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1.AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
bina içi ve bina dışı dahil olmak üzere çalışanları  ve hastaları korumak, güvenliğini sağlamak
amacı ile hazırlanmıştır.

2.KAPSAM: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3.KSALTMALAR:

4.TANIMLAR:

4.1.İş yeri: Güvenlik hizmeti veren firmanın tüm idari işlerini yürüttüğü yer.
4.2.Görev yeri: Güvenlik hizmetinin verildiği yer.
4.3.Güvenlik hizmeti: Bina, tesis, araç gereç, personel ve sakinlerin; Yangın, hırsızlık, soygun,
gasp, yağma, gibi tehlikelere karşı korunması ve güvence altına alınması.
4.4.Güvenlik görevlisi: Hukuk kurallarına uygun, talimatlar çerçevesinde, belirli bir yer ve süre
içerisinde fiziki ve teknik olanakları kullanarak can-mal güvenliği ve huzurunu sağlamak için
gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerini sağlamak üzere görev ve yetki verilen kişi.
4.5.Güvenlik şirketi: Koruma ve Özel Güvenlik hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen
özel güvenlik kuruluşudur.

5.SORUMLULAR:Güvenlik Şefi, Hastane Şefi, Hastane Müdürü, Hastane Başmüdürü,
Başhekim Yrd., Başhekim

6.FAALİYET AKIŞI:

7.TAVIR VE DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

1.Her zaman üniformana uygun ve yakışır hareket etmelisin
2.Görev yerini terk etmeyecek
3.Bulunduğun yeri temiz ve düzenli bulundurulacak
4.Görev anında gazete, dergi, roman okuma ve radyo-teyp dinleme ve televizyon seyretme, oyun
oyalanmayacak.
5.Görev esnasında göze nahoş gelecek, örf ve adete aykırı tüm davranışlardan kaçın.(Ellerini
cebine sokma, sakız çiğneme, sigara içme, tespih anahtarlık ve zincir sallama, şapkayı arkaya
yatırma …) Sabit dur, nöbetteyken duvara veya bir yere yaslanma, dik ve kendinden emin dur.
Sohbet etmek, uyumak, yalan söylemek gibi özel güvenlik hizmetlerine aykırı davranışlardan
sakınılacak.
6.Görev yerindeki demirbaş malzemeleri koru.
7.Görev yerindeki yetkililere, hasta,  hasta yakınlarına ve personele karşı her zaman saygılı, güler
yüzlü ve nazik ol. İnsanlara sevecen ama ciddi davranılacak
8.Şahıslarla oturarak konuşma, ayağa kalk ve konuşurken mümkün olduğu kadar el-kol hareketleri
yapılmayacak
9.Görev yerinde sesli bir şekilde şarkı söyleme veya iş arkadaşlarınla münakaşa yapma.
10.Görev yerinde yetkililer ve çalışan personelle aşırı samimiyet ve laubali düzeye varan ilişkiler
kurma.
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11.Hizmet verilen hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hanımefendi-beyefendi veya
adı biliniyorsa… Bey, … Hanım şeklinde hitap edilecek.
13.Çalıştığın Hastaneye ait kullanılana bilir malzemeyi (faks, telefon, fotokopi vb.)şahsi
amaçların için kullanma. Özellikle telefon ile özel görüşmeler yapmayacaklardır.
14.Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içme, içenleri ikaz edilecek
15.Girilmesi yasak olan yerlere girme, girmek isteyenleri ikaz edilecek.
16.İzinli ve görev dışında olduğunda hizmet verdiğin Hastaneye gelinmeyecek.
17.Göreve alkollü gelme, görev yerinde kesinlikle alkol içilmeyecektir.
18.İyi bir gözlemci ve dinleyici olunacak
19.Sorulacak sorulara kısa ve öz yanıt verilecektir.
20.İşyeri ve bağlı bulunduğun Güvenlik ile ilgili bilgiler hakkında gereksiz konuşma ve
sohbetlerden kaçınarak, firmadan almış olduğun başarı ödülleri dışında, maaş, özlük vs. kişisel iş
bilgilerini hiç kimseyle paylaşma.
21.Güvenlik nedeniyle yetkililerin özel telefon (ev-cep) numaralarını veya adreslerini
kendilerinden izin almaksızın kimseye verilmeyecek.
22.Görev yerine eskiden çalışmış personel, arkadaş veya akrabalarını davet etme.
23.Sabah ve akşam, giriş çıkışta üst düzey yetkililerini verilen direktiflere göre karşıla ve uğurla.
24.Göreve dinlenmiş ve psikolojik olarak hazır gelinecektir.
25.Görev esnasında personel ve Hastalarla diyaloğunu verilen talimatlar doğrultusunda olmalı.
Gerek kendi aralarında gerekse hastane elemanları ile ilişkilerinde saygılı ol. Tartışmalardan uzak
dur, argo ve küfürlü konuşma, ilişkilerde hastane ve  Şirket Güvenlik yetkilileri ile mesafeli
olmaya önem verilecektir.

