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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
1.YARIYIL DERS NOTLARI
OGK0101-GÜVENLİK SİSTEMLERİ (Z) (3-0-3-5)
Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar,
kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet devriyesi, yangın devriyesi, otomasyon odası
görevleri.
OGK0119-GÜVENLİK İLETİŞİMİ (S) (2-0-2-3)
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.
MYO0121- GENEL İŞLETME (Z) (3-0-3-4)
İşletmenin tanımı, işletmeciliğin temel kavramları, işletme türleri ve işletmelerin
sınıflandırılması, işletmenin amaçları, işletmeninin işlevleri, işletmenin çevresi ile olan ilişkisi,
işletmenin kuruluşu ve kuruluş yerinin seçimi.
MYO0101-TEMEL HUKUK (Z) (2-0-2-3)
Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, hukuk tanımı ve türleri, hakkın
kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri.
OGK0209 - SAVUNMA SPORLARI (Z) (2-2-3-5)
Düşme teknikleri ( arkaya düşüş, yana düşüş), atma teknikleri koldan, kalçadan, belden atış,
blok alma tekme ve yumruk atma teknikleri.
TUR0101-TÜRK DİLİ I (Z) (4-0-4-4)
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.
ING0101-YABANCI DİL I (Z) (4-0-4-4)
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.

ATA0101 -ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I (Z) (4-0-4-4)
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.
UNI0101-BEDEN EĞİTİMİ I (S) (2-0-2-3)
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, bireysel ve takım sporları uygulamaları ve yüksek
okul öğrencilerinin kaynaşmasını sağlayarak değişik spor branşlarıyla tanışmalarının
sağlanması.
2.YARIYIL DERS NOTLARI
UNI0101-BİLGİSAYAR (S) (2-0-2-3)
Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre
biçimlendirme . Çalışma tablosu programlarının temel prensipleri, bilgi giriş özellikleri ve
sayısal değerler ile grafik hazırlama. İnternet ve Elektronik Posta kullanımı.
OGK0102-GÜVENLİK SİSTEMLERİ II (Z) (3-0-3-5)
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.
OGK0108 -ÖZEL GÜVENLİK KANUNU (Z) (2-0-2-4)
Genel Hükümler, Teşkilat ve Personel, Denetim Yasak Hükümleri, Ceza Hükümleri, Çeşitli
Hükümler, Uygulamaya Yönelik Hükümler.
OGK0210-SAVUNMA SPORLARI (Z) (2-2-3-5)
Savunma Sporlarının Tarihi Gelişimi, Tanımları, Teknik Becerileri ve Bireysel Savunma
yöntemleri
OGK0107 GÜÇ GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ(Z)(2-2-3-4)
Aerobik dayanıklılık, anaerobik dayanıklılık, kuvvet, surat, çabukluk, esneklik, kuvvet
geliştirmede beslenme vb. motorik özelliklerin geliştirilmesi.
TUR0101-TÜRK DİLİ II (Z) (4-0-4-4)
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.

ING0101-YABANCI DİL II (Z) (4-0-4-4)
The Past Continuous Tense; The Past Perfect Tense; Passive Voice; Causitives; Conditionals;
Relative Clauses.
ATA0101- ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II (Z) (4-0-4-4)
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).
UNI0101-BEDEN EĞİTİMİ II (S) (2-0-2-3)
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.
3.YARIYIL DERS NOTLARI
OGK0223-YANGIN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ (S) (2-0-2-3)
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.
MYO0119-DAVRANIŞ BİLİMLERİ (S) (2-0-2-3)
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.
OGK0221-İLK YARDIM (Z) (2-2-3-4)
Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve
çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri.
OGK0208-PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER (Z) (2-0-2-3)
Patlayıcı maddeler, şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri,
güvenlik önlemleri.

OGK0205- MALZEME VE TEÇHİZAT BİLGİSİ I (Z)(2-1-3-4)
Tanım, özellikle savunma ve güvenlik amaçlı olarak kullanılacak olan malzeme ve teçhizatın
kullanımı, temizliği ve bakımı, parçaları, güvenlik için dikkat edilecek hususlar.

OGK0106-CEZA HUKUKU (Z) (2-0-2-4)
Suç ve ceza teorisinin doktriner yapısı, suçlar ve cezalar sisteminin kurulduğu genel esaslar,
ceza hukukunun genel hükümleri.
OGK0224- SPOR TURİZM VE AVM GÜVENLİĞİ (S)(2-0-2-3)
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.

4.YARIYIL DERS NOTLARI
OGK0205-MALZEME VE TEÇHİZAT BİLGİSİ II(Z)(2-1-3-4)
Savunma ve güvenlik amaçlı olarak kullanılacak olan malzeme ve teçhizatın parçalarını sökmetakma, bunların kullanımına yönelik tatbikat eğitimleri yapma.
OGK0223-YANGINLA MÜCADELE(S)(2-0-2-3)
Yangın nedenleri, yangın gelişmesi, yangınla mücadele ekipleri, yangın söndürme ekipmanı,
yangında ilk müdahalenin önemi, yangın planları.
MYO0125 -YÖNETİM VE ORGANİZASYON (S) (2-0-2-3)
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, iş gören eğitimi ve seçimi, kontrol ve kontrol türleri. Toplam kalite
yönetiminin tanımı ve ilkeleri, 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.

MYO0124-HALKLA İLİŞKİLERİ (S) (2-0-2-3)
Halkla İlişkilerin tanımı, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, halkla ilişkilerde temel ilişkiler,
halkla ilişkiler süreci (araştırma, pazarlama, uygulama değerleri) Halkla ilişkilerde kullanılan
iletişim araçları.
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