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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

❖ Mesai saatleri 08:00-16:30 arasındadır, mesaiye giriş ve çıkışlarda 
bölümde personel kimlik kartı okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idarenin (ilgili 
birim sorumlusunun) izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta önce 
yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun 
şekilde giyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak 
yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod2(222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı 
kod:4444 

❖ Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:ReşadiyeMah.Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın Sağlık 
Kompleksi       İlkadım \Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri 
bilgilendirilmelidir. 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120dir.Her türlü 
bilgi     bu sistem (otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve 
çalışanlara kendi yetkilerini kapsayan şifre verilmektedir. 

❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği aşılamalar 
Enfeksiyon Komitesi tarafından takip edilmektedir. 
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BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu 
zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek 
olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. Gerçekleşen olaylar 
telefonla (1111) aranarak 5i tuşlayıp beyaz kod başlatılır.Güvenlik 
görevlisi olay yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay yerinde 
aynı telefondan 1111 aranıp 6 yıtuşlayıp güvenlik görevlisi beyaz kodu 
sonlandırır. 

 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde 
solunum veya kardiakarrest durumundaki bir hastanın    güvenli bir 
şekilde resusitasyonunu   (yeniden canlandırma) sağlamak,   
resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını 
tanımlamak   ve kardiyopulponerarrest ile karşılaşan hasta, hasta 
yakınları ve  personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi 
üyelerini tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların 
durmasıdır. 

❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  2222 
aranıp mavi kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür ,olay yerine 
intikal ederek vakaya müdahale eder. Her vakaya Güvenlik Görevlisi 
de gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 aranıp mavi kodu 
sonlandırır. 

                                     PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir 
bebeğin yada çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 
nolu telefon aranıp pembe kod başlatılır.Olay yerine hemen 1 güvenlik 
görevlisi ve bir müdür yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi çağrıyı alır 
almaz tüm kapıları otomatik kapatır ve suçluya ulaşılır. 

Kardiyak Arrest  : Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 
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KIRMIZI KOD(4444) 

❖ Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak 
başlatılır.Güvenlik amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal ederek 
duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil Savunma Sorumlusu ve 
Başhekimliğe haber verilir. 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen 
olayların benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan raporlama 
sistemidir. 

 

BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

Hastanemizde Güvenlik Görevlisi  birim sorumlusuna  ve  Müdür 
Yardımcısına bağlı olarak çalışır.  

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Elektroterapisalonları ,Poliklinikler, Rehabilitasyon salonları ,Yataklı 
servisler ,zemin katta ve giriş katta İdari birim olup Güvenlik Görevlisi her 
katın güvenliğinden sorumludur. 

 

BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

BAKIM-ONARIM BİLDİRİM FORMU  

HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN 

LİSTESİ 

BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 
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Yasal yetkilerle ilgili mevzuat listesi;   

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Ve Bıçaklar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5271 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Kanunu Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 5188  kanunun uygulanmasına 
ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelik  

ÖZEL GÜVENLIK GÖREVLİLERİNİN TEMEL GÖREVİ 

   Özel güvenlik görevlilerinin sınırları, mevcut yasal düzenlemelerde 
açıkça belirtilmemiş olsa dahi, mevzu-atın tamamı dikkate alındığında şu 
şekilde belirlenebilir:  ÖGG’leri, şirket  yetkili temsilcileri tarafından 
Valiliklere  yapılan resmî bildirimlere istinaden alınan Özel Güvenlik  
İzninde  adres  olarak  belirtilen,  görev  alanı  veya  güzergahı  dahilinde  
şirket  varlıklarına  yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka 
uygun usullerle alabilirler.  Suç  işlendiğinde  kendisine  tanınan  yetkiler  
çerçevesinde  olaya  müdahale  eder  ve  süratle  genel  kolluk    kuvvetini 
suç mahalline davet eder.  Genel  kolluk  kuvveti  olay  yerine  gelene  
kadar,  soruşturmanın  uygun  şekilde  yürütülmesini  sağlayacak    bilgi,  
belge,  doküman  ve  tanıkları  muhafaza  eder,genel  kolluğun  olaya  el  
koymasından  itibaren  genel     kolluğun talebi halinde araştırma ve delil 
toplama  faaliyetine yardımcı olur.   