8.KILIK KIYAFET VE TEÇHİZAT İLE İLGİLİ KURALLAR

1.Bay özel güvenlik görevlileri; Her gün mesaiye gelirken sakal tıraşı olunacaktır.
2.Saç kesimini şapka dışına taşmayacak şekilde kesilecektir.
3.Favorini, kulak memesinin hizasını geçmeyecek şekilde düzeltilecektir.
4.Bayanlar, aşırıya kaçmayacak derecede hafif şekilde makyaj yapabilir.
5.Güvenlik görevlisi, görevde iken üniformalı olacaktır. Üniformaları mutlaka ütülü, gömlek
yakaları ilikli ve temiz, şık görünümlü, yazın kısa kollu kışın uzun kollu ve kollar sıvanmadan
giyilecektir.
6.Şapka, genişliği başa göre ayarlanmış, saçlar önde görülmeyecek, siperi alnı ortalamış şekilde
açık alanda devamlı olarak giyilecektir.
7.Pantolonu temiz ve ütülü giyilecektir.
8.Kravatı yakası iliklenmiş gömleğe düğümü aşağıya sarkmayacak şekilde ve ucu bel kemeri
hizasında bağlanılacaktır.
9.Kemeri pantolon köprülerinden geçirerek takılacaktır.
10.Siyah renkte çorap giyilecek.
11.Ayakkabılarının bağları bağlı, boyalı ve temiz olarak giyilecektir.
12.Montunu, gömleğin üzerine kravatın logosu görünecek şekilde giyilecektir.
13.Parka veya yağmurluk-eldiven ve çizmeyi kötü hava şartlarında gerektiğinde giyilecektir.
14.Düdük ipini, gömleğin üçüncü düğmesine, düdüğü ise sağdaki cebe koyacak şekilde
takılacaktır.
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15.Apoletleri doğru olarak gömlek ve kazak omuzlarındaki kulaklardan geçirerek tak.
16.Rozetini mont giydiğinde montun yakasının sol köşesine, giymediğin zamanda kravatın orta
yerine takılacak
17.Cop ve kelepçeni; cop sağ kalça, kelepçe sol kalça şeklinde üzerinde taşı. Cop ve kelepçenin
üzerinde bulundurulması yetkililerce istenmiyorsa kullanılmaya hazır şekilde güvenlik kulübende
kolayca ulaşabileceğin yerde bulundur. Herhangi bir yerde bırakılmayacak
18.Tanıtım kartını sol üst cep kapağının üstüne veya boynuna takılacak
19.Telsizle görüşme yapıldığında sol elde, taşıma esnasında sağ bel kemerinde taşı. Şarj cihazını
güvenlik noktasında, masa üzerinde bulundur. Şarjı biteni doldur.
20.Detektörü, sağ elde tutarak kullan, kullanılmadığında iki elle önde, uzun süreli beklemelerde
ise masa üzerine bırakılacak.
21.El feneri, gece devriye esnasında ve acil durumda kullan.
22.Kıyafet ve teçhizatı, mesai dışında ve proje dışında kesinlikle giyilmeyecek
23.Kıyafet ve teçhizatını proje gösterilen yerde temiz, tertipli ve kullanmaya hazır durumda
bulundur.
24.Kılık kıyafet ve teçhizattan doğabilecek kusur ve eksiklikleri derhal ilk amirine bildir.

