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TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA 
PROGRAMI 

 

Staj Prensipleri 

Ön lisans mülkiyeti koruma ve güvenlik bölümü özel güvenlik ve koruma programı öğrencisi 
eğitim öğretim döneminde aşağıdaki yeterliliğe sahip olarak mezun olmaktadır. 

 Güvenlik bilinci ve güvenliğin toplum için önemi, 
 Güvenliği tehlikeye düşüren tehdit unsurları, 
 Suç ve suçlulara karşı hareket tarzları, 
 Kaza durumlarında ilkyardımın nasıl yapılması gerektiği, 
 Güvenlik alanında kullanılan güvenlik cihaz ve sistemleri, 
 Güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumların nasıl çalıştığı, 
 Güvenlik planı oluşturarak bir binanın, tesisin, kurumun vb. yerlerin nasıl korunacağı, 
 Bireysel korunma ve başka bir kişinin nasıl korunacağı, 
 Güvenliği sağlarken insanlarla nasıl sağlıklı iletişim kurulacağı, 
 Silah Bilgisi (Teorik), 
 Patlayıcı Madde ve Önlemleri (Teorik), 
 Biyolojik Savaş Unsurları ve Korunma Yöntemleri, 
 Yangın Güvenliğinin nasıl sağlanacağı, 
 Bilgisayar Büro Programlarının kullanımıyla tutanak hazırlama. 

 

Okulda edindikleri bu teorik ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda yapılacak staj çalışması da 
bir o kadar öneme sahiptir. Özel güvenlik ve koruma programında mezun olan bir öğrenci 
aşağıda tabloda yer alan kamu veya özel sektör faaliyet alalarında meslek icra edebilmektedir. 
Bu doğrultuda staj eğitimini de kamu-özel sektör faaliyet alanlarında yer alan, özel güvenlik 
hizmeti satın almış özel şirket ve kamu kurumlarında tamamlaması gerekmektedir. 

Özel güvenlik ve koruma programı faaliyet alanları ve staj eğitimi tamamlama sektörleri 

Baraj ve enerji hatları güvenliği Eğlence mekânları güvenliği  Eğitim kurumları güvenliği  
Müze güvenliği Fabrika güvenliği Konsolosluk güvenliği 
Marina güvenlik hizmetleri  Tatil köyü güvenliği  Şantiye güvenliği  
Spor faaliyetleri güvenliği Alışveriş merkezi (AVM) 

güvenliği 
Güvenlik danışmanlığı 

Mağaza güvenlik hizmetleri  Rezidans ve Otel güvenlik 
hizmetleri  

Güvenlik denetimi hizmetleri  

Market güvenliği Plaza güvenlik hizmetleri Para ve değerli eşya nakli güvenliği 
Enerji hatları ve kaynakları 
güvenliği  

Adliye güvenliği  Açık ve kapalı turistik mekânların 
güvenliği 

Profesyonel site güvenliği Belediye güvenlik hizmetleri Stratejik tesis güvenliği 
Raylı ulaşım istasyonları güvenliği  Havaalanı ve liman gibi yerlerin 

güvenliği  
Toplantı, düğün ve cenaze 
güvenliği  

Kamu binaları güvenliği Banka, cadde ve mezarlık 
güvenliği 

Diğer mal ve hizmet alanları... 

   


