
SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI

Mesleklere kendisinin sorumlu tutulduğu bazı görevler verilmiştir. Bu görüşe dayalı olarak 
Scwartz sosyal hizmetin görevini, birey ile toplum arasında her ikisinin karşılıklı olan doyum 
gereksinimlerini karşılamakta bir amaç olarak tanımlamıştır. Ancak karmaşık ve değişmekte 
olan bir toplumda bireyin toplumla ait ve üretken bir unsur olarak katılma arzusu ile toplumun 
kendi üyelerini toplumla bütünleştirmek ve onları geliştirip zenginleştirmek yeteneğinde 
tıkanıklara rastlanmaktadır. Sosyal hizmetin müdahalesi bu tıkanıklara; bireyin 
sağlık,gelişme ve toplumla bütünleşme hızına ve toplumun çeşitli unsurlarını verimli ve 
dinamik bir bütünde toplaması için harcadığı örgütlenmiş çabalara yöneliktir (Özdemir, 
2000).

Programın Amaçları:

Sosyal Hizmetler Önlisans Programının amacı hem sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve 
uygulanmasında gereksinim duyulan yeni ara elemanlar yetiştirmeyi, hem de halen sosyal 
hizmet alanında çalışan ancak konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin 
niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır

Dili: 

Türkçe 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYM’nin yaptığı sınavdan o öğretim yılı 
için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmaktır. Şu an YKS’nin AYT alanına ait puan ile 
programımızı tercih edebilirsiniz. Taban puanı o yıla ait tercihte bulunan adaylardan 
kontenjan kapsamında en yüksek puanlı adaylar belirlemektedir. 

Staj:

Staj süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi 
bir dönemde tek seferde yapmalıdır. Öğrenciler kendi istedikleri yerde zorunlu stajını 
tamamlayabilir. Gerekli SGK  işlemleri Meslek Yüksek Okulumuzca yürütülecektir. Mesleki 
bilgi beceri kazanmak isteyen öğrencilere ek olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmaları 
önerilmektedir.

Staj Muafiyeti:

Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur.

Mezuniyet Şartları: 

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile 
tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve 
seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması ve zorunlu stajını tamamlaması gereklidir.



Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler:

Yükseköğretim Yasası (2547) ara iş  gücü terimi ile ön lisans mezunlarının statüsünü 
belirlemiştir. YÖK Yasasının 3.maddesi, (ı) bendinde meslek yüksek okulunu tanımlarken 
“Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-
öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” demektedir. Buradan hareketle henüz 
mesleki unvan tanımı tam yapılamamasına rağmen, bu okulu bitiren kişiler ara eleman olarak 
istihdam edilmektedirler. Atamaları KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır: 
Mezunlarımız Devlet Personel Başkanlığı (Mülga) 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Önlisans 
Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel 
alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilir. 

Çalışma Alanları:

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı mezunları;  başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne 
bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı resmi hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma 
merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda(İl/ilçe müdürlükleri, çocuk 
yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), İş-Kur il 
müdürlüklerinde (Meslek Kodu: 3412.05; Meslek Adı: Sosyal Hizmetler Yardımcı 
Elemanı; Meslek Ana Grubu: Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek 
Mensupları) çalışabilirler.

Eğitim’de İlerleme İmkanları:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet (6318 – mezuniyet kodu) ve Sosyoloji (3319 – 
mezuniyet kodu) örgün lisans eğitimlerine devam edilebilir. Yine Dikey Geçiş Sınavı ile 
açıköğretim sistemine dahil olan farklı lisans programlarına devam etmek mümkündür. Daha 
sonra Yüksek lisans ve doktora eğitimleri alınabilir.
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      İLK ÖĞRENCİLERİMİZ
(2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)



