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BAHÇE?EH?R ÜN?VERS?TES? MESLEK YÜKSEK OKULU ÖZEL
GÜVENL?K VE KORUMA PROGRAMI
Dünya ülkeleri; aras?ndaki s?n?rlar?n gerek fiziki gerekse siyasi yönden kald?r?lmas?, nüfustaki art?? ya?am standartlar?,
ekonomik ihtiyaçlar ve kazan?mlar gibi birçok geli?meler, ?nsanlar?n özellikle güvenlik konusunda tedirgin olmalar?na sebep
olmu?tur. Bireysel ve toplu olarak güvenliklerinin sa?lanmas? mutlu ve huzurlu olmalar?n?n garantisi görülmü?tür. Güvenlik
ihtiyac?n?n, Koruma, korunma, kollama ve yerine getirmenin en büyük sorumlusu Genel Kolluktur.
Genel Kolluk (Polis ve Jandarma) bulunduklar? ?ehir ve k?rsal alanlarda emniyet ve asayi?i sa?lamakla görevlidirler. ??te bu
kurumlar?n en büyük yard?mc?s? Özel Kolluk (Özel Güvenlik)tir.
Özel güvenlik hizmetlerinde; alanlar ve eylemler yönünden çe?itli s?n?rlamalar vard?r. Özel güvenlik görevlisinin i?yeri ve ya?am
alan? görev yapt??? yerdir.
Bakma, görme, izleme, muhakeme, analiz-sentez, sonuç, koruma-kollama, müdahale, muhafaza, bilgi özel güvenlik görevlisinin
görev ba?l?klar?d?r. Bu konulara bakt???m?zda e?itimin, e?itimli olman?n önemini aç?kça görmek mümkündür. Görevli olarak
hepsini bir arada bulundurmak, emniyet ve asayi?i sa?lamak için profesyonel bir donan?ma sahip olmay? gerektirir. Bundan
hareketle;
Özel Güvenlik Yöneticileri?ni yeti?tirmek için Bahçe?ehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu?nda 2 y?ll?k Özel Güvenlik
Hizmetleri Ön Lisans Program??n? ba?latt?k. Halen 27 üniversitede devam eden bu program ilk defa özel olarak bizim
üniversitemizde ba?lat?lm??t?r.
Ders Programlar?:
Ulusal ve Uluslararas? platformda Güvenlik konusunun mevcut önemi ve gelecekteki muhtemel geli?imi tek tek de?erlendirilerek,
haz?rlanm??t?r.
Ö?retim Görevlileri:
Güvenlik konusunun analiz ve sentezini yapm??, bir özel güvenlik görevlisinin nas?l olmas? gerekti?ini, profesyonel donan?mlarla
destekleyerek, tespit etmi?lerdir. Klasik de?il, modern ve gelece?e yak?n profiller olu?turmu?lard?r. Ayr?ca mevcut ders
programlar?n?n d???nda uzmanl?k ve bran? alan?nda sertifika programlar? ve hizmet içi e?itimlerle profesyonel bir portföy
olu?turmak isteyen ö?rencilerimiz her zaman bu imkanlardan yararlan?p, güvenlik sektörünün en üst seviyelerinde
bulunabileceklerdir.
Halen ülkemizde Özel Güvenlik Kurumlar? ve Özel Güvenlik Görevlileri aç?s?ndan bak?ld???nda;
??zin belgesi verilen ?irket say?s?: 1511
??zin belgesi verilen e?itim kurumu say?s?: 745
?Özel Güvenlik izni alan yer say?s?: 67.094
?Sertifika alan ÖGG say?s?: 1.07.580
?Mevcut ÖGG say?s?: 270.845 oldu?u görülmektedir.