 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİ SINIRLARI   

Özel  güvenlik  görevlileri,  kendisine  verilen  yetkileri;  özel  güvenlik  görevlisi  kimlik  
kartını  herkes           tarafından  görülebilecek  şekilde  taşımak  şartıyla,  üniformalı  
olarak,  görevli  oldukları  süre  içerisinde  ve   görevli oldukları alanlarda kullanabilirler. 
Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma 
güzergahı dışında yetkili değildir. Özel  güvenlik  görevlileri  kendilerine  görev  
sırasında  kullanılmak  üzere  şirket  tarafından  verilen  ve  genel kolluk  tarafından  
ruhsat  düzenlenmiş  olan  silahlarını,  ancak  görev  alanı  içerisinde  taşırlar.  Gerekli  
izinler alınmadan  şirket  envanterindeki  silahın  görev  alanı  dışına  çıkarılması  6136  
sayılı  kanun  kapsamında      kanuni takibata  uğrarlar. 

 

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜLERİ  

5188  sayılı  Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanununun  23  üncü  maddesine  göre,  

“Özel  güvenlik         görevlileri  Türk  Ceza  Kanununun  uygulanmasında  memur  
sayılır.  Bunlara  karşı  görevleri  sebebiyle  suç işleyenler Devlet Memurları aleyhine 
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suç işlemiş gibi cezalandırılır” hükmü bulunmaktadır.Özel güvenlik görevlileri, görevlerini 
yaparlarken genel kolluk kuvvetlerine tanınan bir kısım yetkileri de kullandıkların-dan, 
kendilerine karşı mukavemet, hakaret, tehdit, saldırı gibi suçlarla karşılaşmaları her 
zaman mümkündür. Bu nedenle özel  güvenlik görevlilerinin  görevli oldukları sürelerde  
hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur 
sayılmaları kabul edilmiştir. Bu kapsamda, görevlerini ifa ederken veya görevli 
olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç işlenilmesi halinde, 
faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları gerekir.  Özel  güvenlik  
görevlileri,  güvenlik  hizmetlerini  yürütürken  kolluk  memurlarıyla  ilişkilendirilen  
suçları (işkence, kötü muamele, vb.) işlemeleri halinde ise, memurlar  gibi ceza alırlar. 
Ancak, memurların  yargılanması için gerekli süreçler uygulanmadan (mülki amirin 
izninin alınması vb) genel hükümlere göre ceza yargılaması sürecine tabi olurlar.     
GÜVENLIK GÖREVLILERININ YETKILERI (5188/MD.7’YE GÖRE)   5188 sayılı 
kanunun 7’nci maddesinde güvenlik görevlilerinin yetkileri genel olarak sıralanmıştır. 
Güvenlik görevlileri tarafından, görev alanlarında suç işlenmesini engellemek ve görev 
alanlarına yönelik suç      girişimlerini caydırmak maksadıyla önleme kapsamında 
kullanılabilecek yetkiler;   

 

