YÖNETİM ve ORGANİZASYON
BÖLÜMÜ





Keskin’e 3 km. uzaklıkta Kırşehir yolu üzerinde bulunan
yüksekokulumuz 1994–1995 eğitim-öğretim Yılında 3
programla (Elektrik, Kimya ve Mahalli İdareler) öğretime
başlamıştır.
Halen Keskin MYO, 5 Bölüm ve 7 Programda bulunan 1
Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 8 Öğr. Görevlisi ve 1600 civarı
öğrencisi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde;










15 Derslik,
1 Adet Laboratuvar,
1 Adet Atölye,
Kondisyon aletleriyle donatılmış bir adet açık hava spor
sahası,
Futbol, Basketbol ve Voleybol sahaları,
1 adet masa tenisi masası,
4300 civarı kitapla öğrencilerimize hizmet veren bir
MYO kütüphanemiz bulunmaktadır.

-

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Elektrik ve Enerji Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

- Yönetim ve Organizasyon Bölümü
- Yerel Yönetimler Programı
- İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

https://keskin.kku.edu.tr/MeslekYuksekOkul/MeslekYuksekOkul





1994-1995 öğretim yılında Mahalli İdareler adıyla açılan
program, 2004-2005 öğretim yılında Yerel Yönetimler
adını almıştır.
Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse
Avrupa Birliği süreci paralelinde "yerelleşme" ve
Türkiye'nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde
yerel yönetimlerin önemi giderek artmaktadır.







Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli
bir kısmının yerel yönetimlere aktarıldığı ortamda
programın amacı yerel yönetimler alanında eğitimli alt
ve orta düzey iş gücü ihtiyacını karşılamaktır.
Program mezunlarımız yerel yönetim birimlerinde, kamu
kurumlarında
ve
özel
sektörde
istihdam
edilebilmektedir.
Ayrıca mezunlarımız DGS ile üniversitelerin Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslar arası İlişkiler, Yerel
Yönetimler lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.







2017-2018 eğitim–öğretim yılında açılmış olan program
özellikle Ankara ve çevresinde insan kaynakları yönetimi
önlisans eğitimi alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur.
Örgütlerde çalışacak insan gücünün sayısının, niteliğinin
belirlenmesi örgüte kazandırılması ve çalışan başarısının,
uyum düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
günümüz koşullarında önemini artırmıştır.
Bu gerekçeyle programın amacı bahsi geçen konularda görev
yapabilecek insan kaynakları yönetimi eğitimi almış, teori ve
pratik anlamda bu alanda çalışabilecek mezunlar vererek
alandaki ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olmaktır.





Program mezunları, özelikle tüm özel firmaların insan
kaynakları departmanlarında, tüm kamu kurumlarının
personel/insan
kaynakları
departmanlarında,
eğitim
firmalarında, danışmanlık firmalarında, özel istihdam
bürolarında,
kariyer
merkezlerinde
istihdam
edilebileceklerdir.
Ayrıca mezunlarımız DGS ile ÇEKO, İKY, İşletme, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Teknoloji
Bilgi
Yönetimi
lisans
bölümlerine
geçiş
yapabilmektedirler.







2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ders kayıt
işlemleri öğrencilerimiz tarafından 28.09-02.10.2020 tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir.
Ders
Kayıt
İşlemleri
https://ogrenciportal.kku.edu.tr/
adresinden, Öğrenci numaranız ve şifreniz ile giriş yapılarak,
Ders Kaydı ekranından yapılacaktır.
Ders Kayıt İşlemleri Videolu Anlatım
https://www.youtube.com/watch?v=LooyoTUkaBc&t=67s
Ders Kayıt Takvimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
https://oidb.kku.edu.tr/Idari/Duyuru/Index/17235

Dersin Adı

Dersin
Kodu

Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)

AKTS

MYO1130 Temel Hukuk

2+0 Öğr. Gör. Hasan KAYA

4

MYO0011 Genel İşletme

3+0 Dr. Öğr. Üyesi Alper GÜRER

4

MYO0410 Halkla İlişkiler 1

3+0 Öğr. Gör. Servet ALTAN

3

YYT1001 Yönetim Bilimi

4+0 Öğr. Gör. Hasan KAYA

6

MYO1190 Davranış Bilimleri

2+0 Öğr. Gör. Servet ALTAN

4

MYO0120 Ofis Yazılımları 1

3+0 Öğr. Gör. Ramazan GÜNGÜNEŞ

3

OZD1003 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

2+0 Öğr. Gör. Alper ACARBAŞ

2

OZD1001 Türk Dili 1

2+0 Öğr. Gör. Ahmet DÖNMEZ

1

OZD1005 İngilizce 1

2+0 Öğr. Gör. Dr. Atilla ALTUN

2

I. Yarıyıl Toplam Kredi

23

I. Yarıyıl Toplam AKTS

29

Dersin
Kodu

Dersin Adı

Kredi Dersin İngilizce Adı
(T+U)

AKTS

OZD1003 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

2+0 Öğr. Gör. Alper ACARBAŞ

2

OZD1001 Türk Dili 1

2+0 Öğr. Gör. Ahmet DÖNMEZ

1

OZD1005 İngilizce 1

2+0 Öğr. Gör. Dr. Atilla ALTUN

2

MYO1130 Temel Hukuk

2+0 Öğr. Gör. Hasan KAYA

4

MYO0011 Genel İşletme

3+0 Dr. Öğr. Üyesi Alper GÜRER

4

MYO0410 Halkla İlişkiler 1

3+0 Öğr. Gör. Servet ALTAN

3

MYO1190 Davranış Bilimleri

2+0 Öğr. Gör. Servet ALTAN

4

MYO0005 Yönetim ve Organizasyon

2+0 Dr. Öğr. Üyesi Alper GÜRER

4

MYO0120 Ofis Yazılımları 1

3+0 Öğr, Gör. Ramazan GÜNGÜNEŞ

3

I. Yarıyıl Toplam Kredi

21

I. Yarıyıl Toplam AKTS

27







Yerel Yönetimler Programı Danışmanı
Öğr. Gör. Hasan KAYA
İnsan Kaynakları Yönetimi Program Danışmanı
Öğr. Gör. Servet ALTAN
Ders kayıtlarının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Danışmanın ders onaylamalarını takiben; öğrenci, seçilen
Derslerin doğruluğunu kendisi takip etmekle sorumludur.

Tarayıcı adresine http://kuzemue.kku.edu.tr/
adresinden ulaşabilirsiniz.









Kullanıcı adınız ve şifreniz başlangıçta T.C.
Kimlik numaranızdır.
Her bir derse ait mesaj ve ödevler ayrıdır. Bu
nedenle ders listele kısmından ders
seçilmelidir.
Online ders sistemlerine, ders takvimlerine,
sanal sınıf linklerine KUZEM sayfanızdan
ulaşabilirsiniz.
Arşiv kısmı ile geçmiş ders kayıtlarına
ulaşabilirsiniz.



KUZEM Sistem Tanıtımı

https://panel.kku.edu.tr/Content/kuzem/tanitim_video/kuzem.
html

Tüm güncel bilgiler ve sorunlarınız için Kırıkkale
Üniversitesi/KUZEM web sayfalarını takip ediniz.

İletişim
E-Mail : kuzem@kku.edu.tr

Telefon: 0.318.357 34 48









Her dönem VİZE–FİNAL-BÜTÜNLEME olmak üzere 3 sınav uygulaması
yapılmaktadır.
Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak dersin özelliği nedeniyle ilgili birim
yönetim kurulu; sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı, proje
değerlendirme ve/veya sunum şeklinde yapılmasına karar verebilir. Yazılı
sınav haricinde bir yöntemle sınavın yapılmasına ilişkin karar, yarıyılın
başında öğrencilere ilan edilir.
Öğretim Elemanları Vize sonuçlarını sınav tarihinden itibaren üç hafta içinde,
final ve bütünleme sınav sonuçlarını ise yedi gün içinde ÖBS’ye girer ve
onaylar.
Vize sınavının başarı notuna katkısı %40, Final veya Bütünleme sınavından
alınan notun başarı notuna katkısı %60’tır.

