
T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  

ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

                       

                                                                  I.YARIYIL                                                     TUKA 

 

1. KOLLUK HİZMETLERİNE GİRİŞ                       2 0 0 4 

Kolluk hizmet, teşkilatları ve tarihi; genel ve özel kolluk ayrımı; özel güvenlik mevzuatı; 

önleyici kolluk görev ve yetkileri; devriye ve nokta görevleri; önleme araması, muhafaza 

altına alma ve yakalama yapma; adli görevler ve olay yeri koruması, tutanak tutma ve not 

alma; silah bilgisi, zor ve silah kullanma yetkileri; muhtelif tesis, araç ve gereç hakkındaki 

koruma görevleri 

 

2. GÜVENLİK İLETİŞİMİ ve HALKLA İLİŞKİLER                       2 0 0 4 

Dürüstlük ve tarafsızlık konularını mesleki alanda görev ve yetkileri çerçevesinde 

uygulayabilme. 

 

3. TEMEL HUKUK                       2 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 ilişkiler, hukuksal 

işlemlerde sakatlık halleri ve sakatlığın yarattığı sonuçlar, sözleşmeler, haklar ve türleri, 

hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların korunması, borç ilişkisi, hükümleri ve 

sonuçları, dava türleri. 

 

4. GENEL İŞLETME                        2 0 0 2 

İşletmeciliğe giriş, tanım ve temel kavramlar, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, işletmelerde temel 

yönetim fonksiyonları, işletmelerde üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları 

yönetimi işlevleri. 

 

5. TEMEL BİLGİSAYAR             1 1 0 2 

Bilişim sistemleri, Microsoft Office yazılımlarının (word, excel, power point) etkin biçimde 

kullanılabilmesi, E-posta ve internet güvenliği konularında bilgi sahibi olunması, E-öğrenme, 

e-devlet gibi uygulamaların kullanılabilmesi. 

 

6. YAKIN SAVUNMA - I 

                    0 2 0 4 

Mevzuat bilgisi, taktikler, risk görme, beden eğitimi prensipleri, Jop, Kelepçe, Biber Gazı 

Kullanımı ve İlkyardımı Düşüş Teknikleri 

 

7. İNGİLİZCE - I             2 0 0 2 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri “Mesleki İngilizce” derslerini takip edebilmeleri; 

lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerileri. 



8. ÇEVRE KORUMA                2 0 0 2 

Yaşanılan çevre, ülke ve dünyanın çevresel olarak tanınması, çevre korumanın ne olduğu, 

neleri kapsadığı, çevrenin nasıl korunacağı, nelerin yapılması nelerin yapılmaması gerektiğini 

içerir. 

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                 2 0 0 2 

Güvenlik kültürü, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, iş 

kazaları ve meslek hastalıkları, risk etmenleri  

10. DEĞERLER EĞİTİMİ                             2 0 0 2             

Değer eğitimi ile ilgili temel kavramlar, maddi ve manevi Değerler, Değerler eğitiminin 

bireysel, toplumsal, evrensel ve hukuki temelleri, Ahlak ve değerler eğitiminde temel 

yaklaşımlar, Türk eğitim sisteminde değerler sorunu 

11. BEDEN EĞİTİMİ-I               0  2  0  2 

Beden Eğitimi ve Sporda temel kavramların öğrenilmesi. Dünya’da ve Türkiye’de sporun 

gelişimi. Yaşam boyu spor, Spor Ahlakı, Spor ve medya konularının bilimsel olarak 

irdelenmesi. 

 

12. KADIN VE AİLE HAYATI              2002

                  

Kadının toplumdaki yerini, ailedeki görevini ve pozisyonunu anlamak, çevresel faktörlerin 

kadın üzerindeki etkisini saptamak ve aile kavramını açıklayarak toplum için önemini 

belirlemek. 

 

13. İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ                  2  0  0  2 

Ahlak ve ahlak eğitimi, Değer ve değer eğitimi, İş yerinde, okulda ve ailede ahlak ve değerler 

eğitimi, Değerler eğitiminde öğretim yöntemlerinin kullanılması 

 

14. RESİM - I                   2  0  0  2 

Karakalem çalışmaları, perspektif çizimleri, kurşunkalem figür deseni ve imgesel 

kompozisyon çalışmalarından sonra, kuru boya tekniği ile renk çemberi ve kuru boya ile 

natürmord çalışmaları ve ardından takip eden günlerde suluboya ile suluboyanın kıvamı, 

kullanış biçimleri ve uygulamalı kompozisyon çalışmaları öğretilir. 

 

15. TİYATRO - I             2 0 0 2 

Tiyatro tanım ve tarihçe, Tiyatro çeşitleri, Oyunculuk, Toplu Oyunculuk, Hareket, Ses-Nefes 

ve Konuşma, Dans, Tiyatro Kuramları, Dramaturgi. 

 

16. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ             2 0 0 2 

Toplumsal Cinsiyet Nedir? Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal 

Yaklaşım, Marksist Yaklaşım ve Post Modernist Yaklaşım, Feminist Yaklaşımlar: Eşitlikçi 

Feminizm, Sosyalist Feminizm, Radikal Feminizm, Dünyada Ve Türkiye’de Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü: Üretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Eğitimde 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Siyasette Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği, Dünyada Ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Çalışma 



Yaşamındaki Eşitlik Politikaları, Eğitimde Ve Ailede Eşitlik Politikaları, Siyasette Eşitlik 

Politikaları 

 

 

 

                                                                 II.YARIYIL                                                   TUKA                                                

 

1. SUÇ ÖNLEME MODELLERİ                       2 0 0 5 

Suça İlişkin Sebeplerin İrdelenmesi ve Çıkarım Yapabilme. 

 

2. TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ                       2 0 0 3 

Toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel 

kavramlar, topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi, hedef 

kitle problemini belirleme, belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme, 

günümüzde topluma hizmet uygulamaları, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının 

topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri, kentimizdeki topluma hizmet 

uygulamaları ile sosyal sorumluluk projelerini araştırma, panel-konferans-bilgilendirme 

seminerleri düzenleme, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer 

alma. 

 

3. ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU                       2 0 0 5 

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. KİŞİ KORUMA ve SİLAHLARI TANIMA BİLGİSİ             1 1 0 5 

Koruma Ve Güvenlikle İlgili Kavramlar; Koruma Görevinde Kontrol Ve Aramalar; 

Suikastlar, Suikastçılar Ve Durumsal Farkındalık; İkamette, Araçlı Ve Yaya Koruma 

Teknikleri; Korunan Şahsın Alması Gereken Şahsi Korunma Tedbirleri; Temel Silah Bilgisi, 

Temel Emniyet Bilgisi; Temel Atış Nazariyatı. 

 

5. YÖNETİM VE ORGANİZASYON                        2 00 2 

Yönetim ve yöneticinin tanımı ve özellikleri, yönetim biliminin tarihsel seyri; planlamanın 

tanımı, plan ve plan türleri; organizasyonun tanımı, organizasyonun ilkeleri, organizasyon 

şemaları; yöneltme, koordinasyon ve denetleme işlevleri; klasik, neoklasik, modern ve 

modern sonrası yönetim teori, model ve yaklaşımları; örgütsel davranış; çatışma ve stres 

yönetimi; örgütsel iletişim. 

 

6.  YAKIN SAVUNMA - II            0 2 0 4 

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

boğmalara karşı savunma teknikleri. 

 

7. 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. 

 

8. DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA                2 0 0 2 

Türkçenin doğru kullanımı, İfade yeteneğindeki çeşitlilik, Sözlü iletişimin geliştirilmesi. 

 

9. VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ             0 2 0 2 

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

düzgün fizik yapısı ve fiziksel uygunluğun sağlanması. 

 

10. İNGİLİZCE  II                               2 0 0 2   
 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

önlisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileri. 

 

11. BEDEN EĞİTİMİ - II                  0 2 0 2   
Voleybol, Basketbol, masa tenisi, hentbol, badminton öğretim yöntemlerinin verilmesi. Spor 

biliminin içerisinde yer alan kavramların öğrenilmesi. 

 

12. RESİM - II                   2 0 0 2 
Karakalem çalışmaları, perspektif çizimleri, kurşunkalem figür deseni ve imgesel 

kompozisyon çalışmalarından sonra, kuru boya tekniği ile renk çemberi ve kuru boya ile 

natürmord çalışmaları ve ardından takip eden günlerde suluboya ile suluboyanın kıvamı, 

kullanış biçimleri ve uygulamalı kompozisyon çalışmaları öğretilir. 

 

13. TİYATRO - II                              2 0 0 2   
Tiyatro tanım ve tarihçe, Tiyatro çeşitleri, Oyunculuk, Toplu Oyunculuk, Hareket, Ses-Nefes 

ve Konuşma, Dans, Tiyatro Kuramları, Dramaturgi. 

 

 

                                                                                                     

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  III. YARIYIL                                                             TUKA 

 

1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 0 4 
 

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, 

personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş 

dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans 

değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören 

sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni 

oluşumlar işlenmektedir. 

 

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. HASSAS TESİS KORUMA VE GÜVENLİĞİ 2 0 0 4 

Hassas tesisin tanımı, kapsamı; tehdit değerlendirmesi ve risk analizi; güvenlik projesi ve 

alternatif planlamanın yapılması; hassas tesislerin korunma ve güvenliğinde aktif, pasif ve 

fiziki emniyet tedbirlerinin alınıp uygulanma usul ve esasları; yangın, elektrik ve doğalgaz 

kaçağı ile doğal afetlerde alınacak tedbirler; özel etkinliklerde güvenliğin sağlanması. 

 

4. CEZA ve CEZA USUL HUKUKU 2 0 0 4 

Ceza hukukunun kaynakları ceza hukuku kurallarının uygulama alanı, ceza muhakemesinin 

yürüyüş şeması - ceza muhakemesinin genel olarak şartları, suç genel teorisi kavramı suçun 

tanımı ve suç kavramı, suçun yapısal unsurları, ceza muhakemesi kurallarının yorumu, 

uygulama alanı, kıyas - ceza muhakemesi kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, 

ceza muhakemesinin yürüyüşü, soruşturma evresi, ara muhakeme evresi, kovuşturma evresi, 

denetim muhakemesi ve çeşitleri, itiraz, istinaf. 

5. ADLİ BİLİMLER ve OLAY YERİ KORUMA 2 0 0 2 

Adli Bilimlere Giriş, Bulgu Çeşitleri, Olay Yeri İnceleme Uzmanlarının Görev ve Yetkileri, 

Özel Güvenlik Görevlisinin Delil Koruma Yetkisi ve Görevleri, Olay Yeri Korumada Genel 

Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu ve Yasadışı Maddeler, Patlayıcı ve Yangın Başlatıcı Maddeler, 

Diğer Adli Kimyasal Bulgular, Adli Biyolojik Bulgular, Adli Balistik Bulguları, Adli Bilişim 

Bulguları, Adli Belge Bulguları, Parmak İzi, Adli Fotoğraflama, 

 

6. GÜVENLİK SİSTEMLERİ  2004 

 

Arama ve yasal statüsü, zor kullanma, tabii afetlerde alınacak tedbirler, tabii afetlerde 

alınacak tedbirler, not alma ve rapor yazma, akses kontrol, kapı ve el tipi metal dedöktörü, 

kamera sistemleri, monitör kullanımı, X ray cihazları kullanımı, alarm sistemleri, çevre 

güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, bomba uyuşturucu koklama dedektörü, güncel teknolojik 

sistemler. 

7. GÜVENLİKTE PLANLAMA VE RİSK ANALİZİ 2 0 04 

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 

 



8. DEVLET GÜVENLİĞİ VE HABER ALMA 2 0 0 4 

Terör-Terörizm ve İstihbarat Konularına Hakim Olma 

 

9. İŞARET DİLİ 2 0 0 2 

 

Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim 

kurmayı öğrenir. 

 

10. GÜVENLİKTE TOPLAM KALİTE 2 0 0 2 

 

Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımının temel unsurları, yönetsel ve teknik sistemleri 

tanımlanarak TKY sistemleri uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 

 

                                                               IV. YARIYIL                                                  TUKA 

 

1. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ  2 0 0 2 

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler 

 

2. TÜRK DİLİ 2 0 0 2 

Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade 

etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları. 

 

3. İŞYERİ UYGULAMASI   

 

4. İŞYERİ EĞİTİMİ  

 

5. STAJ  

 

 

 


