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Amaç  

 Üniversal değerlerde eğitim vermek,




 Özel Güvenlik Meslek ihtiyaçlarını karşılayacak ara eleman yetiştirmek,




 Özel Güvenlik alanında Teknolojiyi kullanabilen ve teknolojik değişime ayak uyduran insan gücü yetiştirmek,




 Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş, Atatürk devrimlerine bağlı bireyler yetiştirmek.


 
Misyon 

 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında bilimin ve evrensel değerlerin ışığında çevresel değişimleri 

öngörerek doğru zaman ve koşullarda karar verme becerisine sahip, problemlere etkin çözümler üretebilen, toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek. 

 
Vizyon 

 
Misyonumuzu oluşturan kavramlar doğrultusunda, eğitimli göz anlayışıyla mesleğinde öncü, korumacı, vatanperver, 
insansever bireyler yetiştirerek, ulusal alanda tanınan saygın bir eğitim kurumu olma kimliğini devam ettirmek. 

 
Kabul Koşulları 

 
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İsmet Uzunyol MYO. İktisadi ve İdari Programına Kayıt yaptırmak için Lise ve dengi okullardan 

mezun olanların/olacakların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip gerekli puanı alarak "Özel 

güvenlik ve Koruma" ön lisans Programına kayıt yaptırabilirler. Yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile 

yeterli puanı alanlar açık olan kontenjanlara yerleşerek, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime 

başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan 

açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının 

değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-öğretim ve sınav 

Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci 

değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt 

yaptırabilir. 

 
Programa Kayıt İçin Özel Koşul 
 
Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği 
yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 170 cm’den kız adayların 163 cm’den kısa olmadığını 
belgeleyen sağlık kurulu raporunu kayıt için öğrenci işleri bürosuna vermeleri gerekmektedir. 
 
Mezuniyet Koşulları 

 
Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere  kayıt 
yaptırarak devam almak, en az 120 AKTS ile başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamalıdır. 

 
Kazanılan Derece 

 
Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisansı 

 
Program Hakkında 

 
5188 sayılı yasa çerçevesinde önlisans eğitimi alan öğrenciler mezuniyete birlikte özel güvenlik Kimlik kartı almaya hakkı 
kazanırlar. 

 
İş Alanları 
 
Mezunlarımız özel sektör ve kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilmektedir. 