DURDURMA VE KİMLİK SORMA YETKİSİ;    Görev  yeri  girişlerinde,  hizmet  
binalarında  görevli  güvenlik  görevlileri  binaya  giriş  prosedürlerine  uygun olarak 
kişileri durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanabilir. Durdurma ve kimlik sorma 
yetkilerinin kullanılması için ayrıca bir hakim kararına veya savcılık talimatına ihtiyaç 
yoktur. Ancak kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde 
kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceği uygun bir dille izah edilir.    Ayrıca, 
suç teşkil etmemesine rağmen görev alanına girmesine izin verilmeyen eşyaların 
emanete alınması sırasında,  güvenlik  görevlisi  tarafından  eşyanın  sahibinin  kimlik  
bilgilerinin  tespit  edilmesi  maksadıyla kimlik sorma yetkisi kullanılır. Bir kişinin veya 
aracın durdurulması kontrol için ayrılan makul süreyi aşmamalıdır. Yapılan kontrolün ko- 
nusu  ve  sebepleri  talep  edilmesi  halinde  ilgiliye  uygun  şekilde  açıklanır.  
Kontrolden  sonra  talep  edilirse derhâl bir tutanak düzenlenir ve talep edilen kişiye 
imza karşılığı teslim edilir.   
ARAMA YETKİSİ;   5188  sayılı  kanunun  güvenlik  görevlilerine  arama  konusunda  
verdiği  yetki;  önleme  araması  kapsamında kişilerin detektörle, eşyaların ise x-ray 
cihazları ile aranması ile sınırlıdır. Güvenlik görevlileri bu çerçeve- de; görev alanına 
girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirebilirler ve detektörle üst araması yapabilir- 
ler. Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 
geçirebilirler. Aranan  kişilerin  arama  yapılmasına  dair  hakim  kararı  talep  etmeleri  
halinde  kendilerine  “aramanın  5188 sayılı kanunun 7. Maddesine göre yapıldığı ve 
arama başlamadan önce aramaya rıza göstermezse binaya girmekten vazgeçmesi 
şartıyla arama yapılmayacağı” kendisine sözlü olarak tebliğ edilir. Aranmayı kabul 
etmeyen kişilerin binaya giriş yapmasına izin verilmeyebilir. . Güvenlik görevlilerinin, 
arama sırasında kimlik göstermeleri gerekmez.Ancak, güvenlik görevlisi, özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartını görünecek şekilde taşımak zorundadır. Önleme amaçlı aramada 
tutanak düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.Ancak aramaya tabi tutulan şah- sın 
talebi halinde tutanak düzenlenir ve bir sureti şahsa teslim edilir.   Güvenlik  görevlisinin  
arama  yetkisini  kullanması,sınırları  özel  güvenlik  izni  ile  belirlenmiş  kendi  görev 
alanında  ve  kanunlarla  kendisine  tanınan  yetkiler  çerçevesinde  olmalıdır.  TCK;  
hukuka  aykırı  olarak  bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görmektedir.   
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EMANETE ALMA YETKİSİ;   Güvenlik  görevlisi;  suç  teşkil  etmemekle  birlikte,  

koruma  alanının  özelliğine  göre  tehlike  doğurabileceği değerlendirilen  eşyayı  

emanete  alma  yetkisine  sahiptir.  Şirket  güvenlik  talimatlarında  binalara  
sokulmasıyasak  olduğu  belirtilen  eşya,sahibinin  rızası  ile  emanet  eşya  teslim  fişi  
ile  emanete  alınır.  Eşyanın  teslim alınması  sırasında  iki  suret  teslim  fişi  
düzenlenir,  birinci  suret  eşya  ile  birlikte  bulundurulur,  ikinci  suret eşya  sahibine  
verilir.  Eşyanın  sahibine  iadesi  sırasında  birinci  suret  eşya  sahibine  imzalatılarak  
Güvenlik Görevlisi tarafından muhafaza edilir. Bu kapsamdaki eşyasını emanete 
bırakmak istemeyen kişilerin korunan alana girişine müsaade edilmeyebilir.   Henüz suç 
işlenmeden önce arama neticesi elde edilen tehlike yaratabilecek eşya tehlikenin 
ortadan kaldırılması amacıyla veya önleme amaçlı olarak emanete alınabilir. Önleme 
amaçlı arama sırasında bulundurulması suç olan eşyanın veya bir suç olayında 
kullanıldığı anlaşılan eşyalar hakkında da emanete alma yetkisi kullanılır.  Ayrıca görev 
alanında terk edilmiş ve bulunmuş eşya da emanete alınır.   
ADLİ GÖREVLER AÇISINDAN GÜVENLIK GÖREVLİLERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ   
Cumhuriyet Savcısı, Devlet adına hazırlık soruşturma ve kovuşturmaları yapar. İhbar 
veya herhangi bir şe- kilde suçun işlendiği yönünde bir zehap doğarsa, kamu davasının 
açılmasının gerekli olup olmadığı yönün- de araştırmalara başlar. CMK madde 161’e 
göre, Cumhuriyet Savcısı araştırma yaparken bütün memurlar- dan her türlü bilgiyi 
isteyebilir, tahkikatını gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam ve memurları 
vasıtasıyla  yapabilir.  Bütün  adli  kolluk  görevlileri  el  koydukları  olayları,  yakalanan  
kişiler  ile  uygulanan tedbirleri derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye 
ilişkin işlerde bütün işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Özel 
güvenlik görevlileri de özel kolluk oldukları için, adli görev bakımından Cumhuriyet 

Savcılarına bağlı olup, adli olaylarla ilgili emirlerini yerine getirmek zorundadırlar. 