Özel Güvenlik E?itim sürecinin üniversitelerde ba?lat?lmas?; Özel Güvenlik Görevlisi olabilmenin önemini, mesleki kariyer ve
toplumsal kabul aç?s?ndan göstermi?tir. Özellikle Bahçe?ehir Üniversitesi; verdi?i bu ola?anüstü donan?m?n kar??l???n? yerinde
görebilmek ve emsallerine örnek olmak için yeti?tirdi?i ö?rencilerinin diploma ve sertifikalar?n? sahada kullanma imkan?n? da
sunmaktad?r.
Ö?rencilerimiz:
??nsan psikolojisini
?Ani karar vermeyi
??yi muhakeme yapmay?
?Önceden tahmin ve alg?lamay?
?De?erlendirmeyi
?Gözlem ve gözetlemeyi
?Fiziksel güç kullan?m?n?
?Ahlakl? ve vicdanl? olmay?
??kna kabiliyetini
?Empati kurmay?
?Dürüst ve nazik olmay?
??nsan haklar?n?
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ö?renecekler, mevcut hukuk bilgilendirmesi ile birlikte üstün bir vas?f kazanacaklard?r. Bu kazan?mlar? ile birlikte suçun olmadan
önce önlenmesini sa?layacaklar, huzur ve mutlulu?un mimar? olacaklard?r. Hem ki?isel geli?imleri, hem mesleki uzmanl?klar?
onlar? toplum içerisinde daha da güçlendirecek istikbal sa?layacakt?r. Toplumun güvenli?i, emniyet ve asayi?i aç?s?ndan,
profesyonel anlamda çok önemli bir gelecek özel güvenlik ile olacakt?r. Bu gelecek bizim e?itim plan ve programlar?m?zda
mevcuttur.
Program?n amac?; topluma güvenlik alan?nda kaliteli hizmeti sunabilecek özel güvenlik görevlilerini, güvenlik bilincini ve güvenlik
alan?nda gerekli bilgi birikimini alm?? gelece?in güvenlik yöneticilerini (güvenlik ?efi, amiri ve müdürlerini) , ça??m?z?n geli?en
teknolojisini yakalam?? ve gelecekte olu?abilecek güvenlik tehditlerine kar?? donan?ml? özel güvenlik elemanlar?n? yeti?tirmektir.
?htiyaç duyulan nitelikli i?gücü ihtiyac?n? kar??lamaya yönelik programlar aç?lmas? geli?en güvenlik sektörü aç?s?ndan avantaj
sa?lamaktad?r.
Özel Güvenlik ve Koruma Program? dört yar?y?ll?k ve iste?e ba?l? olarak bir sene ?ngilizce Haz?rl?k S?n?f? bulunan ve ön lisans
dersleri Türkçe okutulan, bununla beraber haz?rl?k s?n?f? d???nda her dönem ?ngilizce dersleri olan bir yüksek ö?retim
program?d?r. Ba?ar?s?nda en önemli unsurlar?n program? yürütecek olan akademik kadro ve teknik altyap? oldu?unun
bilincindeyiz. Program?m?zda i?ba?? e?itime büyük önem verilmekte olup, bu nedenle ö?rencilerimizin alan?nda deneyim
kazanmalar?na yönelik staj çal??malar?, sektör-üniversite i?birli?i ile gerçekle?ecektir.

Bu program?n ba?ar?s?, ancak bizim bu program? tüm süreci ile takip etmemiz sayesinde mümkün olacakt?r. Bunun için
ö?rencilerimiz mezun olduktan sonra sürekli izlenecek, kendilerinin fikirlerine ba?vurulacak ve gerekti?inde kendilerine her türlü
akademik dan??manl?k hizmetleri kar??l?ks?z verilecek; mezunlar?m?za mezuniyet sonras?nda da gerekli destek sa?lanacakt?r.
Özel Güvenlik ve Koruma Program? Akademik ve Teknolojik geli?meler içinde önemli yer tutmaktad?r. Özel güvenlik ve koruma
hizmetleri kapsam?nda hem özel kurslarda hem de meslek yüksekokullar? kapsam?nda sektörde çal??mak isteyenler ve çal??anlara
e?itim verilmektedir. Bu ön lisans program?yla özel güvenlik ve koruma hizmetleri konusunda nitelikli i? gücü yeti?tirilmesi ve
alanlar?nda uzmanla?t?r?lmalar? öngörülmektedir.
Türkiye?de 10.06.2004 tarih ve 5188 say?l?, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla kurulan özel güvenlik kurulu?lar?nda
istihdam edilecek, ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda donan?ml?, güvenlik sektörünün teknolojik geli?imine ayak uydurabilecek
düzeydeki personelin yeti?tirilmesi amaçlanmaktad?r. Bu bak?mdan özel güvenlik ve koruma hizmetleri alan?nda teknolojik
geli?meleri takip eden ve kullanmay? bilen nitelikli i? gücü ihtiyac? da artmaktad?r.
Yurt içerisinde bu tarz programlar?n 27 üniversite bulundu?u bilinmekle birlikte; Yurt d???nda ise Özel Güvenlik ve Koruma
Program? bulunan Georgetown University (Center for Security Studies ) University of Phoeix: ( College of Criminal Justice and
Security ) Ball State University (National Security Educational) gibi üniversiteler örnek olarak gösterilebilir.
Özel Güvenlik ve Koruma Program?, genel çerçevesi itibariyle soysal bilimlere yönelik bir program olmas? itibari ile iktisadi idari
programlar içinde ele al?nmaktad?r. Dolay?s?yla program meslek yüksekokulunda bulunan; iktisadi idari programlarla do?rudan ilgi
kurabilmekte ve yürütülen derslerde ortak bir zemin altyap?s? olu?turmaktad?r.
Program?n bilinmesi gereken temel konular? bu mesle?in yap? ta?lar?n? da olu?turmaktad?r. Bak?ld???nda;
?Görev alan? aç?s?ndan özel güvenlik
?Özel güvenlik / Polis ileti?imi
?Özel güvenlik GÜVENL???N neresinde?
?Özel güvenlik zorunlu alanlar
?Özel güvenlik ve Toplum Psikolojisi
?Suç ve suçlulara kar?? refleksler
?Özel güvenlik silahl? silahs?z görev ko?ullar?
?Özel güvenlik olaylara bak?? aç?s? gibi ba?l?klar program?n sadece mesle?e yönelik hedeflerinden bir kaç?d?r.
Program?n Güçlü Yönlerinden biri de, mezun olan ö?renciler özel güvenlik firmalar?nda saha çal??an? olarak hizmet vermekle
beraber firmalar?n pazarlama ve insan kaynaklar? bölümlerinde de çal??maktad?rlar. Yasan?n belirledi?i çerçevede özel güvenlik
görevlisi olarak çal??maya ba?layan mezunlar?m?z, sahip olduklar? bilgi ve beceriyi sorumluluk alma bilinci ile birle?tirdikleri
takdirde çok fazla olmayan bir süre sonunda ara yönetici olarak terfi ettirilmektedirler. Güvenlik sektöründe yüksekö?renim görmü?
çal??anlar?n say?s?n?n artmas? ile firmalar?n verdi?i hizmetin kalitesi olumlu yönde de?i?mekte, mü?teri memnuniyeti daha fazla
sa?lanmakta ve operasyonda yer alan sadece sertifika e?itimi alm?? özel güvenlik görevlilerinin motivasyonu ve e?itimlerini
geli?tirme iste?i yükselmektedir.
