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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI HAFTALIK DERS PLANI 

 

1.SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- I (2+0=2) AKTS: 2 (Zorunlu) 

Dersin amacı Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış 

kazandırmaktır. Ders kapsamında Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk 

topraklarının işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler 

dönemi, Kuvay-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya 

Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi konuları işlenmektedir. 

Ayrıca Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk İnkılabını hazırlayan koşullar, 

ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus 

egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi 

asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile teşkilatçılığı konuları işlenmektedir. 

 

TÜRK DİLİ- I (2+0=2) AKTS: 2 (Zorunlu) 

Ders kapsamında Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve 

tarihi devreleri, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’ nin ses özellikleri ve ses 

bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, 

kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, imla ve noktalama ile ilgili genel bilgiler 

öğretilmektedir.  Dersin amacı ise yükseköğrenim gören her gence anadilinin yapı ve 

işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmektir. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı 

ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği 

kazandırabilmektir. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana 

dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir. 

 

YABANCI DİL (İngilizce) (2+0=2) AKTS: 2 (Zorunlu)  
Dersin amacı öğrencilere İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini 

kazandırmak, somut gereksinmelerini karşılayabilmek için bilinen günlük ifadeleri ve 

çok temel kalıpları anlayabilmesini ve kullanabilmesini, geçmişten, şimdiden ve 

gelecek kalıplar öğrenmesini sağlamaktır.  

 

TEMEL HUKUK (2+0=2) AKTS: 4 

Dersin kapsamında aşağıda belirtilen kısımlar yer alacaktır. Türk hukuk sistemini 

diğer hukuk sistemleriyle mukayese etme. Hukuk kaynakları ve hukukun 

sınıflandırılması Türk yargı sisteminin genel özellikleri ve yargı kuruluşlarıyla dava 

türleri. Kamu ve özel hukuk kapsamındaki olaylar ve hukuki işlemlerin özellikleri, 

unsurları, türleri ve hukukî işlemlerdeki aksaklıklar. Hukuki kişilikler ve ehliyetleri, 

bu ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartları. Miras kavramı, mirasın 

kazanılması, kaybedilmesi ve yasal mirasçıları tanıma. Mülkiyet hakkı ve bu haktan 

doğan yetki ve ödevler. 
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GÜVENLİK SİSTEMLERİ- I (2+0=2) AKTS: 3 

Bu dersin amacı öğrencilerin fiziki ve elektronik güvenlik sistemleri hakkında detaylı 

bilgiler, CCTV sistemlerine giriş, ve teçhizatların incelenmesi, bir CCTV sisteminde 

kullanılan tüm ürünlerin sınıflandırılması ve ayrı ayrı incelenmesi. Sektördeki kamera 

ürünleri hakkında bilgiler ve karşılaştırılmaları. CCTV sektöründeki teknik deyimleri 

öğrenebilmeleridir. 

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2+0=2) AKTS: 3 

Bu ders kapsamında amaç öğrencilerin; 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 gibi kavramları öğrenebilmeleridir. 

 

İLETİŞİM  (2+0=2) AKTS: 3 

Ders kapsamında; İletişimle ilgili temel kavramlar; iletişim süreci ve öğeleri: iletişim 

türleri; sözlü, yazılı iletişim; beden dili; iletişim engelleri ve aşılması; empati kavramı; 

örgütsel iletişim; grafik iletişim ve teknolojik araçlarla iletişim ve diksiyon ve iyi ve 

etkili konuşma sanatı öğretilecektir. 

 

YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ (1+2=3) AKTS: 3 

Uzakdoğu savunma teknikleri ve tarihçeleri. Düşme teknikleri(yana düşüş, arkaya 

düşüş), atma teknikleri (koldan, kalçadan, belden atış) ders kapsamında konu 

edilecektir. 

 

OFİS PROGRAMLARI (2+1=3) AKTS: 3 

Bilgisayarın tarihi gelişimi,  bilgisayarın yapısı, donanım ve yazılım türleri, işletim 

sistemlerinin tanıtımı ve özellikleri, işletim sistemi komutları, Windows işletim 

sistemi. Microsoft Office Programları Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, 

Outlook, Arşiv Programları Sıkıştırma Programlarının tanıtımı ders içeriğini 

oluşturmaktadır. 

