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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Küreselleşen dünyamızda, hareketliliğin artması ile birlikte organizasyon hizmetleri
(eğlence, kültürel faaliyetler, fuar düzenlemeleri, yarışma, kongre, seminer, konferans,
festival, sempozyum vb.) sektörü de önemli bir gelişme içerisindedir.
Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri sektöründe etkinliğin başarılı olabilmesi,
destek hizmetlerinin konsepte uygun ve dikkatli seçilmesine bağlıdır.
Destek hizmetleri, 6 grupta incelenmektedir. Önceki modülde etkinlik elemanlarını,
protokol malzemelerini, açık ve kapalı alanlarda dekorasyon hizmetlerinin özelliklerini,
çeşitlerini ve bu hizmetleri temin etme şekillerini görmüştük. Bu modülde de diğer destek
hizmetlerinin (temizlik, sağlık, güvenlik) özelliklerini, çeşitlerini, bu hizmetleri temin etme
şekillerini ve kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz.
Bu modülü almış bireyler olarak ülkemizde bulunan işletmelerden destek hizmetlerini
temin ederek başarılı organizasyonlarla müşteri memnuniyetini sağlamış olacaksınız.
Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri sektöründe, her geçen gün kalifiye eleman
ihtiyacı artmaktadır. Bu sektörde, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, nitelikli elemanların iş
bulamaması söz konusu değildir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ÖGRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet sonunda organizasyonlarda temizliğin önemini ve temizlik çeşitlerini,
ortamın temizliğini ve bakımını, temizlik programını ve temizlik araç gereçlerini tanıyarak
firmalardan hizmet temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Organizasyonlarda temizliğin önemini ve temizlik çeşitlerini, bu sektörde
hizmet veren firmalardan araştırınız.



Ortamın temizliğini ve bakımını İnternetten ve temizlik firmalarından
araştırınız.



Temizlik araç gereçlerini, bunların kullanım alanlarını araştırarak araştırma
sonucunu sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TEMİZLİK HİZMETLERİ
Organizasyon hizmetleri sektörünün en önemli unsurlarından biri de temiz bir
çevredir. Günümüzde insanlar, organizasyon talebinde bulundukları işletmenin çalışmalarına
dikkat ettikleri kadar sağlıklı mekânları da dikkate almaktadırlar.
İnsan sağlığı ve temizlik konusu, organizasyon hizmetleri sektörünü geliştiren unsurlar
olarak görülmektedir. Çünkü organizasyona katılan insanlar; konaklama tesislerine, yiyecek
içecek ve çevre temizliğine, sağlıklı ortamlara önem vermektedirler.
Organizasyon hizmetleri sektörünün, temizlik konusunda gerekli hassasiyeti
göstermesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi organizasyonların tekrarı yoktur ve
organizasyonların en ince detayına kadar dikkat edilmelidir.

1.1. Temizlikle İlgili Kavramlar
1.1.1. Temizliğin Tanımı
Kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemine temizlik denir.
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Kirlilik ise bir mekânın toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara
rahatsızlık verecek şekilde kaplanması, arzulanan doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesidir.
Başka bir tanımla, bir yüzey üzerinde mekanik ve kimyasal olarak zararlı etki gösteren ve
estetik açıdan görünümü bozan her türlü olguya kir, bunların ortamdan uzaklaştırılmasına ise
temizlik denir.
Temizlik; işletmenin faaliyet alanına, temizlik materyallerine, uygulanacak yüzeyin
doku ve yapısına ayrıca işletmenin türüne göre farklılık göstermektedir. Örneğin bir toplantı
salonu ile açık alanda hazırlanan fuar alanının temizlik anlayışı çok farklıdır.

1.1.2. Temizliğin Amaçları





Yaşanabilir temiz ortamlar yaratmak,
Mekânları her zaman kullanıma hazır hale getirmek,
Ortamdaki yüzeylerin, kaplamaların ömrünü uzatmak ve korumak,
Mikroorganizmalardan arındırılmış, güvenli, hijyenik bir ortam yaratmak,
bulaşıcı hastalıkların ve benzerlerinin yayılmasını önlemek bakteri ve
mikroorganizmaların transfer riskini sıfıra indirmektir.

1.1.3. Temizliğin Önemi
Temizlik konusu, basit bir iş gibi düşünülse de tesisler açısından oldukça önemlidir.
Çağdaş dünyada insanlar ferah, temiz, sağlıklı çalışma yerleri, huzur veren ve temiz eğlence
ve dinlenme mekânları arzu etmektedir. Temiz bir ortamın sağlanması ise uzman kişiler
yanında, kullanılan araç gereç ve malzemelerle yakından ilgilidir. Temizlik sırasında doğru
temizlik malzemesi kullanımı ile hem kaliteli bir temizlik sağlanır hem de maliyetlerin
azalması, kârlılığın ve verimliliğin artması sağlanır.
Bu nedenle temizlik amacıyla kullanılan temizlik maddelerinin doğru seçilmesi,
kullanılması ve denetlenmesi organizasyon işletmeleri için oldukça önemlidir. Temiz bir
ortam, uzman kişilerin profesyonelce iş yapması ve en son temizlik teknolojisinden
faydalanılması ile sağlanabilir. Hızlı temizlik metotlarının, temizlik araçlarının ve
kimyasalların kullanımı verimi arttırdığından harcamayı azaltır. İş veriminin