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Özel güvenlik personeli olarak çal??mak isteyenlerin akademik e?itim almak suretiyle bir özel güvenlik personelinin sahip olmas?
gereken bilgileri kazanm??, uygulamak durumunda oldu?u ba?l?ca kanunlar? bilen, temel hak ve özgürlüklere sayg?l? uzmanla?m??
ara elemanlar yeti?tirmektir. Güvenlik ihtiyac?n?n giderek artmas?, çal??ma alanlar?n?n çe?itlenmesi ve bu ihtiyaca cevap verecek
e?itimli personelin bulunmamas? bu program?n temelini olu?turmaktad?r. Bu amaçla; topluma güvenlik alan?nda kaliteli hizmeti
sunabilecek özel güvenlik görevlilerini, güvenlik bilincini ve güvenlik alan?nda gerekli bilgi birikimini alm?? gelece?in güvenlik
yöneticilerini (güvenlik ?efi, amiri ve müdürlerini), ça??m?z?n geli?en teknolojisini yakalam?? ve gelecekte olu?abilecek güvenlik
tehditlerine kar?? donan?ml? özel güvenlik elemanlar?n? yeti?tirmek ilk hedefimizdir.
Bu program ile; her geçen y?l büyüme e?ilimi gösteren özel güvenlik sektörüne, ihtiyac? olan insan kaynaklar?n?n e?itimine
proaktif bir yakla??mla katk? sa?layarak gereken destek verilmi? ve Türkiye ekonomisine de bu alanda yeni katma de?er f?rsatlar?
yarat?lm?? olacakt?r.
Bahçe?ehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Program?ndan mezun olanlara ?Ön Lisans Diplomas?? ve
?Tekniker? unvan? verilir.
Programdan mezun olan ö?renciler özel güvenlik firmalar?nda saha çal??an? olarak hizmet vermekle beraber firmalar?n pazarlama
ve insan kaynaklar? bölümlerinde de çal??maktad?rlar. Yasan?n belirledi?i çerçevede özel güvenlik görevlisi olarak çal??maya
ba?layan mezunlar?m?z, sahip olduklar? bilgi ve beceriyi sorumluluk alma bilinci ile birle?tirdikleri takdirde çok fazla olmayan bir
süre sonunda ara yönetici olarak terfi ettirilmektedirler.
Bölüm ö?rencilerinin 30?ar i? günlük (yani 6 hafta) staj yapmalar? planlanm??t?r. Stajlarda ö?rencilerin gerek ofis çal??malar?nda
gerekse uygulama alanlar?nda deneyim kazanmalar? amaçlanacakt?r. Ayr?ca staj?n yükümlülükten öte e?itim-ö?retimin önemli bir
a?amas? oldu?unun ve staj tercihlerini yaparken stajlarda edindikleri deneyimlerin mezuniyet sonras?nda i? bulma konusunda
önemli bir unsur olaca??n?n bilincinde olmalar? sa?lanacakt?r.
Ö?rencilerin stajlarda edindikleri deneyimler gerek CV'lerinde, gerek mülakatlarda olsun mezuniyet s?ras?nda i? bulma ?anslar?n?
büyük ölçüde etkileyecektir. Ayr?ca staj baz? ?irketler için tam kadrolu bir i? teklifi öncesi deneme sürecidir. Ö?rencilerin stajlara
bu gözle bakacak bilince sahip olmalar? sa?lanacakt?r. Ö?rencilerin bir staj defterine her gün yapt?klar?n? yazmas? ve bunu
çal??t?klar? kuruma onaylatmalar? gerekecektir. Ayr?ca dönem ba??nda çal??t?klar? ?irketi ve çal??malar?n? tan?tan bir sunum
yapmalar? istenecektir.
Program?n bütün bu özelliklerinin yan? s?ra ?u gerçe?i de bilmekte fayda var: Merkezi Brüksel?de bulunan Avrupa Özel Güvenlik
?irketleri Birli?i?nin (CoESS) yay?mlad??? raporda ülkemiz, Avrupa?n?n en büyük özel güvenlik sistemini kuran ülkesi olarak
belirtilmi?tir.
Ülkemizde fiilen bulunan özel güvenlik say?s?n?n 263 bin 116 oldu?u, 760 bin 369 kimlik kart? oldu?u, 10 bin ki?isini kad?nlar?n
olu?turdu?u ve sektörün cirosunun 7 milyar dolara ula?t??? belirtilmi?tir. Yine ayn? raporda; Avrupa?da özel güvenlik sisteminin
artarak büyüdü?ü, ?irketlerin, bireylerin ve kamu kurulu?lar?n?n özel güvenlik sektörüne ba?vurdu?una dikkat çekiliyor.