SUÇ SOSYOLOJİSİ (2+0=2) AKTS: 2 

Klasik ve modern dönemde suça ilişkin geliştirilen temel teorik yaklaşımlar, klasik 

ekol, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik açıklamalar ve sosyolojik yaklaşımlar 

incelenmektedir. Ayrıca suçla ilgili üzerinde durulan yaş, cinsiyet, sosyal statü, ırk, 

etnik köken, gibi bazı faktörler ele alınmakta ve bu konudaki araştırma sonuçları 

değerlendirilmektedir. 

 

PROTOKOL BİLGİSİ (2+0=2) AKTS: 2 

Protokol Kavramı, sosyal hayatta protokolün yeri ve önemi, kurum ve kuruluşlarda 

uygulanan protokol çeşitleri ve özellikleri, açılış, törenler ve konuşmalarda protokol 

kuralları, sosyal hayatta ve iş hayatında protokolün yeri ve önemi gibi kavramlar bu 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

SİVİL SAVUNMA, KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMA (2+0=2) AKTS: 3 

Dersin amacı; sivil savunma kanunu çerçevesinde sivil savunmanın tanımının 

yapılması, tarihçe ve teşkilat yapısının ve acil müdahale gerektiren toplumsal felaket 

durumlarının öğrenilmesi, kriz durumunda alınabilecek önlemlerle kriz yönetme 

sürecinin öğrenilmesi ve bu süreçte planlamanın öneminin vurgulanması gibi 

kavramların öğrenilmesini içermektedir. Bu doğrultuda acil durumun tanımı, yangın, 
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sel, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, gibi durumlarda uyarı verilmesi, 

bina yangın ve güvenlik planlarının hazırlanması, kurumsal örgütlenme, yerel ve idari 

birimlerle ilişkiler, yangın ve tehlike anında uygulanabilecek acil eylem planları bu 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER (2+0=2) AKTS: 3 

Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması. Patlayıcı ve parlayıcı maddeler, 

şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri, güvenlik 

önlemlerinin değerlendirilmesi ders kapsamında işlenecektir. 

 

1.SINIF 2. YARIYIL (BAHAR) 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II (2+0=2) AKTS: 2 (Zorunlu) 

Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma 

çabaları, Atatürk İlke ve İnkılapları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde 

Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok 

partili döneme geçiş ders kapsamındaki konular içerisindedir. 

TÜRK DİLİ- II (2+0=2) AKTS: 2 (Zorunlu) 

Ders kapsamında Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel 

bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle 

bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel 

yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar anlatılacaktır. 

 

YABANCI DİL- II (2+0=2) AKTS: 2 (Zorunlu) 

Bu ders Yabancı Dil-I dersinde kazandıkları temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerini 

amaçlar. Bu dersin bitiminde öğrenciler, tercihlerini sorma ve belirtme, yön sorma ve 

yanıt verme, gelecekle ilgili tahminler yapabilme ve muhtemel olaylar hakkında 

konuşabilme yeteneklerini geliştireceklerdir. Ayrıca bu ders öğrencilerin edilgen çatı 

ve dolaylı konuşma kalıplarını kullanarak iş mektupları yazabilme pratiğini 

kazanmalarını sağlar. 

 

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI (2+0=2) AKTS: 3 
Genel hükümler, Teşkilat ve Personel, Denetim, Yasak Hükümleri, Ceza Hükümleri, 

Çeşitli Hükümler, Uygulamaya Yönelik Yönetmelik Hükümleri, 5188 sayılı Yasa’nın 

karşılaştırmalı incelenmesi, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış 

şartları, yetkiler çerçevesinde kişi hakları, özel güvenlik görevlisinin hakları. 

Yürürlükteki insan hakları standartları, Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve 

özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi 

tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddeleri, usul 

hukuku, güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri bu dersin kapsamında işlenecek 

konulardır.  

 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ-II (2+0=2) AKTS: 3 

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

hizmetler not alma ve rapor yazma, giriş kontrol, kapı ve el tipi metal detektörü, 

kamera sistemleri, monitör kullanımı, X ray cihazları kullanımı (Xray cihazını tanıma 

ve inceleme), alarm sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, 

bomba/uyuşturucu koklama detektörü, güncel teknolojik sistemler. Yangın alarm 
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sistemlerinin tanıtımı ve incelenmesi. Hırsız alarm sistem ekipmanlarının tanımı ve 

incelenmesi. Dedektör çeşitleri ve uygulama alanları. Ses, basınç, sel, su, kırılma, gaz, 

basınç, hareket ve metal dedektörlerinin incelenmesi. Kapı giriş ve geçiş kontrol 

sistemleri hakkında bilgiler verilmesi. Çanta ve bagaj arama sistemleri hakkında 

bilgiler.Biometrik sistemlerin incelenmesi. Konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ-II (1+2=3) AKTS: 3 

Yakın savunma kavramı, Uzakdoğu savunma teknikleri, duruş teknikleri ve vücudu 

kullanma, ayak-el ve bilek hareketleri, kondisyon teknikleri ve çalışmaları. 

UYŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE (3+0=3) AKTS: 4 

Dersin amacı uyuşturucu madde ve türleri, uyuşturucu maddelerin genel olarak 

tanınması, uyuşturucuların insan üzerindeki etkileri, kaçakçılık ile mücadele hakkında 

hukuki bilgilerin aktarılmasıdır. Uyuşturucu maddenin tanımı, uyuşturucu maddenin 

özellikleri, uyuşturucu maddenin türleri, uyuşturucu madde kullananlarda belirtiler, 

uyuşturucu madde kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele yöntemleri, 

uyuşturucu madde aramalarında dikkat edilecek hususlar, uyuşturucu madde taşıma 

yöntemleri ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili mevzuatlar ise bu dersin içeriğini 

oluşturmaktadır.  

 

GENEL KOLLUK İLİŞKİLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

(3+0=2) AKTS: 3 

Bu derste genel güvenlik ve zabıta kavramı, zabıta çeşitleri, emniyet teşkilatının genel 

idare içindeki yeri, polisin kanundan kaynaklanan görev ve yetkileri, adli kolluk 

konuları ve ilgili mevzuat incelenmektedir. Ayrıca güvenlik hizmetleri (önleyici 

hizmetler, suç kavramı, analiz, tedbirlerin seçilmesi), güvenlik önlemleri, (kontrol noktaları, 

halkla ilişkiler), özel güvenlik önlemleri (fiziki güvenlik, yardımcı güvenlik cihazları), devriye 

hizmetleri, devriye çeşitleri, devriye turu öncesi hazırlık, devriye ve haberleşme, işyeri planı, 

kontrol ve gözetleme, tutanak çeşitleri, nokta görevleri, yakalama, arama, el koyma, zor 

kullanmanın hukuki yöntemleri, genel kollukla ilişkiler kavramları işlenecektir.  

 

GİRİŞİMCİLİK (2+0=2) AKTS: 2 

İş kurmayı öğrenmek, Güvenlik sektöründe çalışacak mezunlar için ise kredi almak 

maksadıyla bankalara verilen iş kurma ya da ekleme, yenileme sabit sermaye yatırım 

projelerinin ana para ve faiz ödeme durumunu tahlil etme becerisi kazandırmak, bir iş 

kurma sürecinin hangi aşamalardan ve etütlerden ibaret olduğunu kavramak, fizibilite 

projelerini güvenlik sektörü açısından değerlendirmek ders kapsamında ele alınacaktır. 

DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE (3+0=3) AKTS: 4 

Devletin oluşumu ve yapısı, terörü ve terör olaylarının sebeplerini ve mücadele 

yollarını tanımak Devletin güvenlik oluşumu ve yapısı, Terörizm, Ulusal ve 

Uluslararası Terör, Güvenlik önlemleri, Suikastler, terörle mücadele yöntemleri, ders 

kapsamında işlenecektir. 

KİŞİ KORUMA  (3+0=3) AKTS: 4 

Koruma Hukuku, Korumanın Temel Prensipleri, Görev Silahlarını Tanıma, 

Suikastların Nedenleri ve Suikastçilerin Çalışma Yöntemleri, Yaya Koruma 

Teknikleri, Motorize Koruma Teknikleri, Şahıs ve Bagaj Kontrolleri konuları ders 

kapsamında anlatılacaktır.  
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İSTATİSTİK (2+0=2) AKTS: 2 

Ders kapsamında; istatistiğe ilişkin temel kavramlar, frekans dağılımları ve garfikle 

gösterilmesi, merkezi eğilim ölçüleri(ortalama, mod, medyan), değişkenlik ölçüleri(standart 

sapma, varyans), olasılık, Araştırmanın konusu (problem),İlgili kaynaklar (kaynak 

taraması),Verilerin sınıflaması, sıralaması ve frekanslarının çalışılması verilerin tablo ve 

grafikte gösterilmesi, Bulgular ve yorumlar,Sonuç ve öneriler,araştırma sonuçlarının rapor 

haline dönüştürülmesi konular işlenecektir. 

 

TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİ (2+0=2) AKTS: 3 

Toplum destekli güvenlik hizmetlerinin alt yapısı ve kavramsal çerçevesi toplum 

destekli güvenlik hizmetleri ve suç/suç korkusu dünyada ve Türkiye’de toplum 

destekli güvenlik hizmetleri ve uygulamaları, toplum ve güvenlik, toplum temsilcileri ve 

güvenlik beklentileri, toplum polis ilişkisi, toplumsal suç kaygı ve eğilimleri bu ders 

kapsamında işlenecektir. 

 

BEDEN EĞİTİMİ (2+0=2) AKTS: 2 
 Beden eğitimi ve spor dersinin amacı, önemi ve faydaları,  takım sporları, boş zaman eğitimi, 

öğrencilerin saha sağlıklı bir yapıya kavuşmaları ve bunun sürdürülmesi, eğitsel oyunlar. 

Kondisyon sağlayıcı egzersizlerle fiziki güç ve dayanıklılığın artırılması, öğrencilere yaşam 

boyu yapabilecekleri spor alışkanlığının kazandırılması, görevle ilgili saldırana ve savunana 

zarar vermeden fiziksel korunmanın öğretilmesine giriş konuları öğrencilere öğretilecektir. 

VIP KORUMA (2+0=2) AKTS: 3 
Ders kapsamında koruma hukuku hakkında mevzuat, silah kullanmaya yetki veren mevzuat, 

korumanın temel prensipleri, koruma görevinde aşamalar, kişisel güvenlik önlemleri, temel 

koruma prensipleri, öncü istihbaratın tanımı, öncü istihbarat ekiplerinin oluşumu, hassas 

bölgeler, suikastların tanımı, suikastçıların çalışma yöntemleri, suikastların metot ve 

yöntemleri, suikastları önlemek için yapılacak çalışmalar, yaya koruma düzenleri, motorize 

koruma düzenleri işlenecektir. 

 

2. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) 

 

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TEDBİRLERİ (2+0=2) AKTS: 3 

Yangın güvenliği kavramlarını, yanıcı maddeleri ve herhangi bir yangın anında gerekli 

tedbir ve müdahale stratejilerini öğrenmek dersin amaçları arasındadır. Yanma ve 

yanmanın yapısı, yangının seyri, yanıcı maddeler-alevlenme noktası, parlama noktası, 

yanma oranı, yanma üçgeni, yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması, işyerleri, 

imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve mesafeler, depolama düzeni, 

yangın söndürme sistemleri, portatif yangın söndürücüler, yasal düzenlemeler, işyeri 

ekibi oluşturulması ve eğitimi bu dersin konuları olarak işlenecektir. 

