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1.YARIYIL  

TD101 TÜRK DİLİ I (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin gelişimi, bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe'de sesler 
ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, dilbilgisi kurallarının genel tekrarı ve uygulamaları, kompozisyon 
uygulamaları.  

YD101 YABANCI DİL I (2 Teorik, 1 Uygulama, 3 Kredi, 5 AKTS)  
İngilizce dil yapısının tekrarı, temel dilbilgisi kuralları, basit İngilizce diyaloglar aracılığı ile günlük 
İngilizce konuşma pratikleri, kelime haznesi geliştirici uygulamalar.  
 
MAT101 TEMEL MATEMATİK (2 Teorik, 0 Uyulama, 2 Kredi, 3 AKTS ) 
Temel kavramlar ve sayılar, Çarpanlara ayırma, Üslü-Köklü ifadeler, Oran Orantı, I. dereceden 
Denklemler, Problem Çözümleri, Mutlak Değer, II.dereceden Denklemler, Iidereceden Eşitsizlikler, 
Fonksiyonlar. 

BE101 BEDEN EGİTİMİ I (0 Teorik, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
Beden eğitiminde temel kavramlar, spor ve sağlık, sağlıklı beslenme, temel anatomi, ısınma ve 
antrenman bilgileri, spor sakatlıkları ve önlemler, bireysel ve takım sporları uygulamaları.  

 AIT101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I (2 Teorik, 0 Uygulama, 0 Kredi, 1 AKTS)  
İnkılap, devrim, ıslahat ve demokrasi kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Türk 
inkılabını hazırlayan nedenlere toplu bakış, eğitim-kültür-sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele, 
Cumhuriyetin kuruluşu, inkılabın gelişimi, devlet ve toplum kurumlarının laikleşmesi, eğitim ve 
kültür alanında inkılap hareketleri, ekonomik alanda gelişmeler.  

TBT101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-1 (2 Teorik, 0 Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Bilgisayarın genel yapısı, temel kavramlar, donanım (CPU, Ram, Rom, monitör, klavye, fare ve 
diğer elemanlar), işletim sistemleri, ofis programlarına giriş, yazım uygulamaları, elektronik 
iletişim (e-posta, Internet uygulamaları) 
  
UK101 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ (2 Teorik, 0Uygulama, 0 Kredi) 
YÖK, ÖSYM ve Üniversite yönetmeliklerini tanıma, yapılarını öğrenme, üniversite birimlerini 
tanıma, Rektör, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul gibi 
kavramları öğrenme, öğrenci hakları, disiplin suçları ve cezaları, ders geçme, not sistemi ve öğrenci 
otomasyonu konularında bilgi edinme. 

OGK101 İLK YARDIM (1 Teorik, 2 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
Genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, 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, boğulmalarda 
ilkyardım, hasta/yaralı taşıma teknikleri. 

OGK103 TEMEL İNSAN HAKLARI BİLGİSİ (2 Teorik, O Uygulama, 3 Kredi)  
Tanımı, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, yürürlükteki insan hakları 
mevzuatı, insan hakları sözleşmeleri, yaygın insan hakları ihlalleri, hak arama, usul hukuku, 
güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri.  
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OGK105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS)  
Hukuk kavramı ve hukuk türleri, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, hakkın tanımı ve 
türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri, Avrupa Birliğinde hukuk 
uygulamalar. Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş 
hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; 
kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; 
hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve 
sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. 

OGK107 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
Halkla ilişkilerin tanımı, halkla ilişkilerde temel ilişkiler, halkla ilişkiler süreci, iletişim ve halkla 
ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, Halkla İlişkilerde Kamuoyu ve Hedef Kitle, İletişim Tanımı, 
İletişim Türleri, Kaliteli İletişimin Engelleri, İletişimde Kalite empati, imaj, konuşma ve sunma 
becerilerini geliştirme.  

 

2. YARIYIL 

TDL102 TÜRK DİLİ-2(2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi)  
Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okuma ödevleri, sınıf tartışması, konuşma ve 
tartışma kültürünün geliştirilmesi, retorik uygulamaları, yazılı kompozisyon uygulamaları, bilimsel 
yazıların hazırlanmasında kurallar.  

YDL102 YABANCI DİL-2  (2 Teorik, 1 Uygulama, 3 Kredi, 5 AKTS)  
Orta düzeyde İngilizce dil bilgisi, metin ve diyaloglarla dilbilgisini ve kelime haznesini geliştirme 
çalışmaları, okuma ve telaffuz pratikleri.  

