevleri arasında öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası
alanda rekabetçi bir yapıyı benimseme ve bu nedenle de kendi iş alanlarında tercih
edilen analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış azimli, üretken,
girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş Radyo ve Televizyon Programcılığı
uygulamaları için modern araçları kullanma becerisine sahip mesleğini koruma
sorumluluğunu üstlenmiş iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden
bireyler olarak hazırlamaktır. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü ön lisans
eğitiminin yanında, pratik anlamda öğrencilerine ulusal ve uluslararası alanda kabul gören
çalışmalar yaptırarak Radyo ve Televizyon Programcılığı alanının bilim ve uygulamasına
katkı sağlama, bölgesel ve ulusal yayıncılıkla ilgili problemlere ilişkin düşünce ve çözüm
üretme hedeflerini görev edinmiştir.
Programın Vizyonu: Mesleki etik değerlere bağlı kalarak, teori ve pratiği birleştiren bir
eğitim yapmak, iletişim alanında diğer bilim dalları ile işbirliği yaparak disiplinler arası bir
eğitim sunmak ve araştırma yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek öğrenci
profiline sahip olmak. Faaliyetleri ile iletişim alanında önemli ödüllere aday gösterilen ve
ödüller alan bir kurum olmak. Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğine giderek
ortak etkinlikler düzenlemek. Alanla ilgili konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel
etkinlikler düzenlemek sonuç olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının bu etkinliklere
katılımını sağlamaktır.
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MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
ÖĞR.GÖR. MUSTAFA ÜMİT DEMİRCİ
(BÖLÜM BAŞKAN V.)
ÖĞR.GÖR. ÖMER EROL
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MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
Programın Amacı: İşletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını
etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan
defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar
defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını
tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme
becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Programın Misyonu: Teknolojide yaşanan değişim ve piyasa beklentilerine uygun bir
müfredatla ön lisans düzeyinde nitelikli muhasebe ve vergi uygulamaları eğitimi vermek;
iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve
yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek
elemanları yetiştirmektir.
Programın Vizyonu: Mesleki eğitim ve öğretimle bilgi üreten, paylaşan, kullanan,
beceriler kazandıran, paydaşlık anlayışı içerisinde sektörle güçlü işbirliği yapan, yerel ve
ülke kalkınmasına katkı veren; öncü, yenilikçi bir ön lisans programı olmaktır.
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MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
ÖĞR.GÖR. DURMUŞ YAKUT COŞKUN
(BÖLÜM BAŞKAN V.)
ÖĞR.GÖR. FATİH ERARSLAN
ÖĞR.GÖR. FATİH İZCİ
ÖĞR.GÖR. FEVZİ YAHŞİ
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ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI
Programın Amacı: Güvenlik sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, güvenlik sektörünün
teknolojik gelişimine ayak uydurabilecek, uygulama tekniklerini bilen, özellikle güvenlik
teknolojisini yakından tanıyan, ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda donanımlı, problem
çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip, mental ve fiziki
olarak güvenlik sektörüne elemanlar yetiştirmektir. Güvenlik sektöründe yükseköğrenim
görmüş çalışanların sayısının artması ile hizmet kalitesinin de doğru orantılı olarak
artırılması amaçlanmaktadır.
Programın Misyonu: Sektörlerdeki kaliteli ara elemana duyulan ihtiyaca yönelik olarak,
bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, ulusal ve uluslararası
standartlarda hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve
becerikli teknikerleri yetiştirerek, istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik
gelişmesine katkı sağlamaktır.
Programın Vizyonu: Bölgemizde özel güvenlik ve koruma alanında eğitim veren ön lisans
programlarına öncü ve örnek olmak, özel güvenlik alanında hizmet veren firmaların
referans alacağı akademik ortamı oluşturmaktır.
Erbaa Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı yeni kurulmuş olup, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı
olmamıştır. Programımıza ilerleyen yıllarda öğrenci alımı yapılacaktır.
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ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI
Programın Amacı: Deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim,
bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almaktır. Afet olması durumunda ise
koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye,
mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci
elemanlar yetiştirmektir.
Programın Misyonu: Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, toplumu tehlikelere hazırlayan ve
hayat kurtaran, risk azaltma ve güvenlik kültürü çalışmalarını ön planda düşünen, iyi
iletişim kurabilen, araştırmacı, baskı altında bilimsel ve doğru kararlar alabilen, alanında
ulusal ve uluslararası nitelikte liderlik yapabilecek nitelikli ve yeterli Acil Yardım ve Afet
Yönetimi uzmanlarını yetiştirmek, acil yardım ve afet yönetimi konularında yaptığı
araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkı sunmak, acil durum ve afetlere yönelik
üretilecek politikalara ve uygulamalarda söz sahibi olmaktır.
Programın Vizyonu: Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve diğer tüm kurum
ve kuruluşlarda Afet Kültürü ve Afet Yönetimi kavramlarını pekiştirmek ve gerektiğinde
bilgi ve becerilerini uygulama alanlarında ortaya koyacak ve gerekli düzenlemeleri,
planlamaları eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin Acil Durum ve Afet Yönetimi
elemanı yetiştirmek, Öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarına öncelik verecek, dünyadaki
gelişmelerden uzak olmayan, alanında bilimsel çalışmalar yapabilen ve bilgi üretebilen,
çözüm odaklı düşünebilen, çalışabilen ve üretebilen nitelikte elemanlar yetiştirerek,
özellikle Acil yardım ve Afet Yönetimi uygulama alanlarındaki yanlış uygulamalara son
verecek mezunlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır.
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PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
DR.ÖĞR.ÜYESİ SERHAT BEKAR
(BÖLÜM BAŞKANI)
ÖĞR.GÖR.DR. PAKİZE KAZANCI
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HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI
Programın Amacı: Bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek,
nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen,
iş ahlakı bilincinde olan gençleri yetiştirmektir.
Halkla İlişkiler, bir organizasyonun halka dönük yüzünü temsil ederek kuruma karşı
tutumları, düşünceleri, bilgileri, algıları oluşturmak ve geliştirmek için tasarlanmış iletişim
faaliyetleridir. Program bu amacı gerçekleştirmek üzere firmaların, reklam-tanıtım dâhil
olmak üzere tüm iletişim çalışmalarını organize etmek ve bunun yanında pazarlama
faaliyetlerine destek olmak üzere teknik
beceriye sahip elemanlar yetiştirir.
Programın Misyonu: İletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında uzman, donanımlı,
ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Yeni nesil üniversite
anlayışı içerisinde teorik ve teknik becerileri yeni fikir ve projeler üreterek yerel, ulusal,
uluslararası düzeyde hayatın hizmetine sunmaktır.
Programın Vizyonu: Sürekli öğrenme-yenilenme anlayışıyla ulusal ve uluslararası
platformda söz sahibi olmak, iletişim bilimlerinin global dinamiklerini etkileyebilmek ve
vizyoner bakış açılarıyla sektörün geleceğine yön verebilecek meslek elemanları
yetiştirmektir.
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TASARIM BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO

AKADEMİK KADRO

DR.ÖĞR.ÜYESİ UĞUR ÇAKIR

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZLEM KUM

ÖĞR.GÖR. HAVVA SİNEM İNNAP

(BÖLÜM BAŞKANI)

ÖĞR.GÖR. SEBİHA ERARSLAN

ÖĞR.GÖR. ARZU SÖNMEZ
ÖĞR.GÖR. RAİF SADIÇ
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GRAFİK TASARIM PROGRAMI
Programın Amacı: Teknik ve estetik yönden eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen,
tasarım problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim
çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli tasarımcılar
yetiştirmektir.
Programın Misyonu: Öğrencileri, yaratıcı fikir ve becerilerle donatarak, çağdaş grafik
tasarım anlayışına uygun yetiştirmek; kuramsal alt yapı ve tasarım kültürünü öğrencilere
aktararak topluma ve evrensel tasarım dünyasına katkı sağlamaktır.
Programın Vizyonu: Özgür, dinamik ve yaratıcı grafik tasarım eğitimini sürekli kılmak ve
öğrencilerimizi yaratıcı düşünmeye ve etkili tasarım üretmeye yönlendirmek;
öğrencilerimizin ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmaktır.
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MODA TASARIMI PROGRAMI
Programın Amacı: Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte gereksinim
duyduğu insan profilini ortaya koyarak; tasarım fikrinden, pazar ve trend araştırmasına,
yaratıcı ürün
çözümlemelerine, çağdaş kalıp ve dikim tekniklerine ve sunum biçimlerine uzanan tasarım
sürecini gerçekleştiren moda tasarımcılarını yetiştirmek; bu fikir ve ürünleri, doğru kimlik
ve markalarla uygun tüketici ve pazarlarla buluşturan, pazarlama ve yönetim stratejilerini
geliştiren, aynı zamanda bu sürecin finans, dağıtım, pazarlama, satış ve iletişim
aşamalarını yürüten moda işletmecilerini sektöre kazandırmaktır.
Programın Misyonu: Çağdaş, yaratıcı, araştırmacı, bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi
kullanabilen, sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, sosyal-ekonomik-etik bilince sahip,
ülkenin moda-marka yaratma sürecine katkıda bulunacak ve yön verecek moda
tasarımcıları yetiştirecek bir program olmaktır.
Programın Vizyonu: Moda tasarımı alanında öncü, özgün sanatsal çalışmalar yapan,
nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren, alanında saygın ve tercih edilen bir program
olmaktır.
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Adres: Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Gaziosmanpaşa Mh. Alişan Diktaş Cd. No:26 P.K:
60500 Erbaa/Tokat

0356 725 8692
toguresmi
togu.erbaamyo

