
Görev Tanımı 
Birim:  TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
Görev Adı: Özel Güvenlik 
Amiri: Yüksekokul Sekreteri 
Sorumluluk Alanı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Görev Devri: Mustafa PAPAKER  
 
Görevin Amacı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst  yönetimi tarafından belirlenen amaç 

ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin 
etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Meslek 
Yüksekokulunun Güvenlik İşlerini Yürütmek. 

Temel İş ve 
Sorumluluklar: 

1. Kurumu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten 
alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak, 

2. Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel 
kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye 
kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak 

3. Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek 
ona yardımcı olmak, 

4. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak, 
5. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı 

olmak,  
6. Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere 

mani olmak, 
7. Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların 

önlenmesi sağlamak, 
8. Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber 

vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlamak, 
9. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin 

kimliklerini kontrol etmek, şüpheli durumlarda gerekirse arama yapmak, 
10. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler 

ile törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin 
üstlerini detektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri 
güvenlik sistemlerinden geçirmek, 

11. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı 
bulunan kişileri yakalama ve arama, 

12. Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde 
görev alanındaki atölye, laboratuar ve ofislere  girmek, 

13. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması 
amacıyla yakalamak, 

14. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 157 nci maddesine göre yakalamak, 

15. Göreve mani bir hal meydana gelmedikçe görev yerini terk etmemek ve 
görevleri usulüne uygun olarak yerine getirmek. 

16. Görev değişimlerinde bilgi alışverişinde bulunmak, göreve başlarken 



görev mahallini kontrol etmek ve görülen eksiklikleri rapor etmek, 
17. Binayı periyodik aralıklarla kontrol ederken, gereksiz yanan lambaları 

söndürmek, kapı ve pencereleri kapatmak. 
18. Öğrenci yada idari kısımla hiç bir ilgisi olmayan , yardım isteyen, yardım 

makbuzu dağıtanları ve seyyar satıcıları binaya almamak. 
19. Kuruma ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun verimli bir 

şekilde  kullanmak, güvenlik klübeleri ve hassas bölgelerde ilgisi olmayan 
kişilerin bulunmasına izin vermemek, 

20. Meslek Yüksekokulun etik kurallarına uymak iç kontrol faaliyetlerini 
desteklemek. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu 
Sekreterine karşı sorumludur. 

Yetkileri: 1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip 
olmak. 
2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi 
kullanabilmek. 

 
Bilgi-Beceri ve 
Yetenekler: 

1-Özel Güvenlik Görevlisi genel niteliklere sahip olmak.   
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak.     
3-Kriz ve stresi yönetme becerisine sahip olmak.    
4-Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip 
olmak.  
5-Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak. 
6-Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak. 
7-İkna kabiliyetine sahip olmak. 
8-Sabırlı olma ve sorun çözebilme yeteneğine sahip olmak. 
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