Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Ders İçerikleri
OGP231

Yakın Savunma III

Bu derste öğrencilere fiziksel müdahale, taktik iletişim, problem yönetme, şaşırtma, tutma-yakalama bilgisi
verilecektir.
AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said
Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest
Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler
ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve
sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri,
Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata
geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve
dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları
TDB105

Türk Dili I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller
arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses
özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi
OGP228

Güvenlik Projelendirme II

Güvenlik projesi hazırlamanın son aşaması olan keşif, tasarım, uygulama, kontrol ve izlemenin aktif proje
üzerine uygulanması sağlanacaktır.
OGP239

İLK YARDIM

Bu ders öğrencilere İlkyardımın temel kavram ve prensipleri, ilkyardımcının sorumlulukları, vücut sistemleri,
temel yaşam desteği, bilinç bozuklukları, yaralanmalar, kanamalar, zehirlenme, boğulma, ısıya bağlı
sorunlar, ısırık ve sokmalar, yaralı/hasta taşıma, ilkyarım çantası ve dolabı ile ilgili bilgi verir.
OGP112

Acil Durum Planlaması

Risk bölgelerine karşı alınacak önlemler ve uygulanacak teknik ve fiziksel uygulamalar ilgili kurum, kuruluş
ve genel kollukla irtibat kurma yöntemleri, teknik iletişim, nöbet çizelge talimatı, nokta ve devriye
talimatları, acil durum planlama ve prosedürlerinin kabulü, kurum, kuruluş, tesis ve alanların cadde, sokak
ve diğer yollarla bağlantı krokisi keşifi çalışmaları yapılacaktır. .
OGP230

Yakın Savunma IV

Bu derste şüpheli arama, kelepçe takma, cop kullanma, sprey kullanma ve araç kontrol bilgileri verilecektir.
OGP229

Proje Yönetimi, Raporlama ve Yazışma Teknikleri

Bu derste öğrencilere proje yönetimi, organizasyon yapıları, takım yönetimi, zaman yönetimi, planlama,
zaman planlaması, Fiyatlandırma, Risk Yönetimi, Kalite Yönetimi hakkında bilgi verilecektir.
OGP218

Özel Dedektiflik Araştırma Teknik ve Metodları

Bu derste öğrencilere dedektiflikle ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, takip yöntemleri, yasal
prosedürler, haklar ve raporlama öğretilecektir.
OGP224

Liman Havaalanı Güvenliği

Bu derste Genel Terimler, ISPS, Denizcilik, Havacılık, Yol-Yolcu Yönetimi öğretilir.
OMP107

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

# Temel bilgisayar donanım elemanlarının tanıtımı # Klavye Üzerindeki Tuşlar ve Görevleri # Pencere Yapısı
# Standart Araç Çubukları # Dosya, Klasör ve Kısayol Kavramları # Kopyalamak, Kesmek, Taşımak Kavramları
# İşletim sistemi ayarlarını yapmak
OGP113

Güvenlik sistemleri I

Çevre güvenlik sistemi, dahili güvenlik sistemi, geçiş kontrol sistemini ve teçhizatları tanıtmak, teknik
yapıların rolünü anlamak.

OMP212

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu derste sırası ile Bireysel iş hukuku kavramı, İş hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi ve Türleri,
Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş sözleşmesinin Sona Ermesi, Genel Olarak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği,
Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kanununa ilişkin genel bilgilere yer verilir.
OMP216

Toplam Kalite Yönetimi

Bu derste öğrencilere rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite gurupları, toplam
kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri, organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları,
sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, toplam kalite yönetiminde tedarikçiler, EFQM mükemmellik
modeli, kalite yönetim sistemleri, ISO, ISO 9001-2008, standartlar ve belgelendirme ile ilgili bilgi
verilecektir.
OMP111

Genel İşletme

Ders işletmenin kuruluş aşamaları, işleyişine ilişkin fonksiyonlar, rasyonelleştirme ilkeleri ile işletme türleri
konularını kapsamaktadır.
OMP241

Mesleki Deneyim I

Dersin içeriği staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi
alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj
kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak
durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma
ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere
bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.
OMP295

Fotoğrafçılık

Fotoğraf makinesinin tanımı ve parçaları. Analog fotoğraf makineleri ve çeşitleri. Objektifler ve özellikleri.
Objektif çeşitleri ve kullanılan yerler. Objektiflerin optik özellikleri Objektif kusurları. Objektiflerin bakımı.
Alan derinliği nedir? Alan derinliği konrolü nasıl sağlanır? Diyafram-enstantane tanımları çeşitleri ve
aralarındaki ilişki. Örtücü türleri. Işık Ölçerler. Flaşmetre-Stüdyoda kullanılan araç ve gereçler. Renk ısısı.
Filtreler. Fotoğrafçılıkta kullanılan yardımcı malzemeler.
OMP242

Mesleki Deneyim II

Dersin içeriği staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi
alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj
kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak
durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma
ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere
bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.
OGP227

