
T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

                        

                                                          I.Yarıyıl       TULA 
 

1. GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I              2 0 0 4 
 

Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, 

kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası 

görevleri.  

 

2. DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE SUÇ SOSYOLOJİSİ                        2 0 0 2 

Davranış bilimleri ve yönetimi, toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, 

toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel 

koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal 

etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar. Klasik ve 

modern dönemde suça ilişkin olarak geliştirilen temel teorik yaklaşımlar, klasik ekol, 

biyolojik, fizyolojik ve psikolojik açıklamalar, sosyolojik yaklaşımlar incelenmektedir. Ayrıca 

suçla ilgili olarak üzerinde durulan yaş, cinsiyet, sosyal statü, ırk, etnik köken gibi bazı 

faktörler ele alınmakta ve bu konudaki araştırma sonuçları değerlendirilmektedir. 

 

3. TEMEL HUKUK             3 0 0 4 

Hukuk kavramı, Hukuk Sistemleri, Hukukun Dallara Ayrılması, Kamu Hukuku – Özel Hukuk 

Ayrımı, Hukukun Kaynakları, Yargı Sistemleri ve Yargı Kolları,Kişilik: Gerçek Kişiler, 

Tüzel Kişiler Hısımlık,,Miras kavramı ve mirasçılar, Mirasçıların Sorumluluğu, Mülkiyet 

kavramı, Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler ve Ödevler ,Hukuksal Olaylar, Hukuksal 

İlişkiler ,Hukuksal İşlemlerde Sakatlık halleri ve Sakatlığın Yarattığı Sonuçlar ,Sözleşmeler, 

Haklar ve türleri, Hakların Edinilmesi ve Kaybedilmesi, Hakların Korunması , Borç 

İlişkisi,Hükümleri ve Sonuçları, Dava Türleri. 

 

4. GENEL İŞLETME             2 0 0 2 

İşletmenin temel kavramları, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilmek, İşletme 

çeşitlerini, işletmelerin kuruluş çalışmalarını ve kuruluş yerinin seçimi ile işletme 

fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilmek. İşletmenin temel kavramları, 

amaçları ve çevre ile ilişkileri, İşletmelerin sınıflandırılması, kuruluş çalışmaları, büyüklük ve 

kapasitesi, İşletme fonksiyonları. 

 

5. TÜRK DİLİ –I                        2 0 0 2 

Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi.Yeryüzündeki diller, Türk 

dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,Atatürk'ün dil devrimi, dil anlayışı, dil 

çalışmaları.,Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları Yazım kuralları ve uygulaması, 

Noktalama  işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim 

ekleri, sözcük türetme yolları. 



 

6. İNGİLİZCE -I                        2 0 0 2 

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An,Have got- 

Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object 

Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present 

Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular 

Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-

How much / How many – A few / A little – Some / any,Revision for the Final Examination 

 

7. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I                       2 0 0 2 

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız 

Devrimi ,Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl) ,Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. 

Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları ,I. Dünya Savaşı ,Mondros Ateşkes Antlaşması, 

Wilson İlkeleri, Paris Konferansı ,M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum 

,Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı ,TBMM’nin Kuruluşu ve 

İç İsyanlar ,Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu ,I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-

Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ,Kurtuluş Savaşı sırasındaki 

antlaşmalar, Lozan Antlaşması ,Saltanatın Kaldırılması. 

 

8. TEMEL BİLGİSAYAR –I                          1 1 0 2 

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve anti virüs programları, bilgisayarın 

donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar, PC’lerde iletişim sistemleri hakkında genel 

bilgiler (DOS 6.22 işletim sistemi, DOS 6.22 sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 

95/98/2000 veya XP Vista işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler. 

 

9. YAKIN SAVUNMA –I                                                      2 1 0 4 

Düşme teknikleri ( arkaya düşüş, yana düşüş), atma teknikleri( koldan, kalçadan, belden atış), 

blok alma tekme ve yumruk atma teknikleri. 

 

10. YÖNETİM VE ORGANİZASYON                                                2 0 0 2  

Yönetim ve yöneticinin tanımı ve özellikleri, karar alma, karar türleri, karar alma aşamaları, 

planlamanın tanımı, plan ve plan türleri, organizasyonun tanımı, organizasyonun ilkeleri, 

organizasyon şemaları, yürütme, insan kaynakları yönetimi, kariyer planlama, performans 

artırma ve değerlendirme,  işgören eğitimi ve seçimi, kontrol ve kontrol türleri, toplam kalite 

yönetiminin tanımı ve ilkeleri. 