Cumhuriyet Savcılarının şifahi veya yazılı talep ve emirlerini yapmayarak adli görevi 

suiistimal etmeleri durumunda haklarında savcılıkça doğru- dan takibatta bulunulacağı 
kanunda belirtilmiştir. 
  ADLI YAKALAMA YETKİSİ  Yakalama; Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin 
vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına 
alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil 

bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün 

geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır. Güvenlik görevlileri, görev 
alanı içinde kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut hayatına yönelik var 
olan bir tehlikenin giderilmesi amacıyla suç unsurları tespit edildiğinde yakalama 

yetkisini kullanabilir. Yakalanan kişilerden, herhangi bir suçtan arandığı veya başka 

suçlarla ilgisi olduğu tespit edilenler, genel kolluk  kuvvetlerinin  talimatı  ile  haklarında  
adli  işlemler  yapılmak  üzere  genel  kolluk  kuvvetlerine  teslim edilinceye  kadar  
yakalanabilirler.  Şüphe  üzerine  yakalananların  durumu  açıklığa  kavuştuğunda,  
yakalama sebeplerinin ortadan kalktığı belirlenenler kolluk kuvveti ile görüşülerek derhal 
serbest bırakılır. Kişiye  suçu  işlerken  veya  fiilin  pek  az  önce  işlendiğini  gösteren  
eşya  veya  delillerle  rastlanması,  suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması 
ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması gibi 
hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir. Küçüklere veyahut beden 

veya akıl hastalığı yahut maluliyeti dolayısı ile kendisini idareden aciz bulunanlara karşı 

işlenen suçlulara yakalama yetkisi kullanılabilir.   Yetkili merciler tarafından haklarında 

tutuklama  veya  yakalama müzekkeresi bulunan,    ceza veya tutukevinden firar eden 
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veya kolluk tarafından suç şüphelisi olarak yakalanmış iken kaçan kişiler üzerinde yaka- 
lama yetkisi kullanılabilir.  Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden 

korunması amacıyla yakalama yetkisi kullanılabilir.  Görev alanı içerisinde olay yerini ve 

delilleri korumak maksadıyla işlemlere başlayan güvenlik personeli bu işlemlerin 
yapılmasını kasten ihlal eden veya  yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı 
davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar yakalayabilirler. Özel güvenlik 
görevlileri, yakalamanın bütün şartları olmasına rağmen yakalamayı yaparken aşağıda 
belirtilen hususları daima göz önünde bulundurmalıdırlar: 
Fiili  işlediği  zaman  11  yaşını  bitirmemiş  olanlar  ile  15  yaşını  bitirmemiş  sağır  ve  
dilsizler  suç  nedeni  ile yakalanamaz.    Küçüklerin  kimlikleri  ve  eylemleri  mutlaka  
gizli  tutulur.  Birden  fazla  kişi  yakalandığında varsa, küçükler yetişkinlerden ayrı 
tutulur.   Yakalanan  kişinin  ilk  olarak  kimlik  tespiti  ve  kaba  üst  araması  yapılır,    
kendisine  veya  başkalarına  zarar verebilecek silah gibi unsurlardan arındırılması 
sağlanır ve bu işlemlerin yapıldığına dair tutanak düzenlenir. Yakalama sırasında suçun 

iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını önleyecek tedbirler alınır. 

Yakalama işlemi bir tutanakla tespit edilir.   Yakalanan kişiler derhal suç delilleriyle 
birlikte en kısa sürede genel kolluk görevlilerine tutanakla teslim edilmelidir. Olaya 
müdahale eden ve yakalamayı yapan özel güvenlik görevlisinin tanık sıfatıyla ifadesinin 
genel kollukça veya savcılıkça alınması mümkündür. Her türlü tutanağın bir sureti 
mutlaka ilgili kişiye verilir.   KELEPÇE TAKILMASI:   Yakalanan  kişilerin  kaçması  veya  
saldırıda  bulunmasının  önlenmesi  bakımından  kişinin  sağlığına  zarar vermeyecek 
şekilde her türlü tedbir alınabilir. Yakalanan kişinin kaçma ihtimali yoksa, direnen veya 
saldırgan kişiliği de yoksa kelepçe takılmamalıdır.18 yaşından küçüklere hiçbir surette 
kelepçe takılamaz, kendi- sine veya çevresine zarar verme ihtimali varsa gerekli 
güvenlik tedbirleri alınır.    

