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“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 

 
 

1. BİRİMİ: Güvenlik Hizmetleri 

2. GÖREV ADI: Güvenlik 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Koruma Ve Güvenlik Amiri 

4. GÖREV DEVRİ:  Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen güvenlik personeli yerine 

birimdeki diğer güvenlik personellerinden biri görevlendirilir. 

5.    GÖREV AMACI: Güvenlik  görevlileri  binadaki  çalışan  doktor,  personel,  hasta,  hasta  yakınlarının 

can, mal güvenliğini korumak ve kollamakla görevlidir. 

6.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER: 

 Sorumluluğu altındaki güvenlik sisteminin düzenli işleyişini sağlar. 

 Tüm  güvenlik  tertibatında  yer  alan  teknik  donanımı,  güvenlik  teçhizatın  periyodik  bakım, 

onarım tablolarını takip eder. Bunların eksiklerinin giderilmesini sağlar. 

 Günlük ve haftalık nöbet, çalışma saatlerine ve  çizelgelerine uyar. 

 Güvenlikle ilgili verilen eğitimlere katılır. 

 Tespit ettiği şüpheli durumları sorumlusuna bildirir. 

 Kendi görev alanının (Hastane içi ve dışı alanlar) düzeni ve sükûneti sağlar. 

 Birimine ait tespit ettiği eksiklikleri sorumlusuna bildirir. 

 Nöbet noktalarında bulunan talimatları yerine getirir. 

 Nöbet  hizmetinde  kullanılan  malzeme,  teçhizat  ve  eşyaların  her  zaman  çalışır  vaziyette 

olmasını sağlar. 

 Görevli olduğu alana girenleri takip eder. 

 Görev  alanındaki  her  türlü  arıza,  aksaklık  ve  olay  ile  ilgili  form,  tutanak  vs.  düzenler  ve 

sorumlusuna bilgi verir. 

 Görevi süresince olabilecek her türlü gelişmeye karşı hazır halde bulunur. 

 Yangın  vakalarında  vardiyalı  nöbet  çizelgesindeki  ismen  belirlenen  kurtarma  ekibi  ile  birlikte 

yangın alarmı verilen bölgeye gitmek, öncelikle yangın alanında kalan personeli tahliye etmek ve 

“İlk  Yardım”  ekibine  teslim  etmek,  kurtarma  işlemini  öncelik  sırasına  göre  yapmak  (Malzemeler 

üzerine yapıştırılmış kurtarma önceliğini belirten etiketlere göre kurtarma yapılır), yangın ofislerde 

ise,  ofis  çalışanlarının  göstereceği  öncelik  sırasına  uymak, mesai  dahilindeki  kurtarma  işlemleri, 

sivil  savunma amirliği ve mahalli  itfaiye kurtarma ekibi  ile koordineli olarak yürütmek, kurtarılan 

malzemelerin  yüklendiği  araçların  tahliye  bölgesine  götürülmesini  denetlemek,  kurtarma 

esnasında  yangın  çıkış  nedeni  tespit  etmeye  çalışmak  ve  sabotaj  belirtilerinde  delilleri  koruma 

altına almak, kurtarılan değerli malzemeleri kayda geçirir. 
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 Gelen kargo, firma, temsilci vb. araçları ilgilisinden onay almadan ve uygun mahal bulunmadan 

yerleşke içerisine girişlerine müsaade etmez. 

 Mesai  saatleri  dışında  belirlenen  saatlerde  iç  ve  dış  devriye  hizmetini  yerine  getirir.  Tespit 

edilen eksik/aksak hususlar derhal ilgili amire bildirilir. 

 Deprem  vakalarında  hasar  gören  binalara  girişi  engeller,  binada  mahsur  kalanlar  varsa 

kurtarma ve ilk yardım ekiplerine görevlerini yerine getirecekleri güvenlik ortamını hazırlar. 

 5188  Sayılı  Kanun’daki  görev  ve  yetkileriyle  ilgili  görev  talimatını  yanında  bulundurur  ve 

gereğini yerine getirir. 

 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7. Maddesi’nde ifade edilen tüm bentlere 

uygun hareket eder. 

 Bağlı  olduğu  hiyerarşi  içinde  üst  yöneticiler  tarafından  verilen  talimatlara  uyar  görev  ve 

sorumlulukları dışında inisiyatif kullanmaz.  

 Mavi ve beyaz kod uygulamalarında aktif  rol oynar. Görevlerini  ilgili  talimatlara uygun olarak 

sürdürür. 

 Genel ve Özel Nöbet Talimatlarına uygun olarak nöbet hizmetini yürütür. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 

7.ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, 

hizmet kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten 

yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara 

iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket 

ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, 

siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterir. 
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 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı 

davranır ve gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye 

yönlendirir. 

 Çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 

üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve 

savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır. 

 

8.GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

Kamu  görevlileri,  çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  çıkar  çatışmasının 

doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek 

çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak  için gerekli adımları atar, 

çıkar  çatışmasının  farkına varır  varmaz durumu üstlerine bildirir  ve  çıkar  çatışması  kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


