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TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı 



İÇERİK 

 Sağlık tesislerinde, hukuk kurallarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve 

teknik imkânları kullanarak, hasta-hasta yakınlarının (refakatçi, ziyaretçi) ve 

çalışanların mesai içi ve dışında (7/24 saat) sağlık tesisi girişinden çıkışına 

kadar can, mal güvenliği ve huzurunun sağlanması, sağlık tesisi 

demirbaşlarının korunması için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun Hükümleri çerçevesinde gözetim, denetim ve kontrol yapma 

hizmetleridir. 



TEMEL İLKELER 

 Sağlık tesisine başvuran hasta, hasta yakını ve ziyaretçileri güleryüzle, 
selamlama ifadeleriyle karşılanmalıdır ve güvenli bir şekilde ayrılmaları 
sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisinde olabilecek acil durumlarda Hastane Afet ve Acil Durum 
Müdahale Planı’na uygun hareket edilmelidir. 

  Sağlık tesisi içinde ve çevresinde güvenlik sistemlerini (Fiziki,Elektronik, 
Personel) sürekli koordine ederek kontrollü işleyişi sağlanmalıdır. Bu kontroller 
TOM DEVRİYE SİSTEMİ ile uygulanmalıdır. 

 Sağlık tesisinde bulunan hasta, ziyaretçi ve çalışan personelin güvenlik ile 
ilgili vakaları tutanaklar ile kayıt altına alınarak, kontrolü ve takibi 
yapılmalıdır. 

 Araçlarıyla gelen hasta ve yakınlarının trafiği engellemeyecek şekilde park 
etmeleri sağlanmalı ve gerekli uyarılar yapılmalıdır. 



TEMEL İLKELER 

 Acil Servis’e gelen adli vakalarda ilgili hekim ve hemşirelerin görevini 
yapabilmeleri için rahat bir ortam sağlanmalıdır.  

 Adli vaka ile ilgili Adli Tutanak Emniyet tarafından atanan sağlık tesisi polisi 
tarafından 

 hazırlanmalıdır. Sağlık tesisi polisinin olmadığı sağlık tesislerinde adli 

 kolluk birimleri ile irtibata geçilmelidir. 

 Sağlık tesisinde şüpheli şahıs, çanta, paket vb. durumlarla karşılaşıldığında,sıralı 
amirine haber verilmeli, gerekirse kolluk kuvvetlerinden yardım alınmalıdır. Sağlık 
tesisine yapılan bomba ihbarları kayıt altına alınmalıdır. 

 Sağlık tesisinde aksayan tüm konular mesai saatleri içerisinde ekip sorumlusuna, 
tatil günlerinde ve mesai harici saatlerde ise vardiya sorumlusuna iletilerek alınan 
direktiflere uygun hareket edilmeli ve aynı zamanda Kontrol Komisyonu/Sağlık 
tesisi yönetimine bilgi verilmelidir. 



TEMEL İLKELER 

 Sağlık tesisi içinde meydana gelen, olay niteliği taşıyan durumlar stabil hale 
getirildikten sonra görevli güvenlik ekip sorumlusu ve güvenlik personeli tarafından 
Olay Bildirim Formu ile kayıt altına alınmalıdır. (EK-1) 

 Görevli güvenlik personeli tarafından sağlık tesisinde iç ve dış devriye 
kontrollerinde aksaklık olarak nitelendirilen (açık kalan kapılar, ışıklar, pencereler 
vs.) her türlü uygunsuzluk stabil hale getirildikten sonra Olay Bildirim Formu ile 
kayıt altına alınmalıdır. 

 Sağlık tesisi sınırları içinde hırsızlık vakasının olması durumunda, kişiler 
yakalanarak etkisiz hale getirilmeli varsa sağlık tesisi polisine, sağlık tesisinde 
polisin bulunmadığı durumlarda ilgili kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir. Bu 
arada çalınan malzeme veya eşya tespit edilerek tutanağa işlenmelidir. Hırsız veya 
hırsızlar yakalanamadı ise, çalınan eşyanın tespitinden sonra vakit kaybedilmeden 
adli bir durum olduğu için sağlık tesisi polisi/sağlık tesisinin bağlı olduğu karakola 
bilgi verilerek olay yeri inceleme ekibi çağırılmalı ve durum hakkında tutanak 
tutturulmalıdır. Meydana gelmiş olan hırsızlık aynı zamanda sağlık kalite 
sisteminde yer alan “Olay Bildirim Formu’na işlenerek sağlık tesisi yönetimine bilgi 
verilmelidir. 



