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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK I . ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL
ÖGK 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Teorik :1, Uygulama:2, Kredi:3 AKTS:5

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 Windows me, işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler.

ÖGK 103 GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları,
emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası görevleri.

ÖGK 105 DİL VE İLETİŞİM

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

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.
ÖGK 107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

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.
ÖGK 109 TEMEL HUKUK

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, hukuk tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs
türleri.
ÖGK 111 SAVUNMA TAKTİKLERİ-I

Teorik :2, Uygulama:2, Kredi:3 AKTS:5

Mental ve bedensel mücadele becerileri, kuvvet kullanma, durdurma ve kontrol altına alma, düşme teknikleri( öne arkaya ve yana
düşüşler). Uzakdoğu savunma teknikleri, tarihçe, Sabaki stratejisi ile enshin karate tekniğinin uygulamaları.
TDB 101 TÜRK DİLİ I

Teorik :2, Uygulama:0 Kredi:2

Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü
durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece
bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla
ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım
şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılışı.

YBD 101 YABANCI DİL-I

Teorik :2, Uygulama:0 Kredi:2

The verb “be” and “have” Negative and Interrogative forms; The Present Continuous Tense; The Simple Present Tense; Nouns,
Irregular-Plural Nouns; The Simple Past Tense; The Simple Future Tense and “Near Future”; Modals; Nouns and Pronouns;
Comparison of Adjectives; Comparison of Adverbs; The Present Perfect Tense.

AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I

Teorik :2, Uygulama:0 Kredi:2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin okutulmasının amacı ve önemi, inkılâp, evrim, ıslahat, ihtilal kavramlarının açıklanması,
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ve sonuçları, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere
toplu bakış, Milli Mücadele yılları, eğitim, kültür, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele, Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyetin ilanı
ve halifeliğin kaldırılması, çok partili döneme geçiş denemeleri, inkılâbın gelişimi, devlet ve toplum kurumlarının laikleşmesi,
eğitim, kültür ve toplumsal alanında inkılâp hareketleri.

II.YARIYIL

ÖGK 102 İNSAN HAKLARI

Teorik :2, Uygulama:0, Kredi:2 AKTS:2

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik
kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık, haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal
ve uluslararası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.),
insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitim.
ÖGK 104 ANAYASA HUKUKU

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Temel Kavramlar (Maddi ve Şekli Anlamda
Anayasa, Anayasaların Üstünlüğü,Bağlayıcılığı, Sert ve Yumuşak Anayasa,
Anayasaların Yapılması, Değiştirilmesi, Asli ve Türev Kurucu İktidar, Yazılı ve Geleneksel Anayasa ve Anayasa Geleneği) Devlet
ve Siyasal İktidar, Devletin Tanımı ve Unsurları, Egemenlik ve Siyasal İktidar Ayırımı, Egemenliğin Yapısı, Kaynağı ve
Kullanılışına Göre Devlet Türleri, Demokrasi Kavramı, Demokratik Siyasal Sistemler, Türk Anayasa Hukuku, Osmanlı Anayasa
Düzeni, 1876 ve 1909 Anayasaları / 1921 / 1924 / 1961 / 1982 Anayasaları,Güncel Anayasa Değişiklikleri.

ÖGK 106 GÜVENLİK SİSTEMLERİ-II

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

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, alarm sistemleri, çevre güvenlik
sistemleri, CCTV, CACS, bomba/uyuşturucu koklama detektörü, güncel teknolojik sistemler.
ÖGK 108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Teorik :3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

İstatistikle ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, istatistikte kullanılan bilgisayar paket programları, istatistikte verilerin
toplanması ve düzenlenmesi, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, grafikler, ortalamalar, değişkenlik ve bölünme şekli,
endeksler, olasılık hesapları.
ÖGK 110 GENEL SOSYOLOJİ

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Temel Kavramlar, Kişi Grup Tanımları, Büyük ve Küçük Gruplar, Örgütlü Örgütsüz Gruplar, Grup Davranışları.
ÖGK 112 SİVİL SAVINMA KRİZ YÖNETİMİ VE PLANLAMA Teorik : 2, Uygulama:0, Kredi:2 AKTS:3
Acil durum nedir, yangın, su basması, sel, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm çalması. Bina yangın ve güvenlik
planlarının hazırlanması, kurumsal örgütlenme, yerel ve idari birimlerle ilişkiler, yangın ve tehlike anında acil eylem planları.
ÖGK 114 GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Mesleki etiğin tanımı, önemi, toplumda etik davranışı etkileyen faktörler, kamu ve özel sektörlerde etik kurallar, sosyal
sorumluluk, iş yaşamını düzenleyen yasalar, tüketicilerin çalışanların- çevrenin korunması, özel yaşamın ve bağımsızlığın korunması,
bilgilendirmede etik kurallar.
TRD 102 TÜRK DİLİ-II

Teorik :2, Uygulama:0 Kredi:2

Cümle unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik
uygulamaları, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, ilmi yazıların
hazırlanmasında uygulanacak kurallar, öğrencinin güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi.
YBD 102 YABANCI DİL-II

Teorik :2, Uygulama:0 Kredi:2

The Past Continuous Tense; The Past Perfect Tense; Passive Voice; Causitives; Conditionals; Relative Clauses.
AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-II

Teorik :2, Uygulama:0 Kredi:2

Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik,
Laiklik, İnkılâpçılık), Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürkçülüğün tanımı, Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşmasında rol oynayan
etkenler, Türkiye ve Atatürkçü Düşünce Sistemine yönelik tehditler hakkında bir genel değerlendirme, Atatürk ve İktisat (İktisadi
düşüncesi ve iktisat politikası).

