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51118 sılılı 1asaııııı iıceleıııııesi. Kişi hakları açısından giivcnlik ıc cizct güıı:ılik. Öz,.'l gtirenlik göreılisinin

Özcl giiıeııliI hizıııeı]ç-riııjn nitclikleri^,Ara sıııır ıe ticı,,, lekrarı. Giiıcnlik 5cklöriiııdc insan lıaklırı ıc i]ıla]lcı,ı. İ-ızcl
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l-izıkscl gclışinıiıı tcınel kavramları I]eden eğütiıTiııin teınel kavraın ları.Yaşaınboyu spoı,un bilimscl temcllcri.

l)iizeıli sportın iıışaıı sağlığına etkı leri.Aerobik elkilerin fhl-daIarı.Zay ıflık ve cgzersiz.şişınanlık rc egzersiz.Spıırıııı

lıiı, kenıin gelişınc:indeki etkisi.Bu lıaşlıklara ıit ıı.ı gıılıınıı cgıer\iılcri
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Ilatıeı.lcşnıe. Cil\eılikte öZel gii\enliğin 1etkileri. Ara sıııav ve ders tekrarı. Zol kul]aııma konusıı. lil koyına. Lrken uyarı alarııl

sisıeıılcri. l'1z-iki güvenlik sisteıııIeri. C,]ü9!r li!§_]llşglg!s Lı ı,!. T.1!9!q\ r9I4pOr }j!!]a_._
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İıısaıı lııklaı,ı ile ilgiliıcııel kavraırılar. iıısın hakl

taıihi gclişiıııiniıı anlaşılnıası. iıısaıı haklaııııın u

iırı. vatandaşlık ve deırıtıkrasi ile iIgili ıı"nıel I
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Yazılı ıc Sıizli] Anlıııııı liirleri. \oktalanıa \e Yazlüı] Kııralları. Anlatıırı Bozuklııkları. l'iirk l)ilinin Şekil Bilgisi
L'i]nı]cııiıı Ögeleri ıc Ciinılc ('cşitlerı. Aıılılını Bozııkltıklaıı. İııılıı-\t,kralıınıJ İ)ıretlerı: \tıııuı,ı. Şiir_ I)eneıne

1Konılıtızislon. Hikii\c. Clzele. I)eı,gi Ç'alışnııları re [ .rutı]anralaıı
\ (,h-tll] \l .\ l i l{K iLKl.ı.ı,Rl \ t i\hll. \P l \Rllli ll ]002
Atatürk Dönemi inkılipları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Dönemindeki Dlş Siyaseti, Atatürk ilkelerl, Modern

Türkive'nin Doğu§ Ve Gelışim Süreci içindeki olaylar, Fikirler Ve ilkeler

() 2

ingilizce Konuşma, Yazma, Dinleme-Anlama, okuma,Anlama. Öğrencilerin sonraki Ytllarda Karşlıaşacakıarl Mesleki lngilizce

Konularün] Takip Edebilmeleri, in8ilizceye Temel oluşturacak Sevıyede ingıllzce Dilbilgisi, Kelime Dağarclğl, okuduğunu Anlama,

sözlü An]i]tım Ve Yazma Becer]leri
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Aşağıdı[i ııadciclcı,ilc eklencbilıı,.(Gür en lik prosediirleri; Giircnlik personcl taliıı-ıalIarı. Görer ııtıktaları

1ıı,iısedtirleri. cilraz kullaıııın prosedürleri, Şefleı için prosedürler,.) (Acil durunı prosedtiı,leı,iı Şüpheli duruınlar.
Patlanlı. İhbar ve tehclit duruınları, I ]etı,ııe üfıIc te bbüs le rie zorla a da izinsiz
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Yangln Miidahale Kavraoll] KarargaI,] çalışnıaları (Yerleşinı birin]ine ulaşıın plaı,ılaınası ve risk belirlenıcsi. Araç. gereç.

nıalzeıııç r e persoırcliıl hazlrlığı. ihbal (çağrı) değerleııdirıncsi. tıkiplerin ıeşkili ve göle! tanılrlı): ci|lç sç! ki ve ulaşıırı (1angına

hazl1,1ık (5ürate_ii. (;il\cnlik !e }allgın )çIi ıehlikçlcıi. Ekiçıl,,,rin 1eıleşiıni. lıkiplerin organizas}onu): Nlüdahale tcknıkleıi
ı Hiııar,ı ı,,rı. Kı,ııı,ıııı.ı. Koııır,ıl alıııı.ı ılına. sönJü]xü(..so§utlıLd): 5u te]ııinü: Yglg4 MüJa

