
 

 

1. Giriş ve çıkış kontrolleri yapılmalı, Ziyaretçi Giriş Talimatı’nda belirtildiği gibi araç ve misafirlerin giriş-

çıkış kayıtları tutulmalıdır. 

2. Gelen ziyaretçiler, ilgililere telsiz/telefon vb. iletişim araçları ile haber verilmeli, onay alındıktan sonra 

ziyaretçi saha içine alınmalıdır. 

3. Şantiyeye yeni işbaşı yapacak taşeronlar Personel ve İdari İşler birimine haber verilerek kontrollü 

olarak sahaya alınmalıdır. 

4. Sahaya giriş yapacak iş makineleri (JCB,Kato,Hı-up,Vinç,Forklift... vb.) SEÇ birimi bilgisi dahilinde 

kontrollü olarak sahaya alınmalıdır. Sahaya ilk defa giriş yapacak iş makinelerine gerekli talimatlar 

imzalatıldıktan sonra Araç Giriş Kartı verilir. 

5. Ziyaretçilere misafir bareti ve yeleği temin edilmeli ve saha kuralları hakkında bilgilendirilerek 

Ziyaretçi Giriş Talimatı tebliğ edilmelidir. 

6. Huzur bozucu davranışlar sergileyebilecek kişiler gözetim altında tutularak şantiye girişleri 

önlenmelidir. 

7. Hırsızlık olaylarının önüne geçilmeli ve çalışanlar uyarılmalıdır. 

8. Tesis içindeki aydınlatma, çevre çitleri, kapılar, elektronik güvenlik sistemleri vb. yapılar kontrol 

altında tutulmalı, problem olduğunda derhal şantiye yönetimine bilgi verilmelidir.  

9. Sorumluluğu dahilinde olan yerlerde, yasak alanlara girişi engellenmelidir.  

10. Şantiye yönetiminin talimatları doğrultusunda personel üst arama görevi yerine getirilmelidir. 

11. Görev yerindeki hassas noktalar tespit edilmeli, önlemler alınmalı veya alınması sağlanmalıdır.  

12. Yangın, sabotaj, saldırı gibi acil durumlarda Acil Durum Eylem Planı’nda belirtildiği şekilde önlemler 

alınmalı ve ilgili güvenlik birimlerine haber verilmelidir.  

13. İlkyardım gerektiren durumlarda ilkyardım sertifikası var ise ilk müdahale yapılmalı, SEÇ personeli ve 

şantiye yönetimi  haberdar edilemelidir. 

14. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil 

olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya emanete alınmalıdır. 

15. Şantiyeye giriş yapan malzeme taşıyan kamyon, tır, kamyonet veya normal araçların malzeme 

irsaliyelerinin kontrolü yapılmalı ve hangi birime geldiğinin haberi verilmelidir. Malzeme çıkışlarında  

çıkan malzemenin tutanağının şantiye şefi ve yetkili kişilerden onaylarının kontrolü yapılmalı ve ilgili 

birim haberdar edilmelidir. 

16. Görev alanı ve süresi içinde kimlik kartları herkes tarafından görülebilecek şekilde taşınmalıdır. 

17. Görev yerleri daima temiz tutulmalı, temiz olarak teslim edilmeli ve aynı şekilde teslim alınmalıdır. 

18. Nefsi müdafaa haricinde ve konusu suç teşkil eden bir olayın failinin yakalanmasında suç üstü 

durumları haricinde kesinlikle zor kullanılmamalıdır. 
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