 

GENEL İŞLETME (3+0=3) AKTS: 4 

İşletmecilik disiplinin araştırma konusu, insan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetler, 

ihtiyaç, ekonomi ve üretim ilişkisi, işletmenin doğuşu ve tarihsel gelişimi, işletme 

biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi, işletme çevresi, işletmenin mahiyeti, işletmenin 

amaç sistemi, temel işletmecilik kavramı: satış geliri, maliyet kavramı, kâr kavramı, 

verimlilik, ekonomiklik ve rantabilite kavramı, işletmelerin sınıflandırılması, 

işletmelerde büyüme olgusu, işletmenin kuruluşu, işletme fonksiyonları ders 

kapsamında işlenecektir.  
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ATLETİZM VE GÜÇ GELİŞTİRME (2+2=4) AKTS: 4 

Ders kapsamında atletizmde yer alan temel branşların tanıtımı, koşular(düz ve 

engelli),atlama atlama ve çoklu branşların tanıtımı ayrıca eklem, kas ve sistemlerin 

deformasyunun engellenmesinde sporun yeri ve önemi  işlenecektir. 

 

SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM (2+0=2) AKTS: 3 

Dersin amacı; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık 

görevlilerinin yardımı sağlayıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durum kötüye 

gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde gerekli teçhizat olmaksızın mevcut araç 

ve gereçlerle ilkyardım yapabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında 

genel ilkyardım bilgileri, hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirme, temel yaşam 

desteği, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak 

çarpmasında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç 

bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında 

ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konuları 

işlenecektir. 

 

GÜVENLİK VE PROJELENDİRME  (2+0=2) AKTS: 2 

B u dersin amacı güvenliği sağlanacak kurum, bina, tesis veya alanın (hassas bölgenin) 

güvenliğinin sağlanabilmesi için tehlike risk ve tehditlerin belirlenmesi, alınacak 

emniyet tedbirlerinin alınmasının belirli bir sistem içerisinde vermektir.  Güvenlik 

projelendirmesi, tehdit değerlendirmesi, keşif çalışması, güvenlik projeleri ve çeşitli, 

öncelikli risk tespiti, (iş merkezleri, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri v.s.), 

güvenlik projelerinde noktaların belirlenmesi ve gerekli ekipman, personel sayısı 

belirlenmesi, ders içeriğini oluşturmaktadır. 

 

CEZA HUKUKU VE CEZA MUHAKEMESİ USULLERİ (2+0=2) AKTS: 3 

Bu dersin amacı; Ceza Hukuku ve Ceza Muhakeme Hukuku hakkında mesleki bilgi 

kazandırmaktır. Suç ve ceza teorisinin doktriner yapısı, suçlar ve cezalar sisteminin 

kurulduğu genel esaslar, ceza hukukunun genel hükümleri, suçun aydınlatılması ve 

yargı önüne getirilmesi, yargılanması. Özel güvenlik eksenli olarak, hazırlık 

soruşturmasının yapılması, yakalama belgesi olan kimselerin bulundukları yerde 

yakalandıktan sonra nelerin yapılması gerektiği ve genel olarak yargı süreci gibi 

kavramlar bu dersin içeriğinde yer almaktadır. 

 

 İSTİHBARAT VE İSTİHBARATA KARŞI KOYMA (2+0=2) AKTS: 3 

Tanım, ihbar mükellefiyeti, istihbarat kaynakları, istihbarat aşamaları, haberlerin 

değerlendirilmesi, saldırı nedenleri, saldırı yöntemleri, suikastlar, izlenecek yollar, 

muhtemel olaylar ve hareket tarzı, sabotaj, yangın, hırsızlık, tehdit değerlendirmesi, 

istihbarata karşı koyma, espiyonaj, sabotaj türleri ve özellikleri, istihbarat ve sivil 

savunma ilişkisi ile İstihbarata karşı koyma teknikleri, konuları ders kapsamında 

işlenecektir. 