; ..- ..^.. .....
YCK_I 11 . lŞ VE SOSYAL (;UVENLIK HUKUKU l ı
l) j]tıktlküıIıtııı lıukuk Jalı içiııılekı reri rç ıcınel kaırıııllar 1.1şçi karramı], iş\crcıı ka\l,iılıüıj i)\ğrğlı \(kilı -l.

l1reı i. İ; lıııluktıııtııı tılgtılaıııa alaııı İş lıııktıkuııuıı tırgulaına alaııı İş tözleşııı<,,i l, lanınıı] l ıı,urları]. Ilukuki
}ıllı.ı l. ()uc]likluri re ıi]rlcı,i. İş >üzleşııı<.iııiıı ktırıılıııa:ı İş .özlcşıııc.iııdeı] (l,,Biııı hLJıç]iır. İliıı dıizcııIeııııı<.i
('alışıııı siiı,eleıi. I)iıılcnıııe siirelcri ]. Ara tliııleııırıc ] (jece dinlenıııçsi ,l. l'atil rliıılcıırıesi -l Y ıllık izin. İşçi sağlığı

Fesih dışı ıoıliı cı,ıııc ]. l-csilı ıoltırla sona crı]ıe. Sona crıııcnin hukuki ,ıınuçları l. İşçilc çalışıııı belgesi ıcrilınesi 2.

İşçideıı ilıı,anıı-ııe a]ııııııiısıj. Kıtleııı taznıiııatı. Sendika lıakkı ile ilgıli tenıel kavraınIaı,Trıplıı iş sözlcşnıc>ı hıkkı rç
l\iı\Iıı]ıı Gfe\ ıc lokavt hakkı diizcnleıııek. Scısyal C|ireıılik Kuruıı,ırı Kapsaılııve ıır,grılanıa alaıı Finaı,ısıııaııı (jeııel
Sağlık Sigorıası. Sigoııa kiıllaıı re ulQrılıııııa e5ı5lıııl. İş kazası r,e ııeslek l,ıastalıkIarı sigonası2. Hastalık
sigorıası]. Aııalık sigoıtası.1. İşsizlik sigoııası.5. Yaşlılık sigorlası6. MaluIlük sigortısı_ Siı:rıl (jiirenlik Sistcıı,üinin
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\ijıütcn]eri" Ciircıılik ı,isk Iıcsaplaıııası. Rjsk faktö[leriırin değcrlendirilmesi. İş deıanılığı lıali
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i c ır ıık ıekııik].-ı,iııe ka ısabakilcı,
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('eza hııkuku kavraıııı. Suç ve }aptıı,ıııı kavran,]ları. Suç poli

0

__ ]__ ! _
tikasının temel prensipleri^ T'ürk CeZa Kanu

Kondisıcın sağla) ıcı r.gzersizlerlc tlzıki gtiç ve da1,,anıllılığııı anırıIması. Görevle ilgili saldırana \e savuı]ana zarar
r crıı,ıedeıı tjzikscl kı"ıruııınanın öğretilı,ııesine giriş. Oğrcncilere vaşaııı boytı yapabilecckleri 5por alüş[aıılığıı]ıı]
kazand ırı lı,ı,ıası

() ]:
I zakdoğu saı ıııııııa lekıikleri, ıarihçc. Sabaki sl,atc.jisi ile enslıiıı karate tckniğiniıı rılgrılanıalırı. l)ersle iIgili gcnel
r e özel açıklaıııalaı. Yakııı savrıı,ııııa ve eı,ıshin karateniıı laııııııı. Yakııı savuılı]ıa vc cııshiıı karatcııiı tarİhçesi. 'teorik

olarak saı.uıııııa stratejilefi r,e 1unırıık tekniklcri. lsuki tekniklerine karşı bloklar. -Iai Sabaki]er (bedeııi atak
\ijnliı]deı dairescl lıareketle kaçınıııak) Al,ak tekniklerı(ınae geri-mauaslıi geri). Elle bloklar re diz(hiza gcri)
ıekııikleri^ A,ıak ıckıikleı,ine karşı arakla rapılan bloklar. F.şli kombinc tstıki. nıae geri. ırıarıashi geri. hiza geri ıe

;_trI_;-
nu'nun uygulaına alaııı

Ceza kanıınunuır kişi bakımından uygulanıası. Suç geılel ıeorisi. Suçun yapısal unsurları, Suçta kusurluluk. Kusurluluğu kaldiran
scbepler_ Suçun özel belirleıiş şekilleri. Cüvenlik tedbirleri^ Cezaların belirlennıesi ı,e birelseIleştiıilınesi Ceza hukuku