TEMEL İLKELER 

 Acil Kod veya olay bildiriminde ivedi olarak o yere intikal edilmeli ve gerekli 

müdahale yapılmalıdır. 

 Sağlık tesisine gelen hasta ve yakınlarının olay çıkarmasına nazik birşekilde 

mani olunmalıdır. Eğer şiddet ile karşılaşılırsa sağlık tesisi polisinden yardım 

istenilmelidir. Sağlık tesisi polisinin olmadığı sağlık tesislerinde adli kolluk 

birimleri ile irtibata geçilmelidir. 

 Genel ziyaret saatlerinde, sağlık tesisine giriş-çıkışlardaki güvenlik ve düzen 

sağlanmalıdır. 



HİZMET SUNUMU 

 Güvenlik Ekip Sorumlusu 
 Güvenlik personelinin özlük işleri, mesai saatleri, verimliliği, kılık kıyafetlerinin kontrolleri yapılmalıdır. 

 Görevli personelin uygunsuz durumları kontrol edilerek tutanak altına alınmalı ve yönetime bildirilmelidir. 

 Eğitim planları (kamera sistemi, araç bariyer sistemi, yangın algılama sisteminin işletilmesi vb.) hazırlanmalı, 
uygulanmalı ve çalışma alanında kontrolü yapılmalı ve raporları yönetime sunulmalıdır. 

 Adli vakalarda kolluk güçleri ile işbirliği yapılmalı, ilgili mercilerce istenilmesi durumunda kamera görüntü kayıtları 
hazırlanmalıdır. 

 Güvenlikte kullanılan ekipman ve malzemelerin etkin, verimli ve yerinde kullanılması sağlanmalıdır. 

 Çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun işlemlerinin ve eğitimlerinin yapılması ve takibi 
sağlanmalıdır. 

 Personelin hak edişleri için gereken Personel Mesai (Puantaj) Çizelgesinin hazırlanması sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisine gelen protokol ve V.İ.P ziyaretlerde resmi makamlarla görüşülerek güvenlik önlemlerinin artırılması 
sağlanmalıdır. 

 Görevli güvenlik personelinin çalışma saatleri içinde çalışma disiplinine aykırı hal ve hareketleri kayıt altına alınarak 
savunmaları istenmelidir. 

 Güvenlik vardiya sorumlusunun hazırlamış olduğu raporlar arşivlenmeli ve gerektiğinde yönetime sunulmalıdır. 



HİZMET SUNUMU 

Güvenlik Vardiya Sorumlusu 

 Sağlık tesisi yönetimi tarafından tüm hizmet alanlarına ilişkin talimatlar 

çerçevesinde özel güvenlik biriminde görev verilen hususlar takip edilmelidir. 

 Vardiyalardaki gerekli denetim ve kontroller yapılarak, bu konularda tüm 

raporlar güvenlik amirine sunulmalıdır. 

 Güvenlik ekip sorumlusunun olmadığı zamanlarda gerekli denetim ve 

kontrolleri yapılmalıdır. 

 Kamera kayıt sisteminin çalışır durumda olduğunu kontrol etmeli,arıza 

durumunda güvenlik ekip sorumlusuna derhal bildirilmelidir. 

 Vardiyasında görev yapan personele ait devriye raporlarını hazırlamalı ve 

Güvenlik ekip sorumlusuna sunulmalıdır. 



HİZMET SUNUMU 

Güvenlik Görevlisi 
 Güvenlik hizmetleri 24 saat esasına göre 3 vardiya şeklinde çalışmalıdır. 

 Tüm sağlık tesisinin açık ve kapalı alanlarının güvenliği sağlanmalıdır. 

 Savaş, afet, yangın, provakasyon vb. gibi olağan dışı durumlarda da ortamın 
gereklerine uygun koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütüp, sağlık tesisi yönetimi, 
sivil savunma birimi ile koordineli olarak arama, söndürme, güvenlik sağlama, 
tahliye ve kontrol yapma gibi aktiviteler yerine getirilmelidir. 

 Binaların ve eşyaların tahrip edilmesi engellenmelidir. 