AIT102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 2(2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Demokrasi kavramı ve tarihsel süreçte demokrasinin gelişimi, Atatürkçü düşünce sistemi ve 
oluşmasında rol oynayan etkenler, Atatürk ilkeleri ve güncel yorumlamaları, cumhuriyet erken 
dönemine ait iktisadi düşünce ve iktisat politikaları, dış siyaset, cumhuriyet erken dönemindeki 
uygulamaların Türk bilim ve teknolojisi ile ilişkilendirilmesi.  

TBT102 TEMEL BİLGİ TEKN.-2 (2 Teorik, 0 Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Ofis programları (Microsoft Word, Excel), yazım, grafik çizimi, hesaplama örnekleri, tablolar, sunu 
programı (Power Point) ve uygulamaları. Dilekçe, Rapor, tutanak, eşkâl tarifi düzenleme.   

BE102 BEDEN EGİTİMİ 2 (0 Teorik, 2 Uygulama, 1 Kredi, 3 AKTS)  
Kas ve iskelet sistemi, spor sakatlanmaları ve fizik tedavi bilgileri, kardiyovasküler çalışmalar ve 
kondisyon geliştirme, bireysel ve takım sporları uygulamaları, masaj ilkeleri.  
 
OGK102 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ( 3 Teorik, 0 Uygulama, 3 Kredi, 3 AKTS) 
5188 sayılı yasanın incelenmesi,  Kişi hakları açısından Güvenlik ve Özel Güvenlik Kavramı, Özel 
Güvenlik Görevlisinin yetkileri ile yetkilerinin kullanılış şartları, Özel Güvenlik görevlisinin hakları 
 
OGK104 GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ (2 Teorik, 1 Uygulama, 2 Kredi, 
3 AKTS)  
Olası acil durumlar ve bu durumlara karşı önceden alınması gereken tedbirler. Risk analizi, acil 
durum eylem planlaması, acil durum ekiplerinin oluşturulması ve yönetimi. Acil durumlarda irtibat 
sağlanacak kurum ve kuruluşlar ile iletişim yöntemleri. Kurtarma ve tahliye yöntemleri. Devriye, 
tutanak, raporlama teknikleri. Sığınak çeşitleri ve özellikleri. İkaz ve alarm işaretleri.  Yangından 
korunma. Deprem ve korunma. Yaralanma ve can kaybı durumları. 
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 OGK106  GÜVENLİK SİSTEMLERİ-1 (2 Teorik, 2 Uygulama, 3 Kredi, 4 AKTS)  
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 deyimler. 

OGK108 İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖN.  (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi)  
Temel kavramlar, istatistikte verilerin toplanması ve düzenlenmesi, frekans dağılımları, grafikler, 
ortalamalar, standart sapma ve varyans, olasılık hesapları, normal dağılım, korelasyon katsayısı, 
istatistik paket programları.  
 
OGK110 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞL. YÖN. 1 ( 2 Teori, 0 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Temel tanım ve Kavramlar, İşletme Sistemi, İşletmelerin 
Kuruluşu, İşletmelerin Hukuki yapıları, Yönetim, Yönetim İşlevleri, İşletmenin Temel İşlevleri, 
Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finans Yönetimi, Personel Yönetimi, İşletmelerde Karar 
Verme, İşletmelerde Halkla İlişkiler. 
 
STJ102 STAJ (İŞ YERİ UYGULAMASI ) (0 Teorik, 0 Uygulama, 0 Kredi, 8 AKTS) 
Öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu 
kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj 
Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. 
 

 
3. YARIYIL  

 OGK201 CEZA HUKUKUNA GİRİŞ     (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS)  
Genel hükümler, teşkilat ve personel, 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun"un incelenmesi, denetim, yasak hükümleri, ceza 
hükümleri, uygulamaya yönelik yönetmelik hükümleri, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanun”, özel güvenlik görevlisinin yetkileri ve yetki kullanılışı, yetkiler çerçevesinde kişi 
hakları, özel güvenlik görevlisinin hakları.  

OGK203 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS)  
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.  
 
OGK205 GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2 (2Teorik, 2 Uygulama, 3 Kredi, 4 AKTS)  
Yangın alarm 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. Xray cihazını tanıma ve 
inceleme. Biometrik sistemlerin incelenmesi. 