)lt ı ırıın ları
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I)oğal Yıkını ()lallaı,ı ve l-ürleli, Doğal Yıkıııı oIa),1arı ve Itilleri. Doğal Ylkllll ()lalları. Türleri ve ()lası SonuçIarı. Dlığal

lJi)n)a'dit İrç)dana gelen doğal 1ıkıııı olılları ve bunlara oliidiıhalc eİıne }önlelnleIinin iirnçkler },-oıu}l
l)uı]\ a'da mc\ daIıJ peleıl doğıl ı ık ın,ı olar ları ve bun lara nl üdalralc eüme vöntem leriniür örnekler ı ıı]ul la- _--|
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Siıslal psikolojiıiıı taıııtılııası. Sosyal Psikolojide Insaıı, SosyaI Psikolojide bilgi. Sosyal psikolojide araştırına

}ijnten]lefi. Kognitif Dünya, Nedensellilik ve sebep atıtları, Tutuın]ar ve ölçümü, Tutunı oluşumu ve tutuı,l,ı

değiştirnıe. Sosral etki: Çoğunluğun etkısi, Sosyal etki: azııı]ık ve otoritenin etkisı- Grup siireçleri. Liderlik re
ııtıplıııda karııı .ılııı.ı \üireçleri. (irtıpl;ıı :ırıı,ıııda dırıııııı:l.tı,
\ CK-20] l|[ K[ Ki \,\Z.lŞ}lA ] 0 () ] l
llesnıi razı jlc ilüıili tanıınlaı,. Rcsıni 1azışn,ıa ortaıııliııı ıe giiıenlik^ Resnıi 1azışıııalaı,da şckil şamları. Rcsılıi
razışıııalarııı gizlilik dereceleri. Rcsnıi 1azışıı-ıalarda crrak giivenIiği. Mesleki rapoı,lar. Mcslcki ı,aporların hukuki
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()2 ,l

dcğeıi. Resnıi dcfieı,ler, Tutaııak]ar, Tutanağın tanımı, uki değerı. l'ııtaııak düzeıı leıııcdc
qlg3ş1 gereke11 içc,,lLQE] la.,

'I'utanaklarııı huk
r. Tutaı,ıak]arda bıılst,ırı"ıırı I ı-ı l uk. l-ı.ıta!!k!Id4 !!!!! Iı9! Ll9l9ke n oıtak özellik le
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,aki Stratç,iısi^ Sabaki Strate.jisi II. Yardiınci Malzenıclcrle Yapilan ('ılişıııalaı. EIlikle Yapılan
Scıı: RaIi[ıiıı ılık )ıptrğ1 aıırlı ktııılı,aı atak. lckli-\ ilili-('tıkIıı Salılırılaı,ı Kıı,sı Sarıııııııı |e
eııı [Jglge lcı,i nc Bısk ı L- ) 99 lar ara[ \'9ı c]ç_

K-208 l,[Nl I.]l. iLK YARDlNl

Ç'alışırıalar. Scn
kıı iklcri. Rak ib ııı

ll L (] .1

İlli yardınıııı anıacı vc temel ilkeleri. Kazalar, ilk ve acilyaı,dım gerektiren durı.ıııılar; Yaşan,ısal I'ehlike içeren Acil
Dıırııııı NasıI Saptanır: Nastl ı,e Nc Zaınaır Ulgun Bir Şekilde Acil Tıbbi Sistemi Harekete (ieçirılnıelidir: Acıl
L)tırııııı Sonucııııi]a Nası] Fark Yalalılır: Teınel Harat Desteği Nasıl Sağlanır: Acil Miidahale re LIalatta Kalıııa
,/ıııiiri: lıbbi \til I)ıırııııı. .\ııj Hıı.lalık İ)Jfel \e Bcliılılcrı: .\iil llL Yardıııı lckııiklcı i: \tı.!t,ııııı r< ] ı.,r.',l,ıı.

,llirl< faktöı,lçı,ı: Kılp Kı,izi. []tığtılııı:t [)ııruıııı-ıııılı llk \ıı,t]ıııı_ lclıirlçıınıelcr^ Kııık re çıkıklaı,. Burkulıııa gibi
.dı4-uıılarda.lapılacak ilk 1,al,ilını: Yaıııklaı, ve Yaıııklırı i]L raı,dıııı. tıcııcl lriıj ilkelcı,i: \ lLartülla Ye kurlarnıa.
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