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1. Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; çalışanların çalışma ortamlarında olası tehlike ve risklere karşı 
almaları gereken önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını 
sağlamaktır. 

2. Silahlı koruma hizmeti sunan güvenlik görevlileri, silahlarını, alınan eğitim ve verilen talimatlara uygun 
olarak kullanacaklardır. 

3. Görevli olduğunuz bölgedeki vardiyalarınıza ve verilen diğer görevlere dinlenmiş ve zinde olarak geliniz. 
Günlük dinlenme saatlerinizi ve hafta tatillerinizi dinlenmek için kullanınız. 

4. İşe başlamadan önce üniformanızı eksiksiz giyiniz, teçhizatlarınızı takınız. Malzeme ve teçhizatlarınız tam 
olmadan kesinlikle görevinize başlamayınız. 

5. Yetersiz durumdaki veya işlevini kaybetmiş üniforma ve teçhizatları kullanmayınız. Değiştirilmesi veya 
tamamlanması için amirlerinizi haberdar ediniz. 

6. Nöbet yerinize vardiya saatinizden en az 15 dk. önce geliniz, bir önceki nöbetçiden gerekli bilgileri alarak 
nöbet yerinizde bulunan işinizle ilgili araç, teçhizat, alet-edevat, bilgisayar, telefon, telsiz, tablet vb.nin faal 
durumda olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Araç, makine ve malzemelerin kendisini ve etrafını 
kontrol etmeden çalıştırmayınız. Varsa nöbet defterini imzalayınız. 

7. Görevinize başlamadan önce görev yerinizde ve çevrenizde sizin ve çevrenizdekilerin güvenliğini tehdit 
edici bir durum olup olmadığını kontrol ediniz. Tespit ettiğiniz tehlikeli ve olumsuz durumları ivedi olarak 
ilgililerine ve amirlerinize bildiriniz. 

8. İş yerinize kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde almış olarak gelmeyiniz. İş yerinize böyle maddeler 
getirmeyiniz ve iş yerinde içmeyiniz. 

9. İş yerlerinize giriş ve çıkışlarda sadece izin verilen normal giriş-çıkış kapılarını ve güzergahları kullanınız. 
İşaretlenmiş ve belirlenmiş yerler dışında giriş-çıkış mümkün olsa da kullanmayınız. 

10. Nöbet saatleri içerisinde izinsiz olarak, vardiya bitiminde de vardiyayı devralacak nöbetçi gelmeden görev 
yerinizi terk etmeyiniz. 

11. Görevinizi ve vardiyanızı amirlerinizin haberi ve onayı olmadan bir başkasına devretmeyiniz. 

12. Nöbet mahallinde görevinizin dışında bir şeyle meşgul olmayınız. Nöbet yerinde kesinlikle uyumayınız. 
Gazete, dergi vb. okumayınız. Radyo, müzik cihazı vb. dinlemeyiniz. Sigara, çay vb. içmeyiniz ve bir şeyler 
yemeyiniz. Ayakta durmanız gereken yerlerde ise oturmayınız. 

13. Çalışırken uzun süre aynı pozisyonda veya uzun süre hareketsiz çalışmayınız. 

14. Devriye gezerken ya da kendisine güvenlikle ilgili verilen bir görevden dolayı, çalışır durumdaki iş 
makinelerinin yanından geçmesi gereken ya da yanında bulunması gereken güvenlik görevlileri, iş 
makinelerine 25 metreden daha fazla yaklaşmamalı; iş makinelerinin manevra alanlarına kesinlikle 
girmemelidir. 

15. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilmeyen, görev tanımınız içerisinde olmayan, bilgi 
ve tecrübenizin bulunmadığı konularda iş üstlenmeyiniz. 

16. Nöbet bölgenizde her an bir tehdide maruz kalacakmış gibi hazırlıklı ve uyanık olunuz. Çevreyi gözetleyiniz 
ve dinleyiniz. 

17. Nöbet mahalline yetkisiz veya görevli olmayan kimseleri, bunlar güvenlik personeli dahi olsa almayınız. 

18. Nöbet mahallini daima temiz ve tertipli bulundurunuz, size veya nöbet noktasına tahsis edilmiş her türlü 
malzemeyi özenle, kuralına uygun ve doğru kullanınız. 

19. Görev esnasında her türlü sözlü veya fiziksel şakalaşmaların kazalara neden olabileceğini unutmayınız. 
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20. Çalışma alanınızda meydana gelen olaylara karşı öncelikle kendi can güvenliğinizi sağlayacak şekilde 
müdahale ediniz. Gerekirse kolluk kuvvetleri ile irtibata geçip, ilgili ekip olay yerine gelene kadar olayla ilgili 
not alıp, olaya karışan şahıslar, olayın konusu, siyasi bir yönünün bulunup bulunmadığı, kaç kişi oldukları vb. 
konuları tespit ederek gelen ekibe bildiriniz. 