MESLEK YÜKSEKOKULUMUZDA 
ORYANTASYON(UYUM) EĞİTİMİ 

VERİLDİ

KSÜ, Türkoğlu MYO ailesine yeni katılan

öğrencilere ‘hoş geldiniz’ demek ve üniversite

hayatına geçiş aşamasında destek olmak amacıyla

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1. sınıf öğrencileri

için düzenlenen eğitim-öğretime yönelik

oryantasyon(uyum) programı, Türkoğlu MYO

Öğretim Görevlileri Salih KALKAN ve Merve KAYA

tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

Öğrencilere üniversite ve çevreyle daha çabuk ve

kolay uyum sağlamaları yönünde faydalı bilgiler

sunuldu. Oryantasyon(uyum) programı kapsamında

öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri

için öğrenci işleri ve akademik birimlerden nasıl

faydalanabilecekleri anlatıldı.



“İKİNCİ BAHAR HUZUREVİ DERNEĞİ” BAŞKANI 
MÜZEYYEN KÖLÜK ÖĞRENCİLERİMİZE 

TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Programda, Müzeyyen KÖLÜK ile öğrencilerimiz bir araya gelerek Konuğun

tecrübelerinden ve birikimlerinden faydalanıldı. Müzeyyen KÖLÜK konuşmasına

kendini tanıtarak başladı ve mesleki bilgi birikimini öğrencilere aktararak geleceğe

umutla bakılmasını, gençlerin çok çalışmasını ve yaşlılarımıza sahip çıkılmasını dile

getirdi.

İkinci Bahar Huzurevi Derneği olarak birçok sosyal aktivite yaptıklarını Devlet Erkanı ile

sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen KÖLÜK, Okulumuz öğrencilerinin de bu

faaliyetlere katılabileceğini aktardı.

Program akışı içerisinde öğrencilerin sorularına cevap veren konuğumuz sözü

okulumuz Öğr. Gör. Ferhat TOPER’e bıraktı. Hocamız çalışma alanının huzurevi

yaşamı ve yaşlılar olduğunu belirterek Türkiye’deki kamu ve özel huzurevleri hakkında

bilgi verdi. Sosyal Hizmet mesleği ve Yaşlı Bakımı üzerine öğrencilerin soruları

doğrultusunda bilgilendirme yapılarak program sona erdi.



ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ VE 
İLETİŞİM BECERİSİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı

öğrencilerine Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Salih KALKAN

tarafından “Etkili Sunum Teknikleri ve İletişim Becerisi” eğitimi verildi.

Eğitimin konu başlıkları;

İletişim becerisi,

Hayatımızda sunumun yeri,

Sunum hazırlamadan sorulması gereken sorular,

Kötü bir sunum nasıl ortaya çıkar?

Sunum hazırlama aşamaları, slayt hazırlama teknikleri,

Etkili sunum içerisindeki bölümler.

Etkili iletişimde vurgulanan beden dili, ses tonu, iyi dinleme ve etkili

konuşma teknikleri sunum teknikleri eğitiminde de yinelendi ve

özellikle her durumda empati(duygudaşlık) yapılması gerektiği ifade

edildi. Sunum yaparken dinleyiciyle göz teması kurulması gerektiğini

söyleyen Öğr. Gör. Salih KALKAN, “Sunum yaptığımız kişileri

sıkılmaması ve konuların daha net anlaşılabilmesi için sunumun

mümkün olduğunca kısa tutulması gerekmektedir. Konuşmanıza ciddi

bir konu ile girmektense bir hikâye ile girmeniz hem ortamı

yumuşatacaktır hem de dinleyicilerin daha çok ilgisini çekmeyi

sağlarsınız. Teknik dil kullanmak yerine daha yalın ve sade kelimeler

kullanmalıyız. En önemlisi iletişiminiz ne kadar kuvvetli ise

sunumlarınız da o kadar etkili olur” dedi.