 Kat ve servisler düzenli dolaşılarak güvenlik sağlanmalıdır. Koruma ve güvenlik 
hizmetinin gereği olarak sağlık tesisi girişinde ziyaret saatleri doğrultusunda 
gerekli kontroller sağlanmalıdır. İstediği (Şüphelendiği) kişileri dedektörle üst 
araması yapmalı, karşı gelenleri sağlık tesisi polisi/yok ise kolluk kuvvetlerine 
bildirmelidir. Poşet, paket gibi içeriği anlaşılamayan eşyayı hiçbir şekilde sağlık 
tesisine almamalıdır. 



HİZMET SUNUMU 

 Güvenlik Görevlisi 

 Sağlık tesisine gelen hastaların veya yakınlarının poliklinik ve sağlık tesisinin yoğun 
alanlarında olay çıkarmasına nazik bir şekilde mani olunmalıdır. Eğer şiddet ile 
karşılaşılırsa sağlık tesisi polisi/yok ise kolluk kuvvetlerinden yardım istenilmelidir. 

 Sağlık tesisi içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçlar/ şüpheli durumlar, 
sıralı amirine ve sağlık tesisi polisi/yok ise kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir. 

 Gizli tutulması zorunlu olan, görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeler yetkili 
olmayan kişilere açıklanmamalıdır. 

 Sağlık tesisinde bulunan kritik noktalarda (elektrik panoları, malzeme depoları, 
muhasebe, bilgi işlem, jeneratör, telefon ve klima santrali,vs.) kontrol 
yapılmalıdır. 

 Sağlık tesisinde çalışmayı engellemek, personelin, idari yapının tamamen veya 
geçici süre faaliyet dışı kalmasını amaçlayan risk ve tehlikenin oluşumuna müsaade 
edilmemelidir. 



HİZMET SUNUMU 

 Güvenlik Görevlisi 
 

 Sağlık tesisinde çalışan personelin giriş-çıkış işlemlerinin sağlık tesisi yönetiminin 
belirlediği kurallar çerçevesinde yapılması için gerekli denetim ve kontrollerin 
yapılması sağlanmalıdır. 

 Polikliniklerde unutulan kimlikler tutanak altına alınıp ilgili memura teslim 
edilmelidir. 

 Sağlık tesisinde mesai saati içerisinde bulunan eşya ve malzemeler için “Buluntu 
Eşya Takip Formu” doldurularak, ilgili memura teslim edilmelidir. Mesai saati 
dışında ise vardiya sorumlusu tarafından form doldurularak kayıt altına alınmalı ve 
nöbetçi memura teslim edilmelidir. (EK-2) 

 Gece vardiyasında sağlık tesisi yönetimi tarafından belirlenen saatlerdegörev alanı 
dolaşılmalı, tur kontrol sistemi olan yerlerde gerekli kontroller yapılmalı ve 
raporlanmalıdır. 



HİZMET SUNUMU 

 Güvenlik Görevlisi 

 Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan 
kişileri yakalama ve aramakla görevlidir. 

 Rutin nöbet kontrol hizmetlerinin yanı sıra tüm kanun, yönetmelik, ihale 
şartnamesi ve yerleşmiş kuralları baz alarak, sağlık tesisi personeli, hasta 
refakatçileri, ziyaretçi ve iş takipçileri, sağlık tesisi binaları, tesisatları, araç ve 
gereçleri, tıbbi cihaz ve aletleri, evrakların güvenliğinin sağlanması, yıkıcı 
faaliyetler ile sabotaj, hırsızlık, yangın risklerine karşı gerekli tüm önlemleri alıp, 
bu risklerin oluşması durumunda gerekli müdahaleyi yapmalıdır. 

 Acil ve beklenmedik durumlarda belirlenen toplanma yerine kişilerin sorunsuz 
ulaşması sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisi çevresinde ve içinde hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliğini tehdit 
eden yeri kırmızı beyaz güvenlik şeridi ile çembere alıp güvenliği artırarak en iyi 
şekilde koruma sağlamak ve sağlık tesisi yönetimine haber vermek. 

 



HİZMET SUNUMU 

 Güvenlik Görevlisi 

 Mavi kod çağrısı durumunda olay yerine intikal etmelidir. 

 Pembe kod anonsu ardından bütün giriş çıkışları kapatmalıdır. 

 Beyaz kod çağrısı durumunda olay yerine en yakın güvenlik görevlisi intikal 

etmelidir. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise karayel (telsiz ile tüm 

kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanmalıdır. 

 Olaya müdahale eden güvenlik memuru tarafından “Olay Bildirim Formu” 

doldurularak, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörlüğü’ne verilmek 

üzere Güvenlik Amirine teslim edilmelidir. 