9.GÖREV BÖLGESİ UYGULAMA ESASLARI

Nöbet Yerindeki Hareket Tarzları İle İlgili Kurallar

1.Yetkili amirlerin izni olmadan hiç bir surette nöbet yerini terk etme, görev yerini ve nöbetini bir
başkası ile değiştirilmeyecek.
2.Görev yerinin özelliğine ve görevin çeşidine göre nöbet yerinde sabit veya sorumluluk bölgesi
içinde devriye görevini yürütülecek.
3.Nöbet yerinde kesinlikle uyuma, görev dışı işlerle uğraşılmayacak.
4.Görev bölgesinde meydana gelen olaylara müdahale et, nedenlerini araştır, faillerini tespit
ederek durumu en hızlı yolla (telsiz-telefon) amirlerine rapor edilecek.
5.Kontrole gelen amirlerin bölgeye geldiğinde onları ciddiyetle karşıla ve durum hakkında bilgi
verilecek
6.Görevi teslim aldıktan hemen sonra ve görevinin devamı süresince belirtilen zaman aralıklarında
durum hakkında amirlerine haber verilecek.
7.Amirlerin verecekleri emir ve talimatları itaatle dinle, gereği yapılacak.
8.Ehliyetin olsa dahi görev yerinde Hastane personelleri ve misafirlere ait araçları kullanma.
9.Vardiya çizelgesine ve saatlerine mutlaka uy ve görevine zamanında başlanacak.
10.Nöbet yerine yeni görevli gelmeden ve nöbetini teslim etmeden görev yerini terk etme.
11.Şüpheli gördüğün her şeyi, şahsı veya cismi derhal amirlerine bildir.
12.Güvenlik görevlileri, sadece çok acil durumlarda düdük ile haberleşmeyi sağlamalıdırlar.
Gereksiz yere çevreyi rahatsız etmemeli, ancak acil durumlarda tereddütsüz bir şekilde düdükle
haberleşme sağlanmalıdır. Düdüklerin anlamları:
Uzun Düdük: Yoklama/Haberleşme (En az 2 saatte bir)
Bir Uzun Düdük: Çağırma (Gerektiğinde)
İki Uzun (devamlı) Düdük: Yardım /İmdat (acil durumlarda)
13.Telsiz, telefon ve el detektörü kullanma talimatına uygun kullanılacak.
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10.VARDİYA DEVİR TESLİMİ İLE İLGİLİ KURALLAR

a.Vardiya devir-tesliminden önce yapılması gerekenler;

1.En az On (10) dakika önceden görev yerinde bulunacaktır.
2.Demirbaş ve ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol edilecektir.
3.Senden evvelki vardiyada neler olduğunu öğren. Sana teslim edilen herhangi bir şey varsa, bu
konuda ne yapılacağını tam olarak öğrenilecek
4.Duruma ve çevreye hakim olduğundan emin olunacak.
5.Görev süresi bitmeden güvenlikten sorumlu yöneticinin iznini almadan ne olursa olsun görev
başından ayrılmayacaktır.