Eğitime katkıda bulunan Sosyal Hizmetler Programı Öğr. Gör. Ferhat TOPER,

hayatın her alanında öncelikli olan tek şeyin iyi iletişim kurmak olduğunu belirterek,

öğrencilere verilen bu eğitimlerin çok yararlı olduğunu ifade etti. Eğitimin sonunda

soru-cevap bölümüne geçildi ve öğrencilere sertifikaları verilerek eğitim sona erdi.



GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLAR ÖNCESİ MORAL VE MOTİVASYONU
ARTTIRMAK İÇİN KAHVALTI DÜZENLENDİ

Okulumuz, Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerine yönelik ara sınavlar öncesi moral ve motivasyonlarını

arttırmaları amacıyla öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları malzemelerle Türkoğlu 23 Nisan Parkında

kahvaltı etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Bölüm hocaları ve öğrencilerin katılımıyla keyifli bir ortamda

gerçekleştirildi. Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Merve KAYA, 12-23 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Güz

Dönemi ara sınavları için öğrencilere başarılar diledi.



SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİ 
TÜRKOĞLU MİLLET 

MEYDANINDA BİR ARAYA GELDİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri ve Sosyal Hizmetler Programı

öğrencileri, Türkoğlu İlçesindeki “Millet Meydanı ve Kıraathanesi”nde bir araya

geldi. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği millet meydanında, öğrencilerimize Türkoğlu

Belediyesi tarafından ücretsiz çay ikram edildi. Öğretim görevlileri eşliğinde

öğrencilerle bir süre gezide bulunulup hoş sohbetler edildi.



SINIF DIŞI DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM

Okulumuz Sosyal Hizmet Öğrencileri, Öğretim Görevlileri Merve KAYA

ve Salih KALKAN eşliğinde Sosyal Hizmet mesleğine yönelik “Tıbbı

Sosyal Hizmet” konusunda sınıf dışında doğayla iç içe eğitim aldı.

Eğitim, Pazarcık İlçe Devlet Hastanesinde Sosyal Çalışmacı olarak

görev yapan Mücahit KÜÇÜKDEMİR tarafından verildi. Kısaca kendini

tanıtan konuşmacı, Tıbbı Sosyal Hizmet tanımını yaparak akademik

bilgiler çerçevesinde mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardı.

KÜÇÜKDEMİR, Tıbbı Sosyal Hizmet ile ilgili kısaca şunları ifade etti:

Tıbbi Sosyal Hizmet: Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi

tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve

geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin

düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-

ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini

yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Eğitimin sonunda soru-cevap bölümüne geçildi. Öğrenciler, sosyal

hizmet mesleği ve tıbbı sosyal hizmet ile ilgili merak ettiklerini sorup

eğitimin düzenlendiği Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezini

gezdiler.



OKULUMUZDA 24 KASIM 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

KUTLANDI

Milletçe öğretmenlere verdiğimiz değerin

ifadesi olarak kutlanan '24 Kasım Öğretmenler

Günü', okulumuzda sosyal hizmetler programı

öğrencileri tarafından düzenlenen programla

kutlandı. Programa Okulumuz Öğretim

Görevlileri, Bölümümüz Öğretim Görevlileri

Salih KALKAN, Ferhat TOPER ve okulumuz

öğrencileri katıldı. Öğrencilerin sürpriz ve

anlamlı bir etkinlik düzenlemesinden dolayı

çok memnun olduğunu dile getiren; programda

bir konuşma yapan Bölüm Başkanı Öğr. Gör.

Merve KAYA, öğretmenlerimizden

öğrendiklerimizi hayatın her alanında

kullandığımızı söyledi. Programın ardından

okulumuz idari, akademik personeline ve

öğrencilere etkinlikte kesilen pasta ve içecekler

ikram edildi.



3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Okulumuzda, Dünya Engelliler Gününe özel etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler okul ve okul dışında üç gün boyunca devam etti.

Okulumuz akademik ve idari personeli ile birlikte öğrencilerimizle,

engellilik ve engelli olma konusunda farkındalık oluşturulmaya

çalışıldı.

Öğrencilerimizin ortak duygu ve düşünceleri: bugün, 3 Aralık Dünya

Engelliler günü; yeryüzündeki insanımızın günü. Hepimizin günü…

Dünyada 1 milyardan fazla insan engellidir, Diğer insanlar ise

engelli adayıdır. Tam da bu gün insanların engelli olma adaylık

sürecini gözden geçirip, 1 milyardan fazla insanın yaşadığı

sorunları düşünme, algılama, farkına varma ve kelimelerin ötesine

ulaşabilme günüdür.

Bugün hep birlikte kelimelerin ötesine geçelim. Engelli kardeşimizin

penceresinden bakalım hayata. Gönülden gönüle ulaşan yolların

üzerindeki engelleri kaldıralım. Bugün bir beyaz baston, bir

tekerlekli sandalye bir koltuk değneği olalım. Yani tutunacak bir dal

bir çaba olalım bugün ve her gün…



Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

mesajımız;

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, engellilere karşı

ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve insanca bir yaşam için gereken insani değerlere uygun

yaşam standartlarına yükseltilmelerini, engelli bireylerin insan hak ve temel özgürlüklerinden

tam ve eşit şekilde yararlandırılmalarını ve doğuştan sahip oldukları onurlarına saygıyı

güçlendirmeyi öngörmektedir.

Engellilik konusu ülkemizde yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm

kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur.

Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma,

rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten

bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri yaşam koşullarının iyileştirilmesi,

kolaylaştırılması en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde

geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim

için, birer güç kaynağıdır.

Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak

kabul edilmelidir. Bu nedenle Her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar

olduklarını göstermeliyiz.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden ve haklardan eşit

bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, çağdaş toplum ve

devlet olmanın da en önemli gereklerindendir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm engelli vatandaşlarımıza

sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyoruz.

HAK TEMELLİ, AYIRIMCILIĞIN OLMADIĞI İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN ENGELLİ 

VATANDAŞLARIN DA HAKLARI VAR!



5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ

Sosyal Hizmet öğrencilerinin organize ettiği “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”

okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere okulumuz Akademik ve İdari

Personellerinin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Gün boyunca devam eden programda

günün anlam ve önemini anlatan görsel materyaller hazırlandı ve yaka kartları takıldı.



İNSAN HAKLARI KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

Okulumuz, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğrencileri

tarafından organize edilen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

konulu seminer düzenlendi. Seminere, Akademik-İdari Personel ve

Okulumuz öğrencileri katıldı. Seminer, Öğr. Gör. Salih KALKAN’ın

“Dünya İnsan Hakları Tarihçesi ve Veda Hutbesinde İnsan

Haklarına Dair Mesajlar” konulu konuşması ile başladı. Program,

öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan yazı, şiir, görsel

materyaller ve kısa film ile devam etti.



MESLEK YÜKSEKOKULUMUZDA 
YOKSULLARLA DAYANIŞMA HAFTASI 

KAPSAMINDA “YOKSULLUK VE 
YOKSULLUKLA MÜCADELE” KONULU 

KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Aralık 2018 tarihinde Meslek Yüksekokulumuzda Yoksullarla Dayanışma Haftası

Kapsamında Okulumuz Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlilerinden

Ferhat TOPER tarafından “Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele” konulu bir konferans

gerçekleştirildi. Gerek Sosyal Hizmet Bölümü gerek de diğer bölüm öğrencileri tarafından

ilgiyle karşılanan ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konferansta Öğr. Gör. Ferhat

TOPER Yoksulluğun sadece sosyal bilimlerle ilgili öğrenci ve kişilerle değil toplumun tümü

ile ilgili bir konu olduğunu ve bu konu ile ilgili bir farkındalığın geliştirilmesinin öncelikli

hedeflerimiz arasında olması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara konuya duydukları ilgi sebebiyle teşekkür

eden Ferhat TOPER, daha mutlu, daha umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmek ve

sosyal refaha kavuşmuş bir toplum olmak için yardım edilmiş yoksullardan değil
yoksulluğun ortadan kaldırıldığı bir toplumun hayalini kurduğunu belirtti.



OKULUMUZDA YERLİ MALI HAFTASI KUTLANDI

Meslek Yüksekokulumuz, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü ve Öğrencilerinin organize

ettiği 12-18 Aralık “Yerli Malı Haftası” Çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu

afiş ve broşürler farkındalık oluşturmak amacıyla okulumuz duyuru panolarına asıldı.

Ayrıca “Sosyal Hizmet Ellerimizde Lezzet” kermesi düzenlendi ve başta okulumuz akademik-

idari personelleri, öğrenciler ve misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca devam

eden kermes, öğrencilerin kütüphane oluşturma ve kültürel geziler düzenlemelerine olanak

sundu.



Yerli Malı Haftası ile ilgili olarak şu hususlar dile getirildi:

Yerli Malı Haftası her yılın 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır. Amaç,

tüketimin arttırılması ve tüketimde yerli mallarının tercih edilmesinin

sağlanmasıdır. Ayrıca insanların parasını, eşyasını ve zamanını tutumlu

kullanması hedeflenir. Üniversitemizde yapılan etkinliklerde gençler yerli

malı kullanımına özendirildi. Yerli Malı Haftası etkinliği iki gün boyunca

farkındalık çalışmaları ve kermes ile kutandı.



TÜRKOĞLU KAYMAKAMI GÜRBÜZ SALTAŞ, 
YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

KAPSAMINDA OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

Meslek Yüksekokulumuz, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü ve

Öğrencilerinin organize ettiği 12-18 Aralık “Yerli Malı Haftası” Çeşitli

etkinliklerle kutlandı.



Öğrencilerin hazırlamış olduğu afiş ve broşürler farkındalık oluşturmak amacıyla

okulumuz duyuru panolarına asıldı. Ayrıca “Sosyal Hizmet Ellerimizde Lezzet”

kermesi düzenlendi ve başta okulumuz akademik- idari personelleri, öğrenciler ve

misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca devam eden Kermesi, Türkoğlu

Kaymakamı Gürbüz SALTAŞ ziyaret etti. Ziyaret esansında öğrencilerimizi tebrik

ederek “öğrencilik döneminin çok kıymetli ve aranan zamanlar olduğunu, öğrenmenin

sonunun olmadığını ve birçok alanda öğrencilerin kendilerini yetiştirmesi gerektiğini”

ifade ettiler. Kermes ürünlerinden de tadan Kaymakam Gürbüz SALTAŞ, tüm

akademik-idari personele ve öğrencilerimize başarılar diledikten sonra toplu fotoğraf

çekimi ile okulumuz ziyaretini sona erdirdi.



SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİ SEÇİMİ

Meslek Yüksekokulumuz, “Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Bölümü” Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve

Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

gereği “Bölüm Öğrenci Temsilcisi” seçimi yapılmıştır. Öğrenci

temsilci seçimi, Bölüm Danışmanı Öğr. Gör. Salih KALKAN

gözetiminde yapılmış olup aday olan 6(altı) öğrenci arasından

Nefise KÖŞKER Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçilmiştir.



BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRENCİLERİ 
YEDİKUYULARA GEZİ DÜZENLEDİ

Okulumuz Sosyal Hizmetler Programı tarafından Yedikuyular Kayak Merkezi ve Mesire

Alanına gezi düzenlendi. Öğrenciler, Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini görme fırsatı

yakaladı ve Kayak Merkezi hakkında bilgi edinmiş oldular.



Öğrencilere, Yedikuyular mevkiinde doğal afetlerin(çığ oluşması, yoğun kar yağışı

ve heyelan) meydana gelmesi nedeniyle; “Doğal Afetlerde Kriz ve Krize Müdahale”

konulu uygulamalı eğitim düzenlendi. Tesis eğitmenleri ve program hocalarının

katkılarıyla eğitim verimli olup eğitim sonrası öğrenciler karın keyfini çıkardı.



Projenin özeti: Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin

kitap okuma alışkanlığının ve paylaşmanın verdiği

huzur ve mutluluğu yaşamaları amacıyla oluşturulan

kütüphaneye daha önce okumuş olduğu kitapları

bırakıp okumadığı başka bir kitabı alarak paylaşma ve

okuma duygularını tatmin etmeyi sağlamaktır. Bunun

sayesinde okuduğunu anlama ve yorumlama kapasitesi

yüksek, duygudaşlık yeteneği gelişmiş, paylaşmayı

seven, öğretmen – öğrenci ve öğrenci – öğrenci

ilişkisini sevgi ve paylaşım çerçevesinde bütünleşmeyi

sağlamak. Ayrıca Okulumuz Akademik-İdari personel

ve Okulumuz öğrencilerinin kitaplar ve kütüphane

vesilesi ile tanışma, kaynaşma ve muhabbeti arttırmak.

Bu proje, öncelikle okulumuzda kütüphane

oluşturmaya yönelik öğrencilerin okuma

alışkanlıklarını arttırmak, bu alışkanlıklarına süreklilik

kazandırmak ve paylaşma ruhunun arttırılması

hedeflenmektedir. Ayrıca okul öğrencilerinin, ders

dışı faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, kitap sevgisi

aşılamak, okudukları kitapları paylaşmaları

hedeflenmektedir.



OLURSA KÜTÜPHANE, 
OKULUMUZ OLUR 

ŞAHANE

Projenin amaç ve hedefleri:

• Okulumuzda aile havasını oluşturmak ve iletişimi en üst seviyeye çıkarmak

• Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak

• Paylaşma bilinci ve sorumluluğunu kazandırmak

• Hoca-öğrenci, öğrenci – öğrenci ilişkisini güçlendirmek

• İhtiyacı olmayan eşyalarının bir başkasının ihtiyacı olabileceği düşüncesini

aşılamak

• Duygudaşlık yeteneğini geliştirmek

• Okunan ortak kitaplar sayesinde sosyalleşmeyi ve kaynaşmayı arttırmak

• Öğrencilerin paylaşmayı arttırdıkça iyi bir davranışta bulunmanın verdiği huzur

ve mutluluk duygularını tattırmak



OKULUMUZDA REGAİP KANDİLİ PROGRAMI
DÜZENLENDİ

Okulumuz Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından 7 Mart “Regaip

Kandili” programı düzenlendi. Programa, misafir konuşmacı, öğretim

görevlileri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler Regaip Kandili hakkında

kısaca bilgi verdikten sonra konuşmacı Muzaffer Kılıç, Regaip kandili ve

Peygamber Efendimiz hakkında Kuranı Kerim ve Hadisi Şerifler ışığında

konuşmasını gerçekleştirdi. Program sonrasında öğrenciler tarafından

hazırlanan hediye ve ikramlar dağıtıldı.



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE 
HUKUK KONULU EĞİTİM

Okulumuz Sosyal Hizmet Bölümü, 8 Mart Dünya Kadınlar

Günü vesilesi ile “kadın-hukuk-şiddet” konulu eğitime katıldı.

Eğitim, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verildi. Dünya

Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8

Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış

uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi

ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal

başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

Eğitimde kısaca şu konulara değinilmiştir:

-6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlemesine Dair Kanun “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama

tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek

taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere

yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul

ve esasları"

-Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları,

-Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları,

-Kimler Nasıl Yararlanabilir?

Eğitim, soru cevap bölümü ile sona erdi ve öğrenciler eğitimden

çok faydalandıklarını dile getirdiler.



Eğitimde kısaca şu konulara değinilmiştir:

-6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlemesine Dair Kanun “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama

tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek

taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu

kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere

ilişkin usul ve esasları«

-Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları,

-Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları,

-Kimler Nasıl Yararlanabilir?

Eğitim, soru cevap bölümü ile sona erdi ve öğrenciler

eğitimden çok faydalandıklarını dile getirdiler.



“12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ & 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ”

Okulumuzda “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve 18 Mart

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” Farkındalık

Etkinlikleri kapsamında Broşür, yaka kartı ve bilgilendirme

kitapçığı hazırlanıp Okulumuz Akademik ve İdari Personellerine

ve de öğrencilerimize takdim edildi.

Sosyal Hizmet Öğrencileri tarafından okulumuz panolarına ve

öğrencilerine farkındalık amaçlı bilgilendirme kartları ve broşür

dağıtımı gerçekleşti. Günün önem ve anlamını içeren bu

materyaller İstiklal Marşının ve Çanakkale Zaferinin anlam ve

önemini bir kez daha yansıtmaya çalışmıştır.



Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü tarafından aşağıda yer alan mesaj metni oluşturulmuştur.

“Vatan, insanın huzur ve güven içinde yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş

koyanların, aynı ideallerle geleceği inşa edenlerin yurdudur. Dinini, milletini, şeref ve izzetini korumak için şehadet

şerbeti içenlerin, gazi olup varlığından geçenlerin emanetidir. Bu emanete sahip çıkıp onu savunmanın karşılığı ise

özgürlüktür.

Tarihimizin en şerefli destanlarından birini de, bundan 98 yıl önce Çanakkale’de yazmışlardır. Tarih boyunca hiçbir

millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca oluşturulan bir büyük mücadelenin, şairin

ifadesiyle, Bedr’in aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale… Çanakkale Seddülbahir’de direniş,

Conkbayırı’nda taarruz, Sığındere’de boğuşmaktır. Gelibolu’nun en izbe derelerinde korku, en zirvelerinde cesarettir.

Kolundan yaralanmış çavuşun, kolunu keserek savaşma azmi; yaralanıp geri dönen bir erin yüzüne yansıyan

utancıdır. Çanakkale son nefesinde düşman kullanmasın diye tüfeğini bozan komutanın direnci, ölürken gülebilen

erin metanetidir. Yetim hakkı, ana ağıtı, kimsesizlerin eyvahıdır Çanakkale! Rüzgârlarında çelik nefesi, yamaçlarında

gazi menkıbeleridir. Hala mezarı olmayan, sevdiklerine kavuşamayan şehitlerimizin duasıdır. İmanın topa, tüfeğe,

demire, çeliğe isyanıdır.

Ecdadımız, Allah’a olan imanları, vatana olan sevdaları, cesaretleri ve fedakârlıklarıyla üzerinde yaşadığımız bu

toprakları asırlarca korumuştur. Tarihin hiçbir döneminde inancından ve bağımsızlığından taviz vermemiş, zulme asla

boyun eğmemiştir. “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” şuuruyla vatanın her karış toprağı için çarpışmış, ne pahasına

olursa olsun canından aziz bildiği yurduna düşmanları uğratmamıştır. Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü

zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla doludur. İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla

şahlandığı bu destanlardan biri de Çanakkale Zaferi’dir.

Çanakkale Zaferi, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük

mücadelenin adıdır. Çanakkale, ismini Sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin, imanından aldığı

güçle bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir. Yüreği

sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkânsızlıklara

rağmen kazandığı zaferdir Çanakkale.

Bugün bizlere düşen, Çanakkale’de şahlanan o muazzam ruhun idrakinde olmaktır. Bizi biz yapan, bizi millet yapan

değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları nesillerimize aktarmaktır. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan

mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. Unutmayalım ki, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik

şuurunu diri tuttuğumuz, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı,

kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.”



