ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KURULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Üniversitemizde özel güvenlik hizmetleri kapsamında
görev yapan personelin çalışma usul ve esaslarını, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun uygulanması hakkında esas ve usulleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu ile
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Güvenlik Şube
Müdürlüğünün görev ve çalışma usullerine ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Genel Sekreter ; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genel Sekreterini,
b) Müdür

;Özel Güvenlik Şube Müdürünü,

c) Rektör

; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite

; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) Organları şunlardır:
a) Müdür
b) Güvenlik Kurulu
Müdür
MADDE 6 – (1) Müdür; Üniversitemizde 5188 sayılı Kanun ve diğer yasal mevzuatlar
çerçevesinde görev yapmak üzere kurulan Özel Güvenlik Birimi sorumlusudur. Güvenlik
Kurulunun almış olduğu kararların yerine getirilmesinden Müdür sorumludur. Müdürün teklifi ile

Genel Sekreter çalışmalarında yardımcı olmak üzere yeteri sayıda Güvenlik Sorumlusu
görevlendirir. Güvenlik Sorumlusu aynı usulle değiştirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Üniversite özel güvenlik hizmetlerinin 5188 sayılı Kanun kapsamı ve ilgili yasal mevzuat
çerçevesinde Üniversitemizde görevli ve yetkili personeller aracılığı ile 24 saat 7 gün esasına göre
usulüne uygun yerine getirilmesini sağlamak.
b) Güvenlik Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulanmasını takip etmek,
c) Koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak çalışma raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma
programı taslağını hazırlamak.
ç) Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yürütmek.
d) Rektör veya Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Güvenlik kurulu
MADDE 7–(1) Güvenlikten sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında Rektör tarafından
görevlendirilen bir Fakülte Dekanı ile Genel Sekreter’ den oluşur. Güvenlik Kurulunun sekretarya
işlemleri ile raportörlük görevini oya katılmaksızın Müdür yürütür.
(2) Rektör veya Güvenlik Kurul Başkanı gerekli görmesi durumda kurula dekan/müdürler
yazılı veya sözlü olarak davet edilebilir ve Güvenlik Kurulu çalışmasına katılabilirler. Bu durumda
davet edilen dekan/müdürler Güvenlik Kurulu kararları için oy hakkına sahiptir.
(3) Güvenlik Kurulu kararları açık oylama usulü ile oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda
Başkanın oyu iki oy kabul edilir. Karşı oy gerekçesi ile birlikte yazılır ve kararlar imzalanır.
Güvenlik kurulunun görevleri
MADDE 8–(1) 5188 sayılı Kanun ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde;
a) Güvenlik Kurulu belirlenen tarihlerde rutin olarak toplanır ve Müdürlük bünyesinde
yapılan iş ve işlemlerle ilgili karar alarak yürütülmesini sağlar.
b) Üniversitemizde görev yapan özel güvenlik personelinin yerinde denetim raporlarını ve
tutanaklarını görüşmek, bu işlemler ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında karar almak.
c) Valilik bünyesinde, Üniversite ile ilgili yapılan toplantılarda alınan kararların
uygulanmasını kontrol etmek.
ç) Yükseköğretim Kurulunun güvenlik hizmetleri ile ilgili emir ve talimatlarının yerine
getirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
d) Yapılan risk analizleri ile ilgili iş ve işlemlerin kontrolünü yaparak eksikliklerin
giderilmesi yönünde öneride bulmak.
e) Müdürün hazırladığı özel güvenlik hizmetleri ile ilgili çalışma raporu ve bir sonraki yıla
ait çalışma programı taslağını karara bağlamak.

f) Güvenlik Kurulu üyelerinin önereceği Özel Güvenlik Kanunu kapsamındaki konuları
görüşmek ve karar almaktır.
Güvenlik kurulunun çalışma esasları
MADDE 9–(1) Güvenlik Kurulu ayda en az bir olağan olarak veya Başkan tarafından gerekli
görülmesi durumunda davetli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Karşı oy gerekçesi ile
birlikte yazılır.
(2) Kararlar, Güvenlik Kurulu Başkanı tarafından Rektörlük Makamına arz edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür

