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Sosyal Hizmetler

Özel Güvenlik ve Koruma

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Ön lisans programı, sıkıntı
içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları
ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde
kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim
ve araştırma yapar. Ayrıca lisans derecesinde eğitim verilen
sosyal hizmet programları için hazırlık yapar.

Özel ve kamu sektöründe güvenlik elemanına olan ihtiyacın
karşılanması için akademik eğitim almış, uygulamak
durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve
özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca kaliteli eğitimden geçirilmiş özel güvenlik görevlilerinin
ileride, yasa gereği, işyerinde güvenlik amiri ve müdürü olma
durumu
söz konusu
olabilecektir. Bu nedenlerle
Yüksekokulumuzda “Özel Güvenlik ve Koruma Programı”
açılmıştır.

MYO HAKKINDA
Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne
olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Eğitimlerini
tamamlayarak çalışma hayatına girecek gençleri, iş
yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla
mezun edebilmek, temel hedefimizdir. Bu hedefin üzerine
önemle eğilen, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu stratejik iş
gücünü yetiştirmek ve mesleki teknik eğitimde tüm kaynakları
harekete geçirmek üzere, büyük bir hızla, çalışmalarına
devam etmektedir. Eğitimciler, sivil toplum kuruluşları, ulusal
ve uluslararası sektör temsilcileri ile birlikte, yeni ve özgün bir
eğitim modeli yaratan kurumumuz, mesleki ve teknik eğitim
konusunda ulusal ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm
bilgi, deneyim ve çözüm modellerini toplumumuzun hizmetine
sunmaktadır.
Verdiği
eğitimle
uluslararası
mesleki
standartlara uygun nitelikte, işinde uzman, öğrenmeye ve
gelişmeye açık mezunlar yetiştirerek Türkiye için değer
yaratan ve toplumsal refaha katkıda bulunan ülkenin saygın
meslek yüksekokullarından biri olmak temel vizyonumuzdur.

PROGRAMLAR
Yüksekokulumuzda 6 bölüm ve 6’sı aktif öğrenci alan (Sosyal
Hizmetler, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Özel Güvenlik ve
Koruma, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Bitki Koruma, Lojistik)
toplam 13 program bulunmaktadır.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın
söndürme ile yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında
bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen
olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapacak
teknik elemanları yetiştiren bir yükseköğretim programıdır.

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler
yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve
olaya anında müdahale edebilecek olan uzman ve teknik
elemanlar yetiştirmek bu programın temel amacıdır.

Fiziki Altyapı
Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Merkezinde toplam 5.000 m²
kapalı alanda 1 katlı idare binası ve 4 katlı yerleşkede eğitim
öğretim yapılmaktadır. Bu yerleşke içerisinde her biri 45 m²
olan toplam 14 adet derslik bulunmakta olup her sınıfta
projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde 2
(iki) adet bilgisayar laboratuvarı, 150 kişi kapasiteli bir adet
konferans salonu, 60 m² büyüklüğünde bir adet kütüphane
odası ayrıca 60 m² büyüklüğünde bir adet öğrenci çalışma
odası bulunmaktadır. Öğrencilerin vakit geçirebilecekleri 330
m²
genişliğinde
bir
adet
kantin
bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda öğle yemekleri Merkez kampüsten temin
edilmekte olup 200 kişi kapasiteli yemekhanemiz mevcuttur.

İLETİŞİM
Web
http://turkoglumyo.ksu.edu.tr
Facebook
https://www.facebook.com/ksu.tmyo/
Adres
K.S.Ü. Türkoğlu Meslek Yüksekokulu
Ceceli Mahallesi 46800 Türkoğlu,
Kahramanmaraş
Telefon
+90 344 300 42 28, +90 344 300 42 29
Faks
+90 344 300 10 54
E-posta
turkoglu@ksu.edu.tr

Ayrıca yeni inşa edilen binamız engelliler için kolaylıklar
sağlayacak donanıma da sahiptir. Bu amaçla 1 adet engelli
asansörü, her katta engelliler için lavabo ve tuvalet tesis
edilmiştir. Yüksekokulumuz uygulamalı eğitim gören
programlar için tahsis edilmiş yaklaşık 20 dekar
büyüklüğündeki uygulama arazinde akademik çalışmaların
yanında ders uygulamaları da yapılabilmektedir.

Akademik Kadro
Yüksekokulumuz akademik kadrosunda 11 Dr. Öğr. Üyesi, 13
Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 24 öğretim elemanı
bulunmaktadır.

Bitki Koruma
Bitki Koruma programının amacı, bitkisel üretim sırasında
karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri,
virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi,
teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş
yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım
işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak, gelişime
açık, girişimci, yenilikçi ara eleman (Ziraat Teknikeri)
yetiştirmektir.

Lojistik
Lojistik Programı; alanında gerekli teknik bilgiye, analitik ve
esnek düşünme yeteneğine sahip, stok kontrol ve taşımacılık
alanındaki güncel yazılımları kullanabilen, bölgedeki, ülkedeki
ve dünyadaki gelişim ve değişimleri takip eden, lojistiğin temel
kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm
yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi
lojistik konularına bilimsel açıdan bakabilme ve problem
çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı, iletişim becerileri
yüksek, üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası
tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen elemanlar
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