Okulumuz Sosyal Hizmet Programı öğrencileri, Türkoğlu

Belediyesi tarafından desteklenen ”Gençler Katılıyor, Türkoğlu

Kalkınıyor” Gençlik Çalıştay’ına katıldı. “Türkoğlu için benimde

bir fikrim var.” Türkoğlu’nda okuyan lise ve üniversite

öğrencilerinden başvurusu olumlu yanıtlanan 40 kişi katılmış;

Gençler, Değişen, Dönüşen, Değerleşen Türkoğlu’na artı değer

katmak için bir araya geldiler. Okulumuz Sosyal Hizmet Programı

öğrencileri de yoğun katılım göstererek birçok projede ve çalışma

grubunda görev aldı.

"GENÇLER KATILIYOR, TÜRKOĞLU 

KALKINIYOR” GENÇLİK ÇALIŞTAYI



Gençlik Çalıştayı 12 Mart 2019 tarihinde Türkoğlu’nda gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamanın amaçlandığı

Çalıştay’da:

-Stratejik plan nedir? ,

-Yerel Yönetimlerde stratejik plan,

-Stratejik Plan hazırlama sürecinde gençler nasıl dâhil olabilir? ,

-Yerel Yönetimler gençler için ne tür hizmetler yapıyor,

-Gençler Yerel Yönetimlerden ne tür hizmetler bekliyor.

Konuları ele alınmış ve Çalıştayda gençlerin özgün fikirlerini en kısa

zamanda hayata geçirilmesi Türkoğlu Belediyesi tarafından

hedeflenmektedir.

“Gençler katılıyor, Türkoğlu Kalkınıyor.”

Yerel yönetimlerin hizmet yıllarını kapsayan Stratejik plan üzerinden

başlayan grup çalışmaları,

Yerel yönetimler gençler için ne yapıyor?

Gençler yerel yönetimlerden ne bekliyor?

Gibi başlıklar üzerinden devam etmiş olup Çalıştay sonrasında çıkan

raporlar karar vericilerle paylaşılacaktır. Çalıştay, öğrencilere katılım

belgesi takdimi ile sona ermiştir.



Dünya’da 1983 yılından beri her yıl Mart ayının 3. Salı günü

“Dünya Sosyal Hizmet Günü” olarak kutlanmaktadır. 2019

dünya sosyal hizmet günü, “İnsan İlişkilerinin Öneminin Teşvik

Edilmesi” nin altını çiziyor. Dünyadaki sosyal hizmet

çalışanlarının, mesleğin başarılarını kutlamak ve sosyal

çalışma katkıları ve daha fazla eyleme duyulan ihtiyaç

konusunda farkındalık oluşturmak için kendi mesajlarına, kendi

topluluklarına, işyerlerine katılmaların bir araya geldiği yılın en

önemli günüdür.

DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ FARKINDALIK 

ÇALIŞMALARI



Sosyal Hizmet Öğrencileri Dünya Sosyal Hizmet Günü vesilesi

ile Okulumuzda farkındalık çalışmalarında bulundular. Sosyal

Hizmet Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma

Gününe denk geldiği için iki etkinlik bir arada yürütüldü.

Öğrenciler, öncelikle Topluma; arkadaşlarına ve meslektaşlarına

farkındalık oluşturmak için verdikleri mesajlar:

*Sosyal hizmet lütuf değil bir haktır.

*Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, kamusal sosyal hizmet.

*Yardım edilmiş yoksullar için değil ortadan kaldırılmış yoksulluk

için: Sosyal Hizmet.

*Toplumlar bütün insanların onuruna ve haklarına saygı

duyulduğu zaman gelişir.

*Farklılığa saygı duymak, insanları birleştirmek: İşte sosyal

hizmet.

*Saygı dolu toplumlar=İstikrarlı gelecekler.

*Susturulmuş düşünceleri özgürleştirmek için: Sosyal Hizmet.

*Eşitlik, adalet ve farklılıklara saygı için: Sosyal Hizmet.

*Sosyal refaha erişebilmek için Sosyal Hizmet.

*Sosyal hizmet demek Kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve engelliler

için birileri var demek.