OGK207 YANGIN GÜVENLİĞİ (1 Teorik, 2 Uygulama, 3 Kredi, 4 AKTS)  
Yanma ve yangının tanımı. Yangın çeşitleri, etkenleri, sebepleri. Yangın ve yanma türleri. Yangın 
söndürme yöntemleri ve söndürmede kullanılan maddeler. Yangına karşı ev, iş yeri ve tesislerde 
alınması gereken önlemler. Yangın durumunda yapılması gerekenler. Yangın planının hazırlanması. 
Kurtarma ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi ve organizasyonu. Yangına karşı kurum ve 
kuruluşlara yönelik yasal düzenlemeler, tatbikatlar. 
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OGK209 TEKNİK MALZEME BİLGİSİ VE UYGULAMALARI 1 (1 Teorik, 2 Uygulama, 2 
Kredi, 4 AKTS)  
Ateşli silahlar (kısa ve uzun namlulu silahların parçaları, sökülüp takılması, mermi doldurulması, 
temizliği ve bakımı), silah emniyeti, farklı silahlarla poligonda atış talimleri, patlayıcılar, şüpheli 
maddeler ve hareket şekli, ateşsiz silahlar.  

OGK211 YAKIN SAVUNMA VE KORUMA TEKNİKLERİ 1 (1 Teorik, 2 Uygulama, 2 
Kredi, 4 AKTS) Yakın savunma kavramı, Uzakdoğu savunma teknikleri, duruş teknikleri ve 
vücudu kullarıma, ayak-el ve bilek hareketleri, kondisyon teknikleri ve çalışmaları. 

OGK215 TOPLUM PSİKOLOJİSİ (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, 
güdüler ve duygular, duyum, algı, 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 ve örgütsüz gruplar, 
grup davranışları, liderlik, saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve 
davranışlarına olan etkileri, toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri.  
 
OGK217 TERÖR VE TERÖRİZM ( 2 Teori, 0 Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS) 
Terör ve terörizm ile ilgili kavramların, suç işleme biçimlerinin, hukuki boyutlarının, hareket 
yöntemlerinin, alınması gereken tedbirlerin verilmesi. Terörün ve terörizmin amaçları, ülkemizde 
ve dünyadaki terör örgütleri,  eylem yöntemleri, finans kaynakları. Teröre karşı alınabilecek 
önlemler ve müdahale yöntemleri. 
 
OGK219  OLAY YERİ KORUMA VE KRİMİNOLOJİ ( 2 Teori, 0 Uygulama, 2 Kredi, 2 
AKTS) 
Olaylara müdahale teknikleri ve Olay Yeri Koruma Metotları, Suçta İstatistik ve araştırma 
yöntemleri, Kriminolojinin tarihi ve yararları, Suç-Toplum ilişkisi, Klasik, Pozitivist ve post 
modernist kriminoloji, Siyah Sayılar, Sosyal Kontrol, Suçun sebepleri, Sapma. Kriminolojik 
araştırma metotları. 
 
OGK225 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞL. YÖN.2 ( 2 Teori, 0 Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Temel tanım ve Kavramlar, İşletme Sistemi, İşletmelerin 
Kuruluşu, İşletmelerin Hukuki yapıları, Yönetim, Yönetim İşlevleri, İşletmenin Temel İşlevleri, 
Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finans Yönetimi, Personel Yönetimi, İşletmelerde Karar 
Verme, İşletmelerde Halkla İlişkiler. 
 
 

4. YARIYIL  

OGK202 CEZA HUKUKU (2 Teorik, O Uygulama, 3 Kredi, 4 AKTS)  
Suç ve suçun nitelikleri, ceza sisteminin kurulduğu genel esaslar, ceza hukukunun genel hükümleri, 
suçun işlenmesinde etkili koşullar, sosyal kontrol ve suçların önlenmesi, sapma ve suç olgusu, suç 
mağdurları.  

OGK204 İSTİHBARAT VE İSTİHABARATA KARŞI KOYMA (2 Teorik, O Uygulama, 2 
Kredi, 4 AKTS)  
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. 
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OGK206 ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE GÜV. (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
Endüstriyel tesis kavramı. Olası doğal ve suni acil durumlar. Olası güvenlik tehditleri. Alınması 
gereken fiziki ve elektronik güvenlik tedbirleri. Acil durumlarda iletişim, devriye, tutanak ve 
raporlarma teknikleri.  Yakın tarihteki endüstriyel kazalara genel bakış. İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda genel bilgiler. Kişisel koruyucular, Mesleki hastalıklar ve korunma yolları. İş ve işçi 
sağlığı için güvenlik ürünleri ve yasal düzenlemeler. 