11.YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR

1.Telaşlanma, ancak hızlı hareket etmemeli. Birden çok kişi iseniz aranızda görev bölümü
yapmalısınız ve uygulamaya geçmelisiniz.
2.Yangın ihbar düğmesine bas. YANGIN diye bağırarak tüm personele yangını duyur.
3.İtfaiyeye telefon et (yangının cinsini ve yangın yeri adresini bildir.) Yangın ihbarı için İtfaiye
telefonu 112′dur. Bölgedeki insanların acil durum tahliye planına göre dışarı çıkarılmalarını ve
toplantı bölgesinde toplanmalarını sağla.
4.Hastane yetkilisine haber verilmeli.
5.Yangın merdiveni çıkış kapıları kontrol edilmeli.
6.Mümkünse etrafındaki yanıcı maddeleri uzaklaştırılacak.
7.Kurtarma ve tahliye faaliyetlerine destek verilmeli.
8.Yangın ihbar formunu dolduracak.
9.Yangın mahalline en yakın yangın istasyonundan yangının cinsine uygun yangın söndürücü ile
müdahale edilecektir.
10.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatılacaktır.
11.Görevliler ve itfaiyeden başkasını yangın bölgesine sokulmayacaktır.
12.Trafiği düzenle ve itfaiyenin geliş yolunu açık tut. Varsa, araçların çekilmesini istenilecektir.
13.Kendini ve başkalarını tehlikeye atmayacaktır.
14.Yangın dolaplarını şu şekilde kullanılacak.
a-Dolabı aç hortumu ser, lansı hortumun ucunda olsun diğer ucu vanaya bağlı olsun.
b-Vananın açılmasını sağla ve lans ile suyu alevin üzerine gönder.
15.Portatif Yangın Söndürme Cihazını aşağıda açıklanan yönergelere göre kullan:
a-Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
b-Söndürmeye rüzgarı veya hava akımını arkanıza alarak başlayın.
c-Söndürmeye olabildiğince yakın ve size en yakın yerden alevin dibinden damlayan yerlerde en
üstten başlayın (Kullanma mesafeleri 1 ile 6 m arasındadır.).
d-Yangın söndürücülerini dikey durumda tutunuz. Tüpü çarpmayınız, düşürmeyiniz.
e-Söndürücünün çalışıp çalışmadığını güvenli bir bölgede kontrol edip, daha sonra mücadele
bölgesine giriniz.
f-Yangın büyüklüğüne göre Yangın Söndürme Cihazlarını teker teker değil, aynı anda kullanın.
e-Yangın söndürme tüpü tetiğinin üzerindeki pimi çekin. Tetiğe sonuna kadar basın.
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g-Yangın ve patlama riski olan yerlere çakmak,kibrit,sigara ile yaklaşmayacak ve üzerinde
taşınmayacaktır ve bu alanlarda sigara içmeyecektir.
16.Bir yangın başlangıcı gördüğünde gecikmeksizin öncelikle itfaiye aranıp yangının yeri ve cinsi
bildirilecektir.
17.Yangın söndürüldükten sonra yangın mahalline bir görevli bırak. Sönmüş yağının tekrar
başlayabileceğini unutmayım, soğutun.
18.Elbiseleriniz tutuşur, saç veya cildiniz yanmaya başlarsa :
DUR!
YAT!…
YUVARLAN!… kuralını uygulayınız.

12.GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu
kişilerin üstlerini dedektörle arama.
2-Hastanemizde toplantı, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; kimlik sorma, 1412 sayılı Ceza
Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalamanedeniyle
orantılı arama.
3- Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri
yakalama ve arama.
2-Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak.  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.
3-Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almamalı.
4-Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

13.GENEL UYGULAMA ESASLARI GÜVENLİK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE
İLGİLİ KURALLAR :

1.Güvenlik görevlileri, görev saatleri içinde; Görünüşüne, kılık ve kıyafetine, üniformasına ve
teçhizatına, gerekli özeni göstererek, şirketimiz ve meslektaşlarının itibarını zedeleyecek
davranışlardan kaçınmalıdır.
2.Güvenlik görevlileri, şirket yetkilisi tarafından kendisine verilen özel talimat ve görevler ile
birlikte firmamızın güvenlik yetkilisi tarafından verilen güvenlik hizmeti ile ilgili görev ve
talimatları tamamen yerine getirmelidir.
3.Güvenlik görevlisi, görevini, azami dikkat ve özen çerçevesinde yapacak, devamlı surette
dikkatli ve hazır olacaktır. İşyerindeki tüm çalışan ve hasta ve hasta yakınlarına karşı ayırım
yapmadan saygılı olacak, ilişkilerinde mesafeli olmaya dikkat edecektir. Beden dili olarak soğuk
ve olumsuz davranış ile asık surat mimiklerinden uzak olmalıdır.
4.Güvenlik görevlisi, görevi başında çay ve yemek molaları dışında sigara içmemeye özen
göstermelidir.
5.Güvenlik görevlisi, göreve alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmeyecek ve görevi sırasında
bu maddeleri kullanılmayacak, görevi dışında dahi uyuşturucu madde kullanmayacaktır.
6.Güvenlik görevlisi, mevzuat gereğince görevli olmadıkları zaman zarfında üniforma ile
dolaşmayacaklardır. Üniforma ve teçhizatların gereksiz bir şekilde yıpranmasını önlemek
amacıyla, giysi dolabı olanağı sağlanan işyerlerinde üniformalar dolapta muhafaza edilecek, görev
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bitiminde çıkartılıp, yerine sivil giysiler giyilecektir. Mutat kullanma süresinden önce yıpratılan
üniforma ve teçhizat güvenlik görevlisi tarafından yenilenecektir.
7.Güvenlik görevlisi devriye esnasında hızlı ve sessizce çevreye rahatsızlık vermeyecek bir
şekilde hareket edecektir.
8.Güvenlik görevlisi, kapalı duran kapıları açıp, geçtikten sonra mutlaka tekrar kilitleyecektir.
Sorumluluğundaki kapı anahtarlarını yetkisiz ve ilgisiz kişilere sürekli veya geçici bir süre dahi
vermeyecektir.
9.Güvenlik görevlisi için verilecek yemek molaları, görev çizelgesinde belirtilen saatlerde
olacaktır.
10.Güvenlik görevlisi, görevin başlangıcında olan olumsuzlukları veya vukuatları güvenlik
yetkilisine en hızlı haberleşme yöntemi veya telefonla bildirecektir.
11.Güvenlik görevlisi, bildirilmesinin gecikmesi halinde görevini tehlikeye düşürecek tüm
olumsuz durumları derhal kendi güvenlik müdürüne bildirecektir.
12.Güvenlik görevlisi, görevi sırasında gördüğü, keşfettiği veya kuşkulandığı bütün olayları yazılı
olarak olay rapor formuna kaydedecektir. Örneğin; Bir cam kırılması, anahtarın kaybolması, bir
lambanın yanmaması, kopuk bir elektrik teli, gaz sızıntısı vb.
13.Güvenlik görevlisi olay raporlarını iki nüsha olarak hazırlamak suretiyle, birini şirketin
yöneticisine, diğerini ise firmamızın güvenlik bölge yetkilisine teslim edecektir.
14.Güvenlik görevlisi, çok somut belirtiler taşımayan yoruma açık ve kuşku düzeyinde bir olay ile
karşı karşıya kaldıysa, buna ilişkin raporu şirketin yöneticisine değil, öncelikle firmamızın
güvenlik yetkilisine bildirmelidir. Konunun, şirket yetkilisine iletilmesi hususuna ve bildirim
yöntemine firmamızın ilgili güvenlik müdürlüğünce karar verilir.
15.Güvenlik görevlisi, güvenlik bölge yetkilisinin saptayacağı görev çizelgesi doğrultusunda
görevlerini ifa edecek, izinlerini yine belirlenen sıraya göre kullanacaklardır.
16.Güvenlik görevlisi iş yerlerinde gördüğü ve tanımadığı kişilerden kimlik soracaktır.
Hastanenin bahçesinde veya içinde yabancı biri varsa kişiden şüphe duyulmalı ve o kişiden orada
bulunuş nedeni hakkında açıklama yapması istenmelidir.
Şüpheli şahısın suç işleme amacı taşıyıp taşımadığına dair karar vermede güvenlik görevlisi
tarafından dikkat edilmesi gereken konularda;
a.Olayın gece olmasına,
b.O kişinin iş yerinin kritik bölümünde bulunup bulunmadığına,
c.Güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmaya istekli olup olmadığına,
d.Üzerinin aranmasına izin vermemesine,
e.Aracın incelenmesine izin vermemesine,
f.Güvenlik görevlisi ile konuşurken kuşkulu tutum ve davranışlarına,
g.Adını ve adresini vermekte tereddüt etmesine dikkat edilmelidir.

