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                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

                            GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

                    ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

              MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

         ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI BİLGİ FORMU 

 

Bölüm Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Bölüm 

Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERTAN 

Program Özel Güvenlik ve Koruma Programı 

Programın 

Amacı 

Özel Güvenlik ve Koruma programının amacı; Türk ekonomisi ve güvenlik 

sektörüne ara eleman ve mesleki açıdan uzmanlaşmış elemanlar 

yetiştirmektir. 

Programın 

Hedefi 

Amaçlar kısmında belirtilen nitelikler çerçevesinde güvenlik problemleri 

için çözüm geliştirme becerisini kazandırmak. 

Program 

Öğrenme 

Çıktıları 

 

1. Önleyici güvenlik hizmetleri ve güvenlik önlemleri alabilme becerisi, 

2. Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme 

becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 

3. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri 

tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 

4. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi, 

5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, 

6. Proje yönetimi, sorumluluk ve hesap verebilme konularında bilinç; özel 

güvenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık. 

7. Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme. 

 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

Eğitim - 

Öğretim 

Yöntemleri* 

Başlıca öğrenme 

faaliyetleri 
Kullanılan Araçlar 

Ders 
Dinleme ve 

anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 
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Tartışmalı 

Ders 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Özel Destek 

/ Yapısal 

Örnekler 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 
  

Role Yapma 

/ Drama 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

Problem 

Çözme 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 
  

 

Vaka 

Çalışması 

 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 

  

Beyin 

Fırtınası 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

 

 

 

Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Gösterim 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işlee 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 

Benzetim 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, Bilişim 

becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 

Seminer 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve 

anlamlandırma, 

yönetsel ecriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

Grup 

Çalışması 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel 

düşünme, soru 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 
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geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım 

çalışması 

Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları 

işleme, Araştırma – 

yaşam boyu 

öğrenme, yazma, 

okuma 

  

Laboratuar 

Gözlem/durumları 

işleme, Bilişim, 

yönetsel beceriler, 

takım çalışması 

Özel donanım 

Ödev 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta 

 

Sözlü 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

durumları işleme, 

soru geliştirme, 

yorumlama, sunum 

  

İnceleme / 

Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma 

  

Panel 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

Konuk 

Konuşmacı 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, 

özel donanım 

Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, takım 

çalışması, Araştırma 

– yaşam boyu 

öğrenme, yazma, 

okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden 

planlanmış özel 

beceriler 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verilen Derece 

 

Bu bölüm, yükseköğretimde Özel Güvenlik ve Koruma alanında 120 ECTS 

kredilik kısa dönem derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri 

sağlandığında Özel Güvenlik ve Koruma alanında Ön lisans derecesine 
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sahip olunur. 

Kabul 

Koşulları 

 

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal 

mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / 

sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru 

yapabilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım 

Kataloğu`nda mevcuttur. ÖSYS Tercih Klavuzunda “Yükseköğretim 

Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısımında belirtilen 217 ve 218 

koşullara uyulması gerekmektedir. Bu koşullar aşağıda belirtilmektedir. 

217 : “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi 

d, e, f, bentleri ile “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 18. maddesinde belirtilen şartlara 

sahip olmak. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar 

Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

d) (Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;  

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına mahkûm olmamak.  

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık 

ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.  

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli 

alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı 

madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma 

veya kovuşturma bulunmamak.  

e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli 

bulunmamak. 

Sağlık Şartları 

Madde 18 – Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, 

Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen 

hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık 
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kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu 

istenir. 

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); 

alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. 

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil 

edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. 

c) (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü 

olmamak. 

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel 

teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak. 

e) (Mülga:RG-11/9/2011-28051) 

218 : Öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun belirlediği mesleki 

uygulamalarda giyilmesi zorunlu üniformalar ile Beden Eğitimi, Yakın 

Savunma Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu spor kıyafetlerini 

kendileri temin edeceklerdir. 

 

 

Mezunların 

İstihdam 

Olanakları ve 

Üst Kademeye 

Geçiş 

Mezunlar; kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde oluşturulan özel 

güvenlik birimlerinde, kişilerin silahlı koruması olarak, özel güvenlik 

şirketlerinde; bu şirketlerce verilecek güvenlik hizmet alanlarında (kamu 

kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, bankalar, gar, havalimanı, 

terminal, tramvay gibi ulaşım sistemleri, toplantı, konser, spor 

karşılaşmaları, sahne gösterileri gibi etkinlikler ve fabrikalar) 

çalışabilmektedirler. 

Mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında 

başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sosyal 

Hizmetler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca istedikleri 

takdirde sınava girmeden açıköğretim fakültelerinin iktisat ve işletme 

bölümlerine devam edebilirler. 

 

Mezuniyet 

Koşulları 

 

Programın öngördüğü dersleri başarılı bir şekilde tamamlamış olması 

gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü staj yapmış olması 

gerekmektedir. 

Ölçme ve 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. 

Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 


