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A- İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
İşin Kısa Tanımı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemizin Güvenlik
Yönergesine göre Genel Sekreterlik bünyesinde kurulu Üniversite mensuplarının günlük çalışma
süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin
konulan kurallara uymalarının sağlanması ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her
türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasının ve güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda
görev yapan personelin görev alanı sayılan bütün birimlerini kapsar.
Görev ve Sorumluluklar
1. İlgili Mevzuata uygun olarak Güvenlik Hizmetlerini yürütmek ve ilgili yazışmaları yapmak,
2. Görev alanı içersinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine iletmek, genel kolluk
kuvvetlerinin intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli
tedbirleri almak,
3. Emniyetle koordineyi sağlamak,
4. Güvenlik Görevlilerinin nöbet cetvellerini aylık olarak tanzim ederek ilgililere bildirmek ve
nöbet kontrolünü yapmak,
5. Milli Bayramlar, spor karşılaşmaları, bahar şenlikleri, açılış törenleri ve mezuniyet törenleri
gibi önemli günlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
6. Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak,
üniversitede kullanılan güvenlik teknolojilerini yeni gelişmelere sürekli uygunlaştırmak ve
personeli bu konuda yetiştirmek,
7. Binaların tüm girişlerinde, yönetimce verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde
bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmak,
8. Gerekli personelin ve öğrencilerin yönetimin belirlediği nizama uygun hareket edip
etmediklerini gözlemek ve kontrol etmek, aksi halleri yönetime bildirmek,
9. Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalede bulunmak insan ve çevre emniyetini almak.
Yetkiler
1- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun vermiş olduğu yetkiler.
2- 680 Sayılı KHK ile verilmiş olan yetkiler.
2- Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin
üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
3- Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil
olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
İlgili Mevzuat
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.
680 Sayılı KHK
B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Gerekli Öğrenim Düzeyi Ve Bölümü
En az lise mezunu olmak.
Gerekli Mesleki Eğitim, Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
1- Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitimi.
2- Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar
ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümleri
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Gerekli Yabancı Dil Bilgisi ve Düzeyi
Gerekli Hizmet Süresi