 

SİLAH BİLGİSİ -I (2+0=2) AKTS: 3 

Silahın tanımı, çeşitleri, parçaları, sökülüp takılması, temizliği ve bakımı, arızaları ve 

arıza giderilme, emniyetle kullanma, bulundurma ve atış yapma teknikleri dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 
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TOPLUM PSİKOLOJİSİ (2+0=2) AKTS: 2 

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, kişi- grup 

tanımları, büyük ve küçük gruplar, örgütlü örgütsüz gruplar, grup davranışları, liderlik, 

saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına 

olan etkileri, toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri. 

 

ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ (2+0=2) AKTS:2 

Bu dersin amacı etik kavramının tanımlanması, 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 öğretilmesidir. Ayrıca etik 

kavramının tarihsel gelişimi, özel güvenlik mesleğinin gelişimi, güvenlik ve özel 

güvenlik alanında uygulanması gereken etik ilkeler dersin içeriği kapsamında yer 

almaktadır. 

 

SPOR, TURİZM VE AVM GÜVENLİĞİ (2+0=2) AKTS:2 

Devriye hizmetleri, nokta ve kontrol noktası hizmetleri, önleme araması, fiziki 

güvenlik ve yardımcı güvenlik cihazlarının kullanımı, kalabalığın kontrol ilkeleri, 

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

mağaza dedektifliği, tahliye ve yangın planları, yaya ve oto koruma, olay yeri koruma. 

Dersin içeriği kapsamında yer almaktadır. 

 

İŞARET DİLİ (2+0=2) AKTS: 3 

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

içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisini kazandırmak bu dersin kapsamı 

içerisindedir.  

2. SINIF 2. YARIYIL (BAHAR) 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2+0=2) AKTS: 3 

Ders kapsamında; iş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun kaynakları, temel 

kavramları, hizmet akdi kavramı, nitelikleri ve türleri, hizmet akdinin yapılması, işçi 

ve işverenin hak ve borçları işin düzenlenmesi, ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, 

toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, iş uyuşmazlığı 

ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, grev ve lokavt kavramı. 

anlatılacaktır. 

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3+0=3) AKTS: 4 

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. 

 

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.243 ve Barkod Num.:298636 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Ek 2 

 

8 

 

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ-II (3+0=3) AKTS: 4 

Bu dersin amacı öğrencilerin; atış emniyetini, atış alanlarını ve poligonlarını, temel 

Atış tekniklerini, koordinasyonunu, tekniklerin çalışma şekillerini, ileri seviye atış 

tekniklerini ve çalışma şekillerini becerileri geliştirmektir. Silah ve Atış emniyeti, atış 

alanları ve poligonları, Temel Atış teknikleri, koordinasyonu, tekniklerin çalışma 

şekilleri, İleri seviye atış teknikleri ve çalışma şekilleri ayrıca poligon atış emniyeti, 

silahlı görevde dikkat edilecek hususlarda devir teslim, tek el ve çift elle temel atış 

pozisyonu, taktik ve profesyonel atış pozisyonları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİ (3+0=3) AKTS: 5 

Bu dersin içeriğini; Liman güvenlik planları, ulusal ve uluslararası liman güvenliği 

kuralları ve ISPS tanımı, liman güvenlik değerlendirmesi, güvenlik deklarasyonu, 

liman güvenlik görevlilerinin sorumlulukları, 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, hava ve deniz araçları güvenlik prosedürleri ve güvenlik 

ekipmanları oluşturmaktadır. 

 

GÜVENLİKTE HALKLA İLİŞKİLER (3+0=3) AKTS: 3 

Halkla ilişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin 

tanımı, amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilişkiler ve propaganda,  halkla 

ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve reklâm, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla 

ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef 

kitle  ders kapsamında işlenecektir. 

 

VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ (2+0=2) AKTS: 2 

Ders kapsamında Beden eğitiminde temel kavramlar, spor ve sağlık, sağlıklı beslenme, 

temel anatomi, ısınma ve antrenman bilgileri, spor sakatlıkları ve önlemler, bireysel ve 

takım sporları uygulamaları ile vücut geliştirme teknik ve taktik becerilerinin teorik ve 

uygulamalı şekilde öğretilmesi anlatımlar gerçekleştirilmektedir. 