Vize (%40) + Final (%60) = Başarı Notu
En az 50

En az 50

Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci, o
dersi başarmış sayılır.
Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci, genel
not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Yarıyıl/yıl sonu
sınavında notu DC ve DD olanlar, isterlerse bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda,
son alınan not olan bütünleme notu geçerli olur.

ÖNEMLİ: Genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl 2.00’ın altında kalan öğrenci;
önceki iki yarıyıla (bitirdiği yarıyıl ve bir önceki yarıyıla) ait DC ve DD (koşullu
geçer) notu olan derslerini, yeni ders kaydı döneminde almak zorundadır.






Öğrenciler; teorik derslere en az % 70 oranında devam etmek zorundadır.
Devam durumu öğretim elemanları tarafından derslerde yapılacak ve kayıt altına
alınacak yoklamalarla belirlenir.
Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin devamsızlık durumu,
derslerin bitiminde öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için müfredatındaki bütün zorunlu dersleri ve ilgili dönem
için açılan seçmeli dersleri başarması gerekir.
2 yılın sonunda, aldığı tüm derslerin AKTS toplamı en az 120 olmak zorundadır.
ÖİDB, son kontrolleri yaparak öğretim planında yer alan zorunlu dersler ile zorunlu
toplam kredi miktarını sağlayacak kadar seçmeli dersleri almış ve başarmış, işyeri eğitimi,
bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tasarım projesi, staj gibi çalışmaları başarıyla
tamamlamış, genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan, varsa katkı payı/öğrenim ücreti gibi
yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencilerin mezuniyetine onay verir ve süreci
başlatır.

Yeni kayıt olan öğrencilerin ders muafiyet başvurusu 09.10.2020 tarihine kadar
devam etmektedir.

 Daha önce alınan fakat bir diplomaya sayılmamış olan veya kayıt sildirilen
yükseköğretim kurumlarından alınan, en az CC seviyesinde başarılı olunmuş
dersler için muafiyet başvurusu yapılabilir.
 Ortak zorunlu dersler hariç, muafiyet istenen derslerin, eşit ya da yüksek
ulusal ve AKTS kredisine sahip olması gerekir.
 Ders içeriğinin en az %70 örtüşmesi gerekir.
 Muafiyet istenen derslerin, ortak zorunlu dersler hariç son 5 eğitim-öğretim
yılı içerisinde alınmış olması zorunludur.
Muafiyet talebi karara bağlanana kadar öğrenci derslerine devam etmelidir.

https://keskin.kku.edu.tr/MeslekYuksekOkul/Duyuru/Index/17272

 Stajını başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet koşuludur.
 İnsan kaynakları yönetimi öğrencilerimiz kamu ve özel sektör insan
kaynakları departmanlarında, yerel yönetimler öğrencilerimiz ise yerel
yönetim birimlerinde staj yapabilirler.
 Öğrencilerimizin staj yerlerinin uygunluğu bölüm başkanı tarafından
onaylanır.

 Stajlar Keskin MYO yönetim kurulu tarafından belirlenen tarih
aralığında gerçekleştirilir ve staj sonrasında staj dosyası öğrenci
tarafından danışman hocasına teslim edilmelidir.
 Danışman hocası tarafından staj notu başarılı olarak değerlendirilen
öğrenciler mezuniyet için staj zorunluluğunu şartını sağlamış olurlar.

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alper GÜRER
alpergurer@gmail.com
alpergurerr
Yerel Yönetimler Program Danışmanı
Öğr. Gör. Hasan KAYA
hasan.kaya286@gmail.com
hasann_kaaya

İnsan Kaynakları Yönetimi Program Danışmanı
Öğr. Gör. Servet ALTAN
srvt_altan@hotmail.com
srvtaltan

TEŞEKKÜRLER….