Sonuç olarak; Özel Güvenlik sektörünün h?zla büyümesi, bu mesle?in kalitesi ve akademik yönü ile ilgili geli?ime dikkat çekmi?,
GÜVENL?K MÜHEND?SL??? de diyebilece?imiz bir potansiyeli ortaya ç?karm??t?r. Bahçe?ehir Üniversitesi; Özel Güvenlik
Sektörüne bu aç?dan bakmakta ve gelece?i haz?rlamaktad?r. Bunun için her biri mühendis olacak görevliler yeti?tirmek için
uzmanla?may? gerektiren dersler ve sertifika programlar? da haz?rlam??t?r.
DERSLER
?Okul ve Ö?renci Güvenli?i
?Spor, Toplant? ve Organizasyon Güvenli?i
?Erken Uyar? ve Siber Güvenlik
?Patlay?c? Madde ve Önlemleri
?Deniz, Hava ve Demiryolu Güvenli?i
?Bina ve Tesis Güvenli?i
?Bilgi ve ?leti?im Teknikleri
?Biyolojik Sava? Unsurlar? ve Koruma
?Uyu?turucu Maddeler ve Kaçakç?l?kla Mücadele
?Anayasa Hukuku
?Terör ve Terörizm
??? ve Yang?n Güvenli?i
?Adli Bilimler ve Olay Yeri ?nceleme
?Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi
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?V.I.P. Koruma
?Toplum Psikolojisi
?Güvenlik Sistemleri
?Beden E?itimi ve Yak?n Savunma Teknikleri
?Genel Hukuk ve ?nsan Haklar?
??ngilizce
?Atatürk ?lkeleri ve ?nk?lâp Tarihi
?Koruma ve Koruma Teknikleri
?Türk Dili ve Edebiyat?
?Temel ?lk Yard?m
?Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Hukuku
?Özel Güvenlik Hukuku ve Meslek Eti?i
?Yönetim, Organizasyon ve Toplam Kalite
?Davran?? Bilimleri ve Güvenlik ?leti?imi
?Özel Güvenlik Projelendirme
???yeri e?itimi

SERT?F?KA PROGRAMLARI
?ÜN?VERS?TELER VE OKULLARDA YETK? VE SORUMLUKLAR AÇISINDAN ÖZEL GÜVENL?K
?B?L???M SUÇLARI
?ADL? B?L???M
?S?BER GÜVENL?K
?ÜN?VERS?TELERDE ÖZEL GÜVENL?K, TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE HUKUK VE STRATEJ?LER?
?TOPLUM VE DAVRANI? PS?KOLOJ?S? AÇISINDAN ÖZEL GÜVENL?K
?ÖZEL GÜVENL?K VE A?LE?Ç? ??DDET
?SPOR MÜSABAKALARI VE ÖZEL GÜVENL?K
??NSAN HAKLARI VE ÖZEL GÜVENL?K
?ÖZEL GÜVENL?K HUKUKU VE TOPLUM
?ÖZEL GÜVENL?K VE ULA?IM
?VIP GÜVENL???
? ?LER? VE GÜVENL? ?ÜRÜ? TEKN?KLER?
?GÜVENL?K PROJELER?
?GÜVENL?K MÜHEND?SL???..
?AVM GÜVENL???
?DEN?Z L?MAN MAR?NA GÜVENL???
?OKUL Ö?RENC? VE KAMPÜS GÜVENL???
?S?M?LASYONLU ATI? TEKN?KLER?
?S?V?L HAVACILIK GÜVENL???
?STADYUM GÜVENL???
?E??T?C?LER?N E??T?M?
TECRÜBE VE B?LG?N?N, GÜVENL???N ÖNCES?NDE VE SONRASINDA BULU?TU?U YER
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