 

YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI (2+0=2) AKTS: 2 

Tarihsel süreç içerisinde hak ve özgürlük kavramlarının gelişiminin anlatılması, 

eşitlik, demokrasi, demokratik yurttaşlık gibi hak ve kavramların anlamlarının 

tartışılıp öğrenilmesi dersin amaçlarıdır. Bu ders kapsamında; İnsan hakları ve 

demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı 

demokrasi anlayışları, demokratik kültür, demokratik yurttaşlık, hak ve özgürlükler, 

çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, 

insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi 

ayrıca insan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede 

demokratik hayat; İnsan hakları, bireysel özgürlükler, devlet ve devlet şekilleri; 

tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, 

anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

temel nitelikleri ve yapısı kavramları işlenecektir. 
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SABOTAJ VE KARŞI KOYMA (3+0=3) AKTS: 3 

Bu ders kapsamında sabotajın genel ilkeleri, Sabotaja karşı koruma planları, tahliye 

planları, , şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri, güvenlik 

önlemleri konuları işlenecektir. 

 

ÖZEL DEDEKTİFLİK ARAŞTIRMA TEKNİK VE METODLARI (2+0=2) 

AKTS: 2 

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

prosedürler, kişi hakları ve raporlama ders kapsamında ele alınacaktır. 

 

ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ KORUMA İNCELEME (3+0=3) AKTS: 3 

Bu dersin amacı adli bilimler alanına giren konularda bilgi sahibi olunması, ayrıca 

suçun işlendiği olay yerinin incelenmesi, delillerin önemi, delil toplanmasında 

uyulması gereken kurallar, olay yeri uzmanları ve özel güvenlik görevlilerinin olay 

yerinin korunması ve delillerin toplanmasına ilişkin görev ve yetkilerinin 

öğrenilmesidir. Olaya müdahale açısından kimlerin yakalanması ve kimlerin tanık 

olabileceğinden kimliklerinin belirlenmesi, iz ve delillerin kaybolmaması için gerekli 

tedbirlerin nasıl alınacağı, hangi verilerin iz ve delil olarak toplanabileceği konularının 

kavranması dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ- II (2+0=2) AKTS: 3 

Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli 

olacak temel bilgilerden bazılarını öğretmeyi amaçlar. : Acil durum nedir, yangın, su 

basması, sel, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm durumları. Acil durum 

prosedürleri; şüpheli durumlar, patlama, ihbar ve tehdit durumları, işletmeye zorla ya da 

izinsiz girme teşebbüsleri ayrıca olası acil durumlar ve bu durumlara karşı alınması gereken 

tedbirler, risk analizi, acil durum eylem planlaması, acil durum ekiplerinin oluşturulması ve 

yönetimi, acil durumlarda irtibat sağlanacak kurum ve kuruluşlar ile irtibat yöntemi, 

kurtarma ve tahliye yöntemleri, sığınak çeşitleri ve özellikleri, ikaz ve alarm işaretleri, 

yangın ve depremden korunma yaralanma ve can kaybı durumları gibi konular 

işlenecektir. 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0=2) AKTS: 2 
Araştırma gereği ve önemi, araştırma çeşitleri, araştırmanın konusu (problem),ilgili kaynaklar 

(kaynak taraması),verilerin sınıflaması, sıralaması ve frekanslarının çalışılması verilerin tablo 

ve grafikte gösterilmesi, bulgular ve yorumlar, sonuç ve öneriler,araştırma sonuçlarının rapor 

haline dönüştürülmesi ders kapsamını oluşturmaktadır. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2+0=2) AKTS: 2 

Periyodik sağlık kontrolleri, sağlık raporları, portör muayenesi,  bulaşıcı hastalıklar, 

koruyucu tedbirler, ayak rahatsızlıkları, kriz yönetimi, olağan dışı durumlar ve bu 

durumlarda iletişim kurulacak birimler, yangın-deprem-sel, ilk yardım çantası, 

depremde güvenli davranış hareketleri, acil servis, emniyet birimleri, olağan dışı 

durumlarda ilk önce kurtarılması gerekenler konularının kavranması gibi konular ders 

kapsamında işlenecektir. 
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