 

YAKALAMADA ZOR KULLANMA:   Bir kişinin zor kullanılarak yakalanması, davet 
etmenin zor şeklidir. Zorla getirme, kişi özgürlüğü ile ilgili bir işlem olup, bazı kurallara 
bağlanmıştır. Bu kurallar: Zor kullanılması kaçınılmaz olmalıdır. Zor kullanılırken insan 
onuru zedelenmemelidir. Orantılılık kuralı ihlal edilmemelidir. Toplumda gelenek ve 
görenekler göz ardı edilmemelidir. Yapılması gereken işlemler derhal yapılmalı, 
gereksiz gecikmelere yer verilmemelidir. Yetkilerin  kullanılması  sırasında  kişilere  kötü  
muamelede  bulunması  kanunen  yasaklanmış  davranışlar arasında olup, güvenlik 
görevlisinin ceza davasına uğraması  söz konusudur.    Güvenlik görevlilerinin yakalama  
yetkilerini kullanmasında görev alanı açısından esas alınacak kriter; ya- kalamaya konu 
olan olayın şirket sınırları içerisinde veya insani nedenlerle müdahil olmayı gerekli 
kılacak kadar yakın mesafede gerçekleşmiş olmasıdır.    

 ADLÎ ARAMA YETKİSİ : Adlî arama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık 

etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya 

hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir 

kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, 
işyerinde,  kendisine  ait  diğer  yerlerde,  üzerinde,  özel  kâğıtlarında,  eşyasında,  
aracında  yapılan  araştırma işlemidir. Adli arama için hakim kararı veya savcının 
talimatı olmalıdır ve arama işlemi genel kolluk kuvveti tarafın- dan yapılır. Adlî arama 
yapılması için kişilerin rıza göstermesi de yeterli değildir.    Adli arama sırasında tutanak 
tutulması zorunludur. Bu tutanakların hakim denetimi açısından mutlaka haki- me 
gönderilmesi gerekmektedir.   
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EMANETE ALMA YETKİSİ  :Güvenlik görevlisi; aramalar sırasında suç teşkil eden, suç 

aleti olduğuna dair kesin emareler bulunan veya bir suç olayında delil olabilecek eşyayı, 
genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, tutanakla tespit ederek emanete alma 
yetkisine sahiptir. Ayrıca görev alanında terk edilmiş eşyaların suç eşyası olması 

durumunda aynı tutanak düzenlenerek genelkolluk kuvvetine bildirilir.   

 EL KOYMA YETKİSİ:  El koyma; bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası 
dışında elinden alınmasıdır. Eğer şahıs rızası ile, kendiliğinden, zorunluluk dışında 

eşyayı veriyorsa, el koymadan söz edilmez. El koymaya normal olarak hakim karar 

verebilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet savcıları ve 
bunların yardımcısı sıfatıyla kolluk memurları el koyma işlemini yapabilirler. Adli amaçlı 
el koyma; bir malın geçici olarak Devletçe muhafaza altında tutulması demektir. Özel 
güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında arama ve el koyma sayılan durumlar için genel 
kolluk birimleriyle işbirliği içinde olmaları ve  yaptıkları iş ve işlemleri derhal  genel kolluk 
birimlerine bildirmeleri  gerekmektedir. Bunun dışında, güvenlik görevlilerinin adli amaçlı 
el koyma yetkisi bulunmamaktadır.   

 

GÜVENLIK GÖREVLİLERİNİN KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ :5188 sayılı kanunun özel 

güvenlik görevlilerine yasakladığı ve görevli kıldığı hususlar   Özel güvenlik personeli, 
Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 
Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Özel güvenlik personeli, özel güvenlik kimlik 
kartını başkasına kullandıramaz. Silahını görev alanı dışında taşıyamaz. Özel güvenlik 

görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii 

afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Genel kolluğun 

olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun 
talebi halinde yardımcı olur.   5442 sayılı İl İdaresi Kanununun özel güvenlik 
görevlilerine yüklediği görevler   İl idaresi kanununa göre özel güvenlik personeli, mülki 

idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini de yerine getirmek zorundadır. Olay 

yerine gelerek olaya el koyan genel kolluk amiri, özel güvenlik görevlilerine emir 

verebilir.Özel güvenlik görevlileri de, kolluk amirleri tarafından verilen bu emirlerin 

anayasa, kanun, tüzük ve  yönetmeliklere uygun olup olmadığına bakar. Özel güvenlik 
görevlisi, emrinde bulunduğu Mülki Amirin ve- ya Kolluk Amirinin ya da kendi amirinin 
emrinin, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu görürse, emri  yerine 
getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, bu amirler emirlerinde ısrar eder ve 
bu emirlerini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu durumda emri yerine getiren 
sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine 

getirenler sorumluluktan kurtulamaz. 

 

 

İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ  :Özel Güvenlik görevlisi, 5188 sayılı kanunun 23’üncü 

maddesi gereği Türk Ceza Kanununun uygulanmasında  memur  sayılmaktadır.  
TCK’na  göre  kamu  adına  soruşturma  ve  kovuşturmayı  gerektiren  bir  suçun 
işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı 
ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle, Güvenlik görevlileri ihbar yükümlülüklerini 
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ihmal etmemelidir. Türk  Ceza  Kanunu,  işlenmekte  olan  bir  suçu  veya  işlenmiş  
olmakla  birlikte,  sebebiyet  verdiği  neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan 
bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası 
öngörmektedir. TCK’na göre; hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir 
kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. İşlenmiş olan bir suça ilişkin  delil  ve  eserlerin  başkaları  
tarafından  saklandığı  yeri  bildiği  halde  yetkili  makamlara  bildirmeyen kimse, 
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Bu suçların kamu görevlisi tarafından 
göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
Güvenlik görevlisi, konusu açıkça suç teşkil ettiği bilinen suçlarla karşılaşması halinde 
ihbar yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bunun dışında görev şartları ile bağlantılı olan 
ve ihbar yükümlülüğü olan suçlardan bazıları aşağıdadır. Başkasına ait bir banka  veya 
kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran bir kişinin 
kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu 
kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlaması,  Bir kamu  
görevlisinin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve  
gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi,  
Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit 
kullanılması,  Bir  kimsenin,  işlediği  suç  nedeniyle  kendisi  hakkında  soruşturma  ve  
kovuşturma  yapılmasını  engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik 
bilgilerini kullanması, Bir  kişinin,  gerçeğin  meydana  çıkmasını  engellemek  amacıyla,  
bir  suçun  delillerini  yok  etmesi,  silmesi, gizlemesi, değiştirmesi veya bozması,  Bir 
kişinin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli 
veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında 
tasarrufta bulunması,  Kanun  veya  yetkili  makamların  emri  uyarınca  bir  şeyin  
saklanmasını  veya  varlığının  aynen  korunmasını sağlamak için konulan mührün 
kaldırılması veya konuluş amacına aykırı hareket edilmesi  Resmi ve özel bir belgenin 
sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şe- kilde 
değiştirilmesi veya sahte resmi belgenin kullanılması Kama, hançer, saldırma, şişli 
baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, 
topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel nitelikteki  benzeri  aletlerin  yapımı,  satılması,  satın  alınması,  taşınması  
ve  bulundurulmasıdır  (6136  sayılı kanun).   

 OLAY YERİNİN KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  :Ceza Muhakemeleri Kanununa göre; 

suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme  veya  
değiştirme  fiilleri  de  bağlantılı  suç  sayılır  ve  bu  eylemleri  işleyen  kişiler  suçun  bir  
parçası olarak davaya dahil edilir. TCK  Madde  28;  gerçeğin  meydana  çıkmasını  
engellemek  amacıyla,  bir  suçun  delillerini  yok  eden,  silen, gizleyen, değiştiren ve 
bozan kişinin, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ön görmektedir.  
Bu  suçun  kamu  görevlisi  tarafından  göreviyle  bağlantılı  olarak  işlenmesi  halinde  
verilecek  ceza  yarı oranında arttırılmaktadır. Bu nedenle; güvenlik görevlisinin görev 