Spor Turizm ve Alışveriş Güvenliği

Spor, turizm ve alışveriş merkezi güvenliğinde uzmanlaştıran, keşif, planlama, acil durum talimat hazırlama
ve cctv, yangın alarm sistemi, v.b. sistemlerin uygulama çeşitlerini içermektedir
OMP109

Davranış Bilimleri

Yaşadığımız toplumun davranışlarımız üzerindeki etkileri, bireyin yetenekleri, bireyin öğrenme becerisi ve
tutumu, öğrencilerin yaşadıkları çevre ile ilişkileri, kendilerini ve hayatı tanıma olanağı.
OMP288

Beden eğitimi ve spor

Spor ve beden Eğitiminin genel amaçları, hareketsiz bir yaşamın sakıncaları, çeşitli beden eğitimi
uygulamaları, sağlıklı yaşam için spor kriterleri, farklı spor branşlarının irdelenmesi, beden eğitimi
etkinliklerinin serbest zaman kavramı içerisinde değerlendirilmesi, farklı spor branşlarına (basketbol,
voleybol, futbol, hentbol, tenis, yüzme, atletizm) yönelik kurallar ve uygulanması, eğitsel oyunlar.
OMP228

Proje II

Bu derste öğrenciler belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılma ve sözlü sunum hazırlanmayı
öğrenirler.
OGP116

Güvenlik Sistemleri II

Kapalı devre görüntüleme kayıt sistemi, Yangın algılama sistemi ve teçhizatları tanıtma, teknik yapıların
rolünü anlama, Acil durum planlama prosedürleri
TDB106

Türk Dili II

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları,
deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri,
roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş
mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz gibi konuları içerir.
OGP117

Kişi Hakları ve Özel Güvenlik Hukukuna Giriş

Bu derste öğrencilere mevzuat bilgisi, taktikler, risk görme hakkında bilgi verilecektir.
OGP110

Risk Analizi

Bu ders risk analizi, fayda-maliyet analizi, seçim-gerçekleştirimi, sınama, önlemlerin güvenlik
değerlendirilmesi, güvenlik gözden geçirilmesini içerir.
OMP270

Raporlama ve Sunum Teknikleri

Bu dersin içeriğinde; rapor hazırlanmasında kullanılan teknik yazım yöntemleri, özet, analiz ve sonuç
bölümlerinin yönetimi, sunum hazırlanmasında içerik ve format olarak dikkat edilecek noktalar, sunum
süresi ve slayt sayısı arasındaki ilişkiler ile sunum sırasında beden dilinin ve ana dilinin etkin kullanılması
yöntemleri yer alacaktır.
YDB103

İngilizce I

Selamlama, İnsanlarla tanışma, Olmak fiili '"dir". Şahıs zamirleri., Alfabe, Harfleme, Ülkeler / Uyruklar, Sınıf
nesneleri, Kim, Ne, Nerede, Nasıl soru kelimeleri? , Emirler, Mulkiyet sıfatları , Iyelikekleri, Aileağacı,
Sayılar, Meslekler, Yaş sorma? Sahiplik, Kimin sorusu? Yer gösteren edatlar, artikeller, Saat sorma, Oda
tasvir etme, Renkler, Miktar gösteren sıfatlarla mevcudiyet gösteren yapılar. Sayılan ve sayılamayan isimler,
Evin tanıtımı,/Odanın tanıtımı,/ Tekil ve çoğul isimler,Günler,aylar, -ebilmek, yer edatları,yiyecek ve
içecekler,fiyat sorma....
YDB104

İngilizce II

Güncel sporlar, genişzaman, havadurumu, yeredatları, öğünler, geçmiş zaman, boş zaman faaliyetleri,
yiyecek ve içecekler, ikramlar, davet, hastalıklar, vücudun bölümleri, geleceğe dair planlar, taşıtlar, tarih
sorma...
OGP115

Yakın Savunma I

Bu derste mevzuat bilgisi, taktikler ve risk görme bilgisi verilecektir.
OGP221

Güvenlik Projelendirme I

Güvenlik sistem risk analizlerinin tüm alanlarda uygulama ve işleyişinin sağlanması, uygulamaların aktif
proje üzerine uygulanmasını bilir.
AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok
partili sisteme geçiş ve bunun sosyal ve ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve
60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini sağlar.
OGP118

Özel Güvenlik Hukuku

Bu derste 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 öğretilecektir.
OMP108

Temel Bilgisayar Bilimleri

Bu derste öğrencilere temel bilgisayar donanım elemanlarının tanıtımı, klavye üzerindeki tuşlar ve
görevleri, pencere Yapısı, standart araç çubukları, dosya, klasör ve kısayol kavramları, kopyalamak, kesmek,
taşımak kavramları ,işletim sistemi ayarlarını yapma bilgisi verilecektir.
OMP213

Yönetim ve Organizasyon

Yönetimin fonksiyonları, yönetim türleri ve organizayon yapı ve türleri konularını kapsamaktadır.

OMP229

Proje I

Bu derste öğrenciler belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılması ve sözlü sunum hazırlanmasını
öğrenirler.
OGP114

Yakın Savunma II

Bu derste mevzuat, prensipler, çatışma yönetimi bilgisi verilecektir.
OMP281

Toplumsal Duyarlılık

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır.