III.YARIYIL
ÖGK 201 UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAKÇILIĞI-I

Teorik : 2, Uygulama:0, Kredi:2 AKTS:3

Uyuşturucu maddenin tanımı, uyuşturucu maddenin özellikleri, uyuşturucu maddenin türleri, kullanma metotları, 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.
ÖGK 203 KALABALIK YÖNETİMİ-I

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Kalabalığın tanımı, oluşumu ve özellikleri. Kalabalığın genel nitelikleri. Kalabalık çeşitleri. Grubun tanımı ve grup olmanın şartları.
Topluluk çeşitleri özellikleri ve eylem taktikleri. Topluluğu yönlendirme usulleri. Olayları başlatma usulleri. Kalabalıklarla panik
oluşmasının nedenleri. Kişi tipleri. Toplumsal olaylara müdahalede genel ilkeler.
ÖGK 205 İLK YARDIM

Teorik : 2, Uygulama:2, Kredi:3 AKTS:4

Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda
yapılacak ilk yardım hizmetleri.
ÖGK 207 KİŞİ KORUMA VIP

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:5

Tanımı ve önemi, koruma hukuku hakkında mevzuat, silah kullanmaya yetki veren mevzuat, Koruman ın Temel Prensipleri,
Koruma Görevinde Aşamalar, Kişisel Güvenlik Önlemleri, Temel Koruma Prensipleri, Öncü İstihbaratın Tanımı, Öncü İstihbarat
Ekiplerinin Oluşumu, Hassas Bölgeler, Suikastların Tanımı, Suikastçıların Çalışma Yöntemleri, Suikastların Metot ve Yöntemleri,
Suikastları Önlemek için Yapılacak Çalışmalar, Yaya Koruma Düzenleri, Motorize Koruma Düzenleri.

ÖGK 209 DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:4

Tanım, devletimizin tarihi oluşum ve gelişimi, terörizmin amacı, ideolojiler, örgütlenme, eylem ve şekilleri, suikastlar ve nedenleri,
terör eyleminin safhaları, destek unsurları, terörün sınıflandırılması, finans kaynakları, uluslararas ı terörizm, Türkiye’de terörizm,
aktif Türk terör örgütlerinin incelenmesi.
ÖGK 211TECHİZAT VE MALZEME BİLGİSİ-I

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:3

Tabanca parçalarını sökme-takma, şarjör doldurulması, tabanca doldurulması, temizlik, farklı tipteki silahların tanıtılması, silahların
sınıflandırılması, silahların çalışma teknikleri, güvenli kullanım, simülasyon eğitimleri.
ÖGK 213 CEZA HUKUKU

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:3

Suç ve ceza teorisinin doktriner yapısı, suçlar ve cezalar sisteminin kurulduğu genel esaslar, ceza hukukunun genel hükümleri.
ÖGK 215 SAVUNMA TAKTİKLERİ-II
Teorik : 2, Uygulama:2, Kredi:2 AKTS:3
Mental ve bedensel mücadele becerileri, kuvvet kullanma, durdurma ve kontrol altına alma, düşme teknikleri(öne arkaya ve yana
düşüşler).
IV.YARIYIL
ÖGK 202 TECHİZAT VE MALZEME BİLGİSİ-II

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:4

Tabanca parçalarını sökme-takma, şarjör doldurulması, tabanca doldurulması, temizlik, farklı tipteki silahların tanıtılması, silahların
sınıflandırılması, silahların çalışma teknikleri, güvenli kullanım, simülasyon eğitimleri.
ÖGK 204 KALABALIK YÖNETİMİ-II

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:3

Kalabalığın tanımı, oluşumu ve özellikleri. Kalabalığın genel nitelikleri. Kalabalık çeşitleri. Grubun tanımı ve grup olmanın şartları.
Topluluk çeşitleri özellikleri ve eylem taktikleri. Topluluğu yönlendirme usulleri. Olayları başlatma usulleri. Kalabalıklarla panik
oluşmasının nedenleri. Kişi tipleri. Toplumsal olaylara müdahalede genel ilkeler.
ÖGK 206 YANGIN GÜVENLİĞİ VE TEDBİRLERİ

Teorik : 2, Uygulama:0, Kredi:2 AKTS:3

Yangın nedenleri, doğalgaz, LPG, akaryakıt yangınları, önleyici tedbirler, söndürücü maddeler, söndürme ilkeleri, söndürme
cihazları, yangın dolapları, yangın türleri, doğal felaketlerde yardım ve kurtarma yöntemleri, Yangın söndürme sistemleri ve
donanımları, Yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, Yönetici, mühendis, usta ve formen, işçilerin yangına karşı
görev ve sorumlulukları.

ÖGK 208 OLAY YERİ KORUMA

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:4

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 konusunda bilgilerin
anlatılması.
ÖGK 210 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:3

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.
ÖGK 212 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:4
Patlayıcı maddeler, şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri, güvenlik önlemleri.
ÖGK 214 OLAY YÖNETİMİ VE RİSK DEĞERLENDİRME

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:3

Yönetimle ilgili temel kavramlar. Yönetim biliminin doğuşu ve tarihi gelişimi. Temel yönetim fonksiyonları. Değişik
organizasyonların yapıları, işleyişleri ve ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlarda en az zararla kurtulabilmek bakımından riskin
önceden belirlenmesi, müdahale planları ve hareket tarzları incelenecektir.
ÖGK 216 HALKLA İLİŞKİLER

Teorik : 3, Uygulama:0, Kredi:3 AKTS:3

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.
ÖGK 218 UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAKCILIĞI-II

Teorik : 2, Uygulama:0, Kredi:2 AKTS:3

Uyuşturucu maddenin tanımı, uyuşturucu maddenin özellikleri, uyuşturucu maddenin türleri, kullanma metotları, 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.