alanında bir olayın meydana gelmesi halinde genel kolluk kuvvetleri müdahale edene 

kadar olay yerinin korunması esastır.  Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç 
sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye olay yeri denir. Olay yeri, olayın 
başlangıcı, takibi ve sonucunda geçtiği mekanları kapsar. Olayın işleniş tarzını, yön- 
temini, olayı işleyenlerin hareket tarzını, olaya ait iz ve bulguları içerir. Ayrıca, olay yeri 
suçun işleniş şeklini, suçtan zarar göreni suç sanıklarının olay karşısındaki sorumluluk 
derecelerini net olarak belirler. Bir olayın meydana gelmesi halinde güvenlik görevlisi, 
olayın seyri ve konumu ile olayla ilgili tüm nesne ve ipuçlarını, tanık veya sanık 
durumundaki kişilerin kimlik ve eşkal bilgilerini olay  yerine gelecek genel kolluk 
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soruşturma ve uzman  birimlerine hakkındaki ilk bilgilerin vermesi gerekmektedir. Olay  
yerindeki  her  şey  delil  olabilir.  Delil;  suç,  fail  ve  olay  yeri  arasında  doğru  
bağlantının  kurulmasını sağlayan bütün maddi bulgulardır. Bu nedenle, her hangi bir 
olayın hemen sonrasında dahi, yaralıların tahliyesi hariç, olay yerinin bozulmadan 
muhafaza edilmesi için her türlü tedbir alınır.  Yaralıların tahliyesi sırasında olay yerinin 
bozulmaması için olayın meydana geldiği noktaların dışında bir tahliye istikameti 
belirlenir ve sağlık ekiplerinin bu istikametlerden tahliye yapması sağlanır. Görev 
yerindeki kamera kayıtlarının korunması için Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir ve 
kamera görüntüleri mümkünse yerinde, değilse uzaktan erişim yöntemiyle emniyete 
alınır.   Olay yeri koruma alanı belirlenirken amaç sadece delillerin korunması değil 

ayrıca olay yerinden kaynaklanabilecek  tehlikelerinde  (patlayıcı  maddeler,  zehirli  

veya  patlayıcı  gazlar,  tehlikeli  kimyasallar,  biyolojik veya radyoaktif maddeler) 
çevreye verebilecekleri zarar göz önünde bulundurarak koruma altına alınmalıdır. Bu 
gibi durumlar hakkında olay yerine ilk müdahaleyi yapan kolluk kuvvetine bilgi verilir.   

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

❖ Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuar ( 

numune alma ve numune işleme), eczane,  yataklı servis hizmetleri, 

sicil, evrak kayıt, ambar, ayniyat, mutemetlik ve vezne hizmetleri 

otomasyon programı üzerinden takip edilmektedir 

❖ Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi İşlem 

Birimi tarafından takip edilmekte ve hizmetin devamlılığı bu birim 

tarafından sağlanmaktadır.  Bilgisayar ve otomasyon sistemleri 

üzerinde oluşabilecek her türlü soruna müdahale bu birim 

tarafından yapılır. Bu birime hastanemiz santrali iç hattı ile 

2038tuşlanarak ulaşılır.  

❖ Bilgisayar kullanıcılarının bilgi ve sistem güvenliği nedeniyle internet 

ve program erişimleri kısıtlanmış olup sistem üzerinde kullandıkları 

birimlere göre yetkilendirilmişlerdir. 

❖ Kullanıcılara şifreler verilmiş olup çalışanlar sadece yetkileri olan 

alanlara giriş yapabilmektedir. 

❖ Hastanemiz Bilgi İşlem Birimi hastane otomasyonunun yedeğini 

hem server üzerinde hem de harici medyalar üzerine günde 2 kere  

almaktadır. 
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ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI  :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 
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ÇAMAŞIRHANE  :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 

ECZANE  :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK :PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL :PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA :HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ  :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA : TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI  

SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
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ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU: ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE GİRDİĞİ BÖLÜM. 
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 
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ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN YÜRÜTÜLDÜĞÜ 

BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 
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2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

BEKLEME SALONU: HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI DİNLENDİKLERİ ALANDIR. 

HASTA OFİSİ: YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YEME İÇME VE ÇAMAŞIR YIKAMA ALANIDIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


