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    İŞİN KISA TANIMI: 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere 
uygun olarak; Kampüs alanı ve çalışanların güvenliği, 5188 sayılı kanuna uygun olarak sağlamak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

• İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hizmet binaları ve tesisleri ile çalışan personelinin, 
ziyaretçilerin, iş ve işlemler için kuruma gelen vatandaşların veya diğer resmi görevler için gelen 
konukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, 

• Müdürlüğümüz bina ve tesislerinde gerekli koruma ve güvenlik önlemlerinin alınması, Kuruma ait 
bina, tesis, makine, teçhizat, araç gereç, ekipman, malzeme, evrak, para ve para kıymetinde 
kıymetli evrak nakli (çek, senet, teminat mektubu vb.), kurumumuzun iş ve işlemleri ile ilgili 
olarak oluşan korunmaya haiz her türlü taşınır taşınmaz değerlerinin, proje vb. nın her türlü 
hırsızlık, yağma, yangın, sabotaj, terör vb. eylemlere karşı korunması için gerekli önlemlerin 
alınması, 

• Kampüs trafiğinin düzenlenmesi araçların düzenli park takip etmek. 
• Personel Mesai Takip Sistemini resmi çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya 

çalışma saatleri dışında, personelin giriş ve çıkışlarının takip etmek kontrol edilmesi sağlayacaktır. 
• Çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere Kurumda kalanlar ile çalışma saatleri 

dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin/kişilerin giriş ve çıkış özel kayıt ve 
kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlayacaktır. 

• İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binaları ile müştemilatlarının Bulunduğu 
Kampüs alanına Kurumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle (Ziyaret, iş takibi, vb.) gelecek ve belirli 
bir süre kalacak olan kişiler ile yanlarındaki çanta, eşya vb. kontrolünü sağlamak üzere; Söz konusu 
kişilerin girişlerine ilişkin; danışma, kabul, kayıt, kontrol (Kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak 
girişe müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla teslim etme ve emanete alma muhafaza işlemleri 
dahil) refakat ve yönlendirme işlemleri ile çıkışlarına ilişkin kayıt ve kontrol işlemlerini (emanet 
ve muhafazadaki silahları yazılı kayıtla teslim etme işlemleri dahil), buna ait sistemler ile Kurum 
Plan ve talimatlarını işleterek yürütülmesini sağlayacaktır. 

• Kurumda taşeron olarak hizmet veren ve verecek olan yüklenicilerin, yetkili servislerin, tamir ve 
benzeri işler sebebi ile kuruma gelen şahıslar ve benzerlerinin özellikle çalışma saatleri dışındaki 
faaliyetlerinde olmak üzere, tüm faaliyetlerinde güvenlik yönünden kontrollerini sağlanacak. 

• İş takipçisi, Kurum dışı görevliler, ziyaretçi ve Kurumun personeli tarafından mevcut 
demirbaşlara yapılması muhtemel zararları engelleyecektir. 

• Bulunan kayıp eşyalar yetkililere bildirilerek tutanak altına alınarak saklanacaktır. Kayıp eşyanın 
sahibinin çıkması halinde yine tutanak ile ilgiliye teslim edilecektir. 

• Hizmet binalarının ve çevresinde düzenli devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi kayıplara yol 
açabilecek zafiyetleri ve olayları yetkililere bildirilecektir. 

• Yerleşkenin tüm girişlerinde, Kurumca Firmaya verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda 
denetimde bulunulacak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarılacaktır. 

• Meydana gelecek olağanüstü hallerde (Yangın, sabotaj, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk 
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müdahalede bulunacak, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri, kendi can emniyetini de dikkate 
alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapacaktır. 

• Yerleşke içinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların Koruma ve Güvenlik Planında belirtilen 
hükümlere ve nizama uymalarını temin edecek, üçüncü şahısları gerekirse bina dışına çıkaracak 
veya ilgili kolluk kuvvetlerine olayı intikal ettirene kadar gözetim altında bulunduracaktır. 
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• Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda Binaların ve eşyaların tahrip edilmesini, 
kirletilmesini engelleyecektir. 

• Görev alanında, can ve mal güvenliğini ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin 
önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya 
eşyanın tespit edilmesi amacıyla arama yapmak veya 5188 sayılı kanunda belirtilen durumlarda 
üst araması yapmak , “ Kamuya açık alanlarda üst araması, uygulamada bulunan adli ve önleme 
aramaları yönetmeliği “ hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda Özel Güvenlik Görevlilerince 
yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalan 
kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa 
teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetteki görevlileri tarafından yapılır. 

• İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kampüs Alanına, giriş ve çıkış yapacak, buralarda 
bulunacak, tüm ziyaretçi ve diğer Kurum dışı kişi ve kuruluşlara ait araçları takibini yapmak. 

• Kuruma ait park yerlerine uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olunacak, Yangın 
Yönetmeliği kapsamında bina girişlerinde ve civarında, itfaiye araçlarının geçişlerini ve yangına 
müdahale etmesini zorlaştıracak şekilde, uygunsuz park eden araçları engelleyerek trafik blokajı 
önlenecektir. Gerekirse araçların kaldırılması için trafik polisi ile irtibata geçilecektir. 

• . Görev alanı içinde meydana gelen her türlü kazada, kazaya uğrayanlara gerekli Yardımların 
yapılmasını sağlanacaktır. 

• Kurum İlk Yardım ve Yangınla Mücadele Ekiplerine görevlerinin yürütülmesinde yardımcı 
olunacaktır. 

• Hizmet ve görev kapsamına giren konularda sorumlu olan mercilere bilgi aktarılmasını ve gerekli 
bilgileri içeren rapor ve tutanakların düzenlenmesini ve bunların İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına iletilmesini sağlayacaktır. 

• Nöbet mekânı ve zamanı değişikliği gibi konularda Kurum isteklerini yerine getirecektir. İş sağlığı 
ve iş güvenliği kurallarına uymak. 

• Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve gereklerine 
uygun olarak yürütmek. 

• Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin 
kalitesini kontrol etmek. 

• Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

YETKİLERİ: 
• 5188 Sayılı yasada belirtilen yetkiler 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

• Sivil Savunma Uzmanı (Sivil Savunma Uzmanı yerine Vekalet eden kişi) 

• Şube Müdürü 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 

 --- 
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BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
• b) En az İlköğretim tercihen lise veya dengi okul mezunu olmak. 
• c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
• d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 

olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, 
sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, Fuhşa teşvik, 
fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak. 

• e) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

• f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 
• g) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 

ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

• Özel güvenlik görevlileri, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) 
• Özel güvenlik görevlilerinin, yaptıkları işten kaynaklanan stres 
• Özel güvenlik görevlisinin hizmet sunduğu alanlardaki potansiyel tehlikeler. 

 