21. Şüpheli bir şahısın suç işleme amacı taşıyıp taşımadığına dair karar vermede, olayın  gece olmasına, o kişinin 
iş yerinin kritik bölümünde bulunup bulunmadığına, güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmaya istekli olup 
olmadığına, üzerinin aranmasına izin vermemesine, aracının incelenmesine izin vermemesine, güvenlik 
görevlisi ile konuşurken kuşkulu tutum ve davranışlarına, kimliğini vermekte tereddüt etmesine dikkat 
ediniz. 

22. Söz konusu kişinin yasa dışı bir amaç taşıdığından emin olduğunuzda onu izinsiz giren biri olarak 
nitelendiriniz ve iş yerini terk etmesini isteyiniz veya onu işyerinden çıkarınız. 

23. Ne olduğunu, nasıl kullanılacağını bilmediğiniz hiçbir araç, gereç, teçhizat ve malzemeyi kesinlikle 
kullanmayınız, kullandırmayınız. 

24. Yapabileceğinize emin olsanız bile, kendi görev alanınız ve görev tanımınız dışında kalan bir işi yapmaya 
kalkışmayınız. 

25. Tahsis edilen silah/mühimmatlara ilişkin uygunsuz durumları ilgili amirinize iletiniz. 

26. Silahın muhafazası ile ilgili kurallara uyunuz. Silahın başka şahısların eline geçmemesine dair tedbirinizi 
alınız. 

27. Çalışma ve iş güvenliği talimatlarına kesinlikle riayet ediniz. ”ÖNCE EMNİYET” kuralını unutmayınız. 
Emniyetsiz gördüğünüz hiçbir işi yapmayınız ve yaptırmayınız. 

28. Amirlerinizin uygun gördüğü ve sizden istenen en emniyetli usul ile çalışınız. Kendi görüşünüz ve 
düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmeyiniz. En uygun çalışma usulünü bilmediğiniz durumlarda, 
mutlaka amirlerinizden sorup öğreniniz. 

29. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara riayet ediniz. 

30. Uyarı işaretlerine, ikaz levhalarına kesinlikle uyunuz ve uyulmasını sağlayınız. 

31. Görev yerlerinizde kullandığınız malzemeler ve oda demirbaşları ile ilgili arıza, bakım-onarım veya tehlike 
arz eden bir durum söz konusu olduğunda, tehlikeyi belirten ikaz levhalarını mutlaka asınız, amirinize haber 
veriniz. İlgili ve yetkili personel tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmasını sağlayınız. 

32. Görev aldığınız yerlerde tehlike arz eden durumlara yetkiniz yok ise kendiniz müdahale etmeyiniz. Derhal 
amirlerinize veya ilgili personele haber veriniz. 

33. Her türlü araç, gereç teçhizat ve malzemenin kullanma, bakım ve emniyet talimatlarını eksiksiz uygulayınız. 

34. Görevli olduğunuz müddetçe; gerek kullandığınız malzemelerin, teçhizat-ekipmanın, gerekse araç-gereçler 
üzerinde ve görev yerlerinizde bulunan iş güvenliğini sağlayıcı tertibatların sürekli devrede kalmasına özen 
gösteriniz. 

35. Kullanmanız gereken araç, teçhizat ve malzemelerden uygun olmayanların yerine amirlerinizden uygun 
olanlarını isteyiniz. 

36. Görev yerlerinizdeki ve araç, gereç, teçhizat, makine ve malzemeleri kullanma talimatları dışında veya 
yasaklanmış bir amaç ve şekilde kullanmayınız. 

37. Kullandığınız araç, teçhizat, bilgisayar, makine vb.leri kapasitelerinin üzerinde zorlayarak kullanmayınız. 

38. İşiniz sırasında kullandığınız, görev yerinizde veya çevrenizde bulunan makine ve araçların hareketli 
kısımlarından, her türlü soba ve ısıtıcılardan parmaklarınızı, el ve kollarınızı, diğer organlarınızı, üniforma ve 
elbiselerinizin uç kısımlarını, kullandığınız diğer malzemeleri ve teçhizatlarınızı uzak tutunuz. 
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39. Görev yerlerinizden devriye, tur kontrolü, çay ve yemek molaları vb. gibi ayrılmalarda; kullandığınız veya 
çevrenizde bulunan malzemelerin/cihazların düşecek veya tehlike oluşturacak, görevi aksatacak şekilde 
olmamalarına dikkat ediniz. Gerekli kontrollerinizi yapmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz. 