17.Güvenlik görevlisi ancak söz konusu kişinin yasa dışı bir amaç taşımadığından emin olduktan
sonra onu izinsiz giren biri olarak nitelendirilmeli ve iş yerini terk etmesini veya Onu işyerinden
çıkarmalıdır. Eğer güvenlik görevlisi bu kişinin yaptığı açıklamadan tatmin olmaz ve o kişi
kimliğini göstermeyi, herhangi bir açıklama yapmayı reddederse hemen pasifize edilmeli (kelepçe
ve cop marifetiyle), olay raporu düzenlenmeli ve şirket yetkilisi ile firmamızın Güvenlik bölge
yetkilisine bilgi verilip,155 Polis imdat merkezi aranarak Emniyet görevlilerinin müdahalesi
sağlanmalıdır.(Jandarma bölgesinde 156 Jandarma imdat hattına ihbarda bulunulur.)
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18.Güvenlik görevlisi, şirkete veya şirketin personeline ait olan bir parayı veya herhangi bir eşyayı
ödünç alamaz, izinsiz kullanamaz.
19.Güvenlik görevlisi, görevi ile ilgili olarak kendisine firmamız tarafından sağlanan imkanlar ve
özlük hakları dışında ve firmamızdan izin almadan hiçbir hediye, pirim veya ikramiye kabul
etmeyecektir.
20.Proje veya ziyaretçilere ait araçlar kesinlikle kurcalanmayacak ve içlerine girilmeyecek,
ehliyeti olsa dahi bu tür araçları kullanmayacaklardır.
21.Çalışmalarda disiplin esas olduğu dikkate alınacak, ilişkilerinde hiyerarşiye (astlık-üstlük
ilişkisine) dikkat edilecektir. Müracaatlar ve şikayetler dilekçe ile bir üst yetkiliye (amire)
bildirecektir. Güvenlik şefi diğer Güvenlik elamanlarının amiridir. Amir makul bir sürede çözüm
bulamadığı takdirde şirkete bildirim yapılabilir. Amire bildirilmeyen şikayet ve başvurular,
firmamızca yapılmamış addolunur.
22.Verilen görevleri zamanında yapacak ve sonucu görevi veren ilgiliye bildirecektir.
23.Projenin makam sahiplerini işe geliş ve gidişlerinde karşılayıp uğurlayacak, şapka giyiliyorsa
elle askeri selam, başı açık ise başla selamlayacaktır.
24.Güvenlik görevlisi, işin hassasiyeti ve özelliği nedeniyle herhangi bir zamanda firmamızın
güvenlik müdürü veya onun tespit edeceği kişi tarafından kendisinin veya varsa aracının
aranmasını bir ön şart olarak kabul eder. Ancak bu arama saygılı ve aranan kişiyi rencide
etmeyecek şekilde yapılacaktır.
25.Güvenlik görevlisi adres değişikliği, medeni hal ve yakın akrabalar gibi kişisel bilgilerin
değişmesi halinde yazılı olarak bilgi verir. Yakın akrabalarının karıştığı Adli ve polisiye olaylar
mutlaka firmamızın güvenlik müdürlüğüne bildirilir. Bu bilgiler firmamızın güvenlik
müdürlüğünce kişisel dosyasına konulur. Olayların Niteliğine göre personelin durumu yeniden
gözden geçirilir. Göreve devamında sakınca görüldüğü takdirde geçici veya sürekli olarak
görevden el çektirilebilir.
26.Güvenlik görevlisi, nasıl hareket edeceğine karar veremediği yeni durumlar karşısında mutlaka
firmamızın güvenlik bölge yetkilisine ve onun talimatına göre hareket edecektir.
27.Güvenlik görevlileri;
a.Hırsız girmesi,
b.Yangın tehlikesi,
c.Su basması,
d.Gaz tehlikesi
e.Bomba tehdidi
gibi acil durumlara karşı kendilerine verilen talimatlar ve eğitim sürecinde verilen bilgiler
doğrultusunda hareket edeceklerdir.