 

11. BEDEN EĞİTİMİ - I                         2  0 0 2 

Sağlıklı vücut gelişimi ve bunun sürdürülmesi için basketbol, voleybol ve futbol takımlarında 

oynamak suretiyle öğrencilerde takım anlayışı kazandırılmakta, spor kurallarının öğretilmesi 

 

12. RESİM - I                        2 0 0 2 
Serbest resim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

13. TİYATRO  - I                         2 0 0 2 
Tiyatronun  tarihi. Tiyatronun içeriği ve işlevi . dram. Estetik Oyunculuk 

çalışmaları.Oyunculuk ve oyun düzeni alıştırmaları. Sahne hareketleri, doğaçlamalar 

Güzel konuşma çalışmaları (diksiyon). Drama çalışmaları ve drama metni hazırlama 

 



14. ÇEVRE KORUMA 2 0 0 2 
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası 

sağlık ve güvenlik ikazları. 

 

15. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ                                                                  2  0  0  2 
Toplumsal cinsiyet Kavramının Tanıtımı, Toplumsal Cinsiyete Teorik Yaklaşımlar, 

Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Toplumsal Cinsiyet ve Aile, 

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Yaşamı ve Emek, Toplumsal 

Cinsiyet ve Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet I, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet II, 

Toplumsal Cinsiyet ve Dil, Toplumsal Cinsiyet ve Beden İmgeleri, Kadın Hareketi ve 

Toplumsal Değişme, Değerlendirme. 

 

16.DEĞERLER EĞİTİMİ     

Değerler eğitimi dersinin amacı, kavram ve içeriği. Tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi 

ve değişimi. Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların 

incelenmesi ve değerlendirilmesi. 

17. KADIN VE AİLE HAYATI  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirmek. Kadına yönelik 

şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini anlamak. Toplumsal cinsiyet rollerinin 

eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemlemek. Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet 

rolleri ve kalıplarını tanımlamak.  Kadının toplumdaki yerini, ailedeki görevini ve 

pozisyonunu anlamak, çevresel faktörlerin kadın üzerindeki etkisini saptamak ve aile 

kavramını açıklayarak toplum için önemini belirlemek. 

18. İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ  

İş yerinde, ailede ve okulda, ahlak ve değerler eğitiminin ilke ve yöntemlerini kavramak ve 

uygulayabilmek. Ahlak ve ahlak eğitimi, değer ve değer eğitimi, iş yerinde, okulda ve ailede 

ahlak ve değerler eğitimi, değerler eğitiminde öğretim yöntemlerinin kullanılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           II.Yarıyıl       TULA 
 

 

1. GÜVENLİK SİSTEMLERİ- II                        2 0 0 4  

Akses kontrol, Kamera sistemleri, Monitör kullanımı, X Ray cihazları kullanımı, Alarm 

sistemleri. Görev ekipmanları, emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası 

görevleri. 

 

2. TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ  1 1 0 3 

Bu derste öğrenciler grup halinde toplum yararına olan bir proje geliştiriler ve bu projeyi 

uygularlar. 

 

3. ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU                        3 0 0 4 

Özel Güvenliğin anlamı ve kapsamı, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, özel hukukta 

uygunluk nedenleri, ceza hukukunda uygunluk nedenleri, özel güvenlik görevlilerinin 

memuriyet sıfatıyla ceza ve disiplin suçları, 5188 sayılı yasada yer alan adli ve idari suçlar, 

özel güvenlik görevlilerinin hakları, insan hakları ve milletler arası sözleşmelerin özel 

güvenlik yetkileri açısından değerlendirilmesi. 

 

4. TEHLİKELİ VE YANICI MADDELER            2 0 0 3 

Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması. Patlayıcı Maddeler, Gazlar, Yanıcı Sıvılar, 

Yanıcı Katı Maddeler, Oksitleyici Maddeler, Zehirli Ve İğrendirici Maddeler, Radyoaktif 

Maddeler, Dağlayıcı Maddeler, Diğer Tehlikeli Maddeler.Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri, 

Alınması Gerekli Önlemler, Mücadele Yöntemleri.Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve 

Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması, Hazırlanması.   

 

5. TÜRK DİLİ-II                        2 0 0 2 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz 

anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler,Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili 

yanlışlar),Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. ,Dil yanlışları 

(özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). ,Yazılı anlatım türleri: a) Olay 

yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) 

Duygu yazıları (şiir örnekleri),Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş mektubu ve 

özgeçmiş örnekleri,Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, 

ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, 

laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon 

yanlışları düzeltilecek). 

 

6. İNGİLİZCE- II                        2 0 2 2  

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –

Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision  for 

the Visa, VISA , Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There 

Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t  / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision  

for the Final Examination 

 Book: Enterprise Grammar 1 / Virginia  Evans / Jenny Dooley / Express 

Publishing  

 

 



7. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II                        2 0 0 2 

Siyasi alanda yapılan devrimler ,Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, 

Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda 

yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış 

politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik ,Halkçılık ,Laiklik ,Devrimcilik, 

Devletçilik-Bütünleyici ilkeler. 

 

8. TEMEL BİLGİSAYAR –II                        1 1 0 2 

Windows’95/98/2000,XP Vista veya Windows işletim sisteminin kısa bir tekrarı, tanıtımı, 

kullanımı, Word, Excel ve örnek uygulamalar, PowerPoint’97/2007 programının tanıtımı 

 

9. YAKIN SAVUNMA-II                                                                                                2 1 0 4 

Arkadan sarılmalara karşı savunma teknikleri, önden sarılmalara karşı savunma teknikleri, 

boğmalara karşı savunma teknikleri. 

 

10. BEDEN EĞİTİMİ - II                    2 0 0 2   
Sağlıklı vücut gelişimi ve bunun sürdürülmesi için basketbol, voleybol ve futbol takımlarında 

oynamak suretiyle öğrencilerde takım anlayışı kazandırılmakta, spor kuralları öğretilmektedir. 

 

11. RESİM - II                   2 0 0 2  
Serbest resim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

12. TİYATRO - II                    2 0 0 2 
Tiyatronun  tarihi. Tiyatronun içeriği ve işlevi . Dram. Estetik. Oyunculuk 

çalışmaları.Oyunculuk ve oyun düzeni alıştırmaları. Sahne hareketleri, doğaçlamalar 

Güzel konuşma çalışmaları (diksiyon). Drama çalışmaları ve drama metni hazırlama 

 

13. GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM                2 0 0 2 

İletişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi 

iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri.                                                           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       III. Yarıyıl                     TULA 
  

 

1. ACİL DURUM, SABOTAJ, TERÖR VE TERÖRİZM               2 0 0 4 

Acil durum nedir, yangın, su basımı, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm 

durumları. Şüpheli durumlar, patlama, ihbar ve tehdit durumları, işletmeye zorla ya da izinsiz 

girme teşebbüsleri. İşyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve 

mesafeler, depolama düzeni, Yangın söndürme sistemleri, Portatif yangın söndürücüler, Yasal 

düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, Yönetici, mühendis, usta ve formen, 

işçilerin yangına karşı görev ve sorumlulukları. Sabotajın genel ilkeleri, Sabotaja karşı 

koruma planları, tahliye planları. Terör ve terörizmin tanımı, tarihi gelişimi, terörizmin amacı, 

ideolojimler, örgütlenme, eylem şekilleri, suikastlar ve nedenleri, terör eyleminin safhaları, 

destek unsurlar, terörün sınıflandırılması, finans kaynakları, uluslar arası terörizm, Türkiye’de 

terörizm, aktif Türk terör örgütleri ve terörle mücadele. 

2. İLK YARDIM                                                                  1 1 0 4 

Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve 

çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri. 

3. SOSYAL PSİKOLOJİSİ                        2 0 0 4 

Örgütlerde inanç ve tutumlar, örgüt kültürü, örgütlerde psikolojik sorunlar ve şikayetler, işte 

monotonluk, örgütsel stres ve baş etme yolları, iş ile personel uyumunun sağlanması, 

örgütlerde disiplin , örgütsel liderlik takım yönetimi , güdüleme, örgütlerde çatışma ve 

yönetimi. Toplum, toplumsal yapı, kültür, kişilik, tutum, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, 

güdüler ve duygular, duyum, algı öğrenme kuramları, sosyal etki ve uyma,  iletişim ve 

propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları. Bireysel düşünce ve davranışların toplumun 

düşünce ve davranışlarına olan etkilerini, ya da toplumun düşünce ve davranışlarının birey 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi. 

4. CEZA HUKUKU                        2 0 0 4 

Ceza hukukunun kaynakları, ceza hukuku kurallarının uygulama alanı, suç genel teorisi 

kavramı suçun tanımı ve suç kavramı, suçun yapısal unsurları. 

 

5. GÜVENLİK VE PROJELENDİRME                       2 0 0 4 
Proje öncesi tehdit değerlendirmesi ve keşif çalışması, proje çeşitleri ve risk tespiti. (iş 

merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarında vb.) güvenlik projelerinde noktaların belirlenmesi, 

personel sayısı belirlenmesi. 

 

6. YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI                        2 0 0 3 

İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; devlet ve devlet şekilleri; temel hak ve 

ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 

nitelikleri ve yapısı. 

 

7. ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ            2 0 0 2  

Atatürk ve yurttaşlık bilinci, sorumluluk ve hesap verebilme anlayışı, profesyonellik, kamu ve 

özel sektör ilişkileri, meslek sevgisi, fedakârlık kanuna aykırı emrin yerine getirilmeyeceği, 

hoşgörü sınırı, cesaret, özel hayat ve meslek hayatı kavramlarının öğretilmesi. 



8. İŞARET DİLİ                   2 0 0 2 

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam 

içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak. 

9. GÜVENLİKTE TOPLAM KALİTE                        2 0 0 2  

Toplam Kalite Yönetiminin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı ve önemi, kalite güvence 

sistemleri, güvenlik ve kalite, güvenlikte TKY’nin uygulama alanları, Özel Güvenlikte TKY. 

 

10. KRİMİNOLOJİ  2 0 0 2 

Kriminoloji dersi kapsamında suç, suçlu, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları ele 

alınacaktır. Bu amaçla, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma üzerinde 

durulacaktır. Bunun yanı sıra olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, 

işsizlik, evsizlik gibi sosyal sorunlar ve suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının 

kriminoloji içerisindeki yeri tartışılacaktır. Böylelikle ülkedeki suç olgusunu saptama ve 

bununla başa çıkma yöntemleri oluşturma konusunda bilgiler verilecektir. 

 

11. PROTOKOL KURALLARI   2 0 0 2 
Protokol kavramı, oluşumu, temel öğeleri, temel protokol kuralları, protokolün tarihçesi, 

protokol listeleri, kurumsal ve mesleki protokol, terbiye, nezaket ve zerafet kavramları, kurum 

ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları, kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol 

kuralları; toplantılarda oturma protokolü, toplantı dokümanları ikram, mönü hazırlanması, 

toplantıda not tutma, rapor ve karar hazırlama, çiçek gönderme ve tebrik ve özür mektubu 

hazırlama, ziyaretçilerle ilgilenme ve sekreterin temsil görevinde uygulayacağı protokol 

kuralları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            IV. Yarıyıl                  TULA 

1. GÜVENLİKTE PLANLAMA VE RİSK ANALİZİ                        3 0 0 5  

Risk tanımı, risk yönetimi, güvenliğe etki eden faktörler, risk analizi çalışmaları, acil 

durumlarda risk hesaplamaları, güvenlik zayıflıklarını önleme yöntemleri, güvenlik risk 

hesaplaması, risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 

 

2. TESİS, LİMAN, HAVAALANI VE AVM GÜVENLİĞİ                        2 0 0 4 

Tesis güvenliği tanımı, tesis güvenliği nasıl sağlanır. Devriye hizmetleri, nokta ve kontrol 

noktası hizmetleri, önleme araması, fiziki güvenlik ve yardımcı güvenlik cihazlarının 

kullanımı. ISPS-CODE Gemi liman işletme güvenliği, denizden gelen tehditler ve terör 

örgütleri, SOLAS Sözleşme, gemi güvenliği, gemi güvenlik sorumlusu, gemi güvenlik planı 

şirket güvenlik sorumlusu, liman güvenliği ve liman güvenlik sorumlusu, taraf devletler ve 

sorumlulukları, havaalanı kontrol ve arama noktaları, hava alanı güvenlik planları, devriye 

planlaması, araç - bagaj kontrolleri. AVM güvenliği, mağaza dedektifliği, 

 

3. SİVİL SAVUNMA ve KRİZ YÖNETİMİ                         2 0 0 4 
Sivil savunmanın tanımı ve kapsamı, Sivil savunma hizmetlerinin tarihçesi ve yasal 

dayanakları, Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı’nın kuruluşu ve görevleri, Afet, acil durum, 

olağanüstü hal, kriz tanımlamaları, Kriz yönetmenin içerik ve yöntemleri, Planlamanın tanımı 

ve süreçleri, Afet ve acil durum hallerinde planlamanın yeri ve önemi, Kolluk ve özel 

güvenlik görevlilerinin afet ve acil durum hallerinde yerine getirmeleri gereken görev ve 

sorumlulukları, Kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin afet ve acil durum hallerinde yerine 

getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları. 

