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1. BİRİM:  Güvenlik Hizmetleri 
2. GÖREV ADI: Güvenlik Görevlisi 
3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Güvenlik Şefi,  Hastane Müdürü, Başhekim 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Güvenlik Görevlileri 

5.GÖREV DEVRİ: Diğer Güvenlik Görevlisi 
6. GÖREV AMACI: 5188 Sayılı Güvenlik Kanununa ve ilgili Yönetmeliğe ve yürürlükteki yasal genel 
mevzuat çerçevesinde tanımlanan işlerin yürütülmesi 

 
7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

 
7.1. Kurum çalışanlarının güven içersinde çalışabilmeleri hasta ve hasta yakınlarının güven 

içersinde hizmet almaları için gerekli güven ortamını sağlamak. 

7.2. Girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek. 

7.3. İçerden ve dışardan kaynaklanabilecek her türlü eyleme ve hırsızlığa karşı duyarlı olmak. 

7.4. Meydana gelecek her türlü olayda (yangın,su baskını,deprem v.b) ilgili birimlere haber 

vermek kurtarma çalışmalarına katılmak. 

7.5. Görev alanı içersinde maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek hadiselere el koymak, suçun 

devamını önlemek, sanıkları tespit etmek ve yakalamak suç delilini muhafaza etmek genel kolluk 

kuvvetine haber vermek. 

7.6. Hastane içersinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların nizama uymalarını temin etmek. 

7.7. Hastane içersinde seyyar satıcı, dilenci ve her türlü el ilanı dağıtımını engellemek. 

7.8. Hastane içerisinde herhangi bir sorun halinde şeflere ve amirlere bilgi vermek. 

7.9. Hastane önündeki araçların düzenli ve güvenli bir şekilde akışını sağlamak. 

7.10. Hastane içerisinde uyulması gereken kurallara (sigara içme yasağı ) uymayanlar hakkında gerekli 

işlemleri yapmak. 

7.11. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek. 

7.12. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak. 

7.13. İdari amirin vermiş olduğu tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. 

7.14. Mavi kod , pembe kod,kırmızı kod tatbikatlarını ekiple beraber  hazırlamak uygulamak ve rapor 
tutmak . 
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8.YETKİLER: 

8.1.5188 Sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu 

8.2.6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanunu 

8.3.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

8.4.5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 

8.5.Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 

8.6.Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 

8.7. 5188 kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmeliklerine göre çalışmak 

 

 
      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.  

 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 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. 
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