40. Araçların giriş ve çıkışlarına dikkat ediniz. Araçların aralarında ve hareket sahaları içerisinde kesinlikle 
bulunmayınız. 

41. Yük kaldırma ve taşıma araçlarında operatörün yanına oturmayınız veya kullanım amacıyla araca kesinlikle 
binmeyiniz. 

42. Görev alanınızın zemininde kaymayı kolaylaştırıcı maddelerin (su, kimyevi madde vb.) bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Böyle maddeler varsa, zemini bu maddelerden temizletiniz. Açık sahalarda 
böyle zeminler üzerinde bulunurken veya geçerken (kayıp düşmemek için) dikkatli olunuz. 

43. Kot farkından dolayı düşme tehlikesi bulunan yerlere yaklaşmayınız. 

44. Eğimli zeminlerde veya buzlanma olan yerlerde hareket ederken veya yürürken dengenizi kaybetmeyecek 
şekilde hareket ediniz ve dikkatli olunuz. Elleriniz cebinizde hareket etmeyiniz ve yürümeyiniz. 

45. Herhangi bir malzeme taşımanız gerektiğinde, taşıma sırasında bu malzemelerin kendinize, çevredeki 
kişilere ve tesislere zarar vermemesine dikkat ediniz. 

46. Taşıma gücünüzü aşan ağırlıktaki yükleri elinizle kaldırmayınız ve taşımayınız. 

47. Elektrik ve elektronik arızalarında kesinlikle müdahale etmeyiniz, derhal yetkililere ve amirlerinize haber 
veriniz. 

48. Elektrik düğmeleri ve prizler ile kullanılan cihazların elektrik düğmelerine ve elektrik aksamlarına ıslak elle 
dokunmayınız. Elektrik donanımları ve motorları sudan koruyunuz. 

49. İzolasyonu bozulmuş elektrik kablolarını, yalıtkan muhafazaları hasar görmüş elektrikli alet ve cihazları 
gördüğünüzde derhal amirinize haber veriniz. 

50. Kendi görevinizi yaparken başkalarının işini aksatmamaya ve onları tehlikeli duruma düşürecek 
davranışlarda bulunmamaya özen gösteriniz. 

51. Tabii afetlerde (Deprem, sel vb.) panik yapmadan ve inisiyatif kullanarak, talimatlar doğrultusunda hareket 
ediniz. Gaz kaçağı ve benzeri durumlarda gerekli önlemleri alınız ve ilgilileri haberdar ediniz. 

52. Görev yerinde çıplak ayakla ve terlikle bulunmayınız ve görev yapmayınız. Üniformanızı çıkartmayınız. 
Ayakkabılarınızın arkasına basmadan normal giyiniz. 

53. Görevli olduğunuz odalarda patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler ile kokuşacak şeyler bulundurmayınız. 

54. Girilmesi yasak yerlere izinsiz olarak kesinlikle girmeyiniz. 

55. Vardiyadaki diğer nöbetçi arkadaşlarınız ile her 15 dakikada bir telsiz ile haberleşerek, bulunduğunuz 
bölgedeki durum ve kendi durumunuz hakkında bilgi veriniz. 

56. Yangın söndürme cihazı ile yangın musluklarının yerini ve nasıl kullanılacağını ayrıca, elektrik, sigorta, 
havagazı ana musluğu, su ana vanasının bulunduğu mahallerin yerlerini öğrenerek gerektiği zaman 
kontrolünü sağlayınız. 

57. Çalıştığınız bölgede herhangi bir iş kazasının yaşanması halinde, amirinizden gelecek bilgiye göre hareket 
ediniz. Ambulans ve itfaiye gibi araçların vakit kaybedilmeden doğrudan kazanın yaşandığı bölgeye sevk 
edilmesini sağlayınız. 

58. Çalışma ortamınızda kendiniz ya da çevrenizdekiler için gördüğünüz tehlikeleri ÜSPER İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi’ ne bildiriniz. 

59. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi talimatlarına uyunuz. 

60. Uyarı işaret ve ikaz levhalarının yerlerini kesinlikle değiştirmeyiniz. 
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61. Yangın söndürme cihazlarının yerlerini değiştirmeyiniz. 

62. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası veya ramak kala olayları derhal ÜSPER İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi ile birim sorumlunuza haber veriniz. 

63. Olağan üstü bir durumda derhal ulaşılması gereken acil durum numaralarını öğreniniz. 

64. Çalışma alanınıza en yakın Acil Durum Toplanma Alanının yerini öğreniniz. Acil durumlarda, Acil Durum 
Toplanma Bölgesinde toplanılması konusunda çalışanları yönlendiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