 

4. GÜVENLİK İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER                        2 0 0 4 

İletişim becerileri (genel, konuşma, dinleme, yazma, okuma, vücut dili, gözlem) kayıt ve 

rapor (sözlü, görsel, elektronik, yazılı, rapor yazma, not defterleri, telefon kullanımı, telsiz 

kullanımı, standart telsiz konuşmaları) ihtilafların halli (müdahale etme kararı, ne zaman 

müdahale edileceği, nasıl müdahale edileceği, müdahale ile ilgili kurallar) toplumun 

bilgilendirilmesi, takım çalışması 

 

5. VIP KORUMA VE SİLAHLARI TANIMA BİLGİSİ                        2 0 0 5 

VIP Koruma Hukuku, korumanın temel prensipleri, öncü istihbarat çalışması, değişik 

mekânlardaki koruma düzenleri, suikast nedenleri ve çatışma yöntemleri, yaya koruma 

düzeni, araç koruma düzeni tehlike anında VIP’ kaçırma teknikleri. kalabalığın kontrol 

ilkeleri, göreceli pozisyon alma, yürüyüş düzenleri, cop kullanımı, hakem araç sahne koruma, 

tahliye ve yangın planları, yaya ve oto koruma, olay yeri koruma. Silahın tanımı ve 

sınıflandırılması, silahın parçaları, arızalar ve giderilme yöntemleri, silah bakımı ve temizlik, 

genel atış emniyeti, temel atış eğitimi, poligon atış emniyeti, silahlı görevde dikkat edilecek 

hususlarda devir teslim, tek el ve çift elle temel atış pozisyonu, takti ve profesyonel atış 

pozisyonları. 

 

6. DİKSİYON ve GÜZEL KONUŞMA                                   2 0 0 2 

Bu ders kapsamında bölüm öğrencilerine güzel etkileyici ve doğru konuşma teknikleri 

ayrıntılı olarak verilecektir. Dersin amacı: İletişim alanında görev yapacak bireylerin dili 



doğru  ve etkili kullanımı sağlamaktır.  Derste ele alınacak konular: Ses, nefes, artikülasyon, 

fonetik, drama, diksiyon eğitimiyle birlikte uygulamalı televizyon çalışmaları yapılacaktır. 

 

7. VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ             2 0 0 2 

Vücut Geliştirme teknik ve taktik becerilerinin teorik ve uygulamalı şekilde öğretilmesi. 

 

8. İŞ HUKUKU                        2 0 0 2 

İş hukukunun hukuk dalı içindeki yeri ve temel kavramlar; işçi kavramı, işveren kavramı, 

işveren vekili, işyeri. İş hukukunun uygulaması; örgütsel alan. İş sözleşmesi, tanımı, unsurları, 

hukuki yapısı, özellikleri ve türleri. İş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinden doğan 

borçlar. İşin düzenlenmesi; çalışma süreleri, dinlenme süreleri. Ücret, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği. iş sözleşmesini sona erdiren durumlar; fesih dışı sona erme, fesih yoluyla sona 

erme, sona ermenin hukuki sonuçları. 

 

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   2 0 0 2 

İSG ile ilgili tanımlar, Fiziki, kimyasal ve biyolojik riskler, meslek hastalıkları, elektrik ve 

makine çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği, koruyucu ekipmanlar, yangın güvenliği, iş 

kazaları ve raporlar. 

 

10. PATLAYICI MADDELER ve ÖNLEMLERİ     2 0 0 2 

Patlayıcı madde çeşitleri, Patlayıcı maddelerin özellikleri, Şüpheli maddeler, Şüpheli 

maddeler ve hareket tarzı, Bomba çeşitleri, Bomba uyarıları, Patlayıcı maddelerden korunma 

teknolojileri, Posta yoluyla gönderilen bombalar, Paket türü bombalar, Bilinmeyen şüpheli 

maddelere yapılacak işlemler, Bomba ihbarı yapılmış bir yerin aranması, Telefonla bomba 

ihbarına uygulanacak yöntemler. 

 

11. ÖZEL DEDEKTİFLİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE METODLARI        2 0 0 2                                                       

Dedektiflikle ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, takip yöntemleri, yasal prosedürler, 

kişi hakları ve raporlama. 