 OGK208 MESLEKİ UYGULAMA (1 Teorik, 2Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
VIP, Yakın koruma, bodyguard, liman güvenliği, havaalanı güvenliği, alış veriş merkezi güvenliği, 
spor alanları güvenliği, kamu binası güvenliği, okul güvenliği, endüstriyel tesis güvenliği, site 
güvenliği gibi çeşitli sektörlerdeki güvenlik hizmetlerinin incelenmesi, güvenlik projelerinin ve 
sistemlerinin değerlendirilmesi, güvenlik teknolojileri ve uygulamaları üzerine araştırma ve sunu 
çalışmaları,  

OGK210 ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Özel Güvenlik sektörünün dünü, bugünü ve yarını. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Etik. Özel 
Güvenlik Görevlisinin çalışma şartları, ast-üst ilişkileri, raporlama ve tutanak teknikleri. Özel 
Güvenlik Görevlisinin kılığı, kıyafeti, tertibi, düzeni, duruşu, davranışı, nezaketi, insanlarla irtibat 
kurma yöntemleri. Kuvvet kullanımı ve Etik. Mesleğinin gerektirdiği ciddiyet ve örnek davranışlar. 

OGK212 YAKIN SAVUNMA VE KOR. TEK. 2 (1 Teorik, 2 Uygulama, 2 Kredi, 4 AKTS) 
Aikido teknikleri, mesafe koruma, duruş tekniği, ayak hareketleri, bilek hareketleri, dairesel 
hareketler, yakalama ve fırlatma teknikleri, düşme ve yuvarlanma teknikleri, silahlı ve silahsız 
saldırılarda savunma.  

OGK214 GÜVENLİK PROJELENDİRME (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 3 AKTS)  
Güvenlik projelendirmesi öncesi "tehdit değerlendirmesi ve keşif' çalışması gerekleri, güvenlik 
projeleri çeşitleri ve öncelikli risk tespiti (iş merkezleri, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri), 
güvenlik projelerinde sabit nokta ve devriye bölgelerinin belirlenmesi ve gerekli donanım, personel 
sayısı belirleme esasları, güvenlik çemberinde zafiyetler, fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin 
eşgüdümünün sağlanması.  

 OGK216 TOPLAM KALİTE VE STAND. (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Kalitenin tanımı, kalite ile ilgili kavramlar, kalite ve verimlilik ilişkileri, kalite maliyetleri ve 
riskleri, kalite kontrol kavramı, toplam kalite yönetiminin genel hatları ve yararları, temel ve 
mesleki standartların tanımlanması.  

 OGK220 DEVLET GÜVENLİĞİ  (2 Teorik, O Uygulama, 2 Kredi, 2 AKTS)  
Devletin oluşumu ve yapısı, terörü ve terör olaylarının sebeplerini ve mücadele yollarını tanımak. 
Devlet Kavramı, Devleti oluşturan unsurları tanımak, yönetim biçimleri, Devlet Güvenliği 
Kavramı, İç Güvenlik ve Dış Güvenlik Kavramları, Terör ve Terörizm, Psikolojik hareketler ve 
Propaganda, Operasyon ve Operasyona karşı Koyma, İstihbarat. 

OGK222 RİSK DEĞERLENDİRME VE OLAY YÖNETİMİ ( 2 Teori, 0 Uygulama, 2 AKTS) 
Güvenlik altına alınmak istenen bölgeye yönelik olası riskler ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve 
analiz edilmesi. Bu risklere karşı raporların hazırlanması ve eylem planlarının hazırlanması. Olası 
Risklerin gerçekleşmesi durumunda, hazırlanan Eylem Planlarını hareket geçirme, koordine etme 
ve yönetme teknikleri.   

OGK230 UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIKLA MÜC.( 2 Teori, 0 Uygulama, 
2 AKTS)  Uyuşturucu maddenin tanımı, özellikleri, türleri, kullanma metotları, kullananlarda 
belirtiler, uyuşturucu madde kaçakçılığı, kaçakçılığı ile mücadele yöntemleri, uyuşturucu madde 
aramalarında dikkat edilecek hususlar, taşıma yöntemleri ve kaçakçılığı ile ilgili mevzuatlar. 