28. Olay yerini ve delillerini koruma, bu amaçla Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun 157 inci
maddesine göre yakalama.  Türk Medeni Kanunu’nun 981 inci maddesine, Borçlar Kanunu’nun
52 nci maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2)
numaralı bentlerine göre zor kullanma.
29.Binalara giriş-çıkışlarda, ziyaretçi kimliklerini kontrol ederek, varsa ziyaretçi defterine
kayıtlamak,
30. İdarece belirtilen talimatlar çerçevesinde; gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, çevre devriye
hizmetini yerine getirmek ve ortaya çıkan aksaklıkları güvenlik şefine veya amirine bildirmek,
Girilmesi yasak olan yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek,
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31.Çalışma saatleri dışında gelen çalışanların, verilmiş izinler çerçevesinde kontrollü olarak ilgili
bölümlere alınmalarını sağlamak ve kayda almak.
32.Binada içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja karşı dikkatli ve duyarlı
olmak, bu sebeple gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları güvenlik şefine veya amirine
bildirmek,  Kurumla ilgisi bulunmayan şahısların kuruma girmesini, kurumun amacı dışında ve
uygun olmayan kişiler tarafından kullanılmasını, binaların ve eşyaların tahrip edilmesini ve
kirletilmesini engellemek, gerekli durumlarda güvenlik şefine veya amirine bilgi vermek,
33.Güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak; kurum yönetim prensiplerine uygun yürütülecek diğer
hizmetleri yerine getirmek,
34.İdareye ait otopark ve garajlarda uygunsuz olarak park yapanları engellemek, trafiğin akışını
aksatanları uyarmak ve trafik akışını sağlamak.
35.Bina ve tesislerde içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlık ve muhtemel
olaylara karşı dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları güvenlik şefine veya amirine bildirmek.
36.Göreve gelen idari personel hariç, çalışma saatleri dışında 3. şahıslar ile yetkisiz kişileri idari
bina ve tesislerine sokmamak.
37. Mesai saatleri dışında; açık bırakılan lambalar, akan musluklar ile açık bırakılmış pencere v
kapıların raporlandırılması için güvenlik şef veya amirine bildirmek.
38.İdareye ait hizmet binalarına giriş-çıkış yol güzergâhları ile araç park alanları dışında kalan
yerlere park etmeye çalışan araçlara engel olmak.
39.Hastane içinde idarenin özel izni olmaksızın pazarlamacı, satıcı ve benzeri girişini engellemek.
40.Hastane içinde, bina duvarlarına ve benzer yerlere idarenin izni olmadan afiş, pankart, fotoğraf
vs. yapıştırılmasına ve yazılar yazılmasına engel olmak.
41. Şef ve Amirlerce verilecek benzer görevleri yapmak.
42.Beyaz kod,mavi kod,pembe kod ve Kırmızı (Yangın) koda karşı duyarlı olacaktır.

14.GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA ALANI VE ÇALIŞMA ZAMANLARI

1-Zemin kat Servisler Ziyaretçi giriş kapısı (07:30 İle 19:30/19:30 İle 07:30)

2-1.Kat Servisler giriş kapısı (07:50 ile 17:10)

3-1.Bodrum Servis giriş kapısı (07:50 ile 17:10)

4-2.Kat Anestezi,Genel cerrah,Çocuk Yoğun bakım ve Pediatri Yoğun bakımlar. (07:30 İle
19:30/19:30 İle 07:30 arası)

5-Kardiyoloji ve Koroner Yoğun bakımlar(07:30 İle 19:30/19:30 /07:30 arası)

6-2.Kat Ameliyathane,Göğüs Cerrahi ve Beyin Cerrahi Yoğun bakımlar(07:30 İle 19:30/19:30 İle
07:30 arası)

7-4.Kat Servisler, Nöroloji ve Göğüs hastalıkları Yoğun bakımlar(07:30 ile 19:30 /19:30 ile 07:30
arası

8-5.Kat Servisler ve Dahiliye Yoğun bakımlar(07:30 ile 19:30 / 19:30 ile 07:30 arası)

9-1.Bodrum Büyük Acil(07:30 ile 19:30 arası)

10-1.Bodrum Çocuk Acil(07:30 ile 19:30 arası)

11-Acil iç ve dış devriye(07:30 ile 19:30 arası)
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11-1.Kat Poliklinikler(07:30 ile 17:00 arası)

12-Zemin kat Poliklinikler((07:30 ile 17:00 arası)

13-Hastane önü Trafik düzeni(07:30 ile 19:30 arası)

14-İdari bina.(07:30 ile 17:00 arası)

15-Otopsi ve dış devriye.(07:30 ile 17:00 arası)

16-Servis devriyeler.(07:30 ile 17:00 arası)

17-3.Kat servisler.(07:30 ile 17:00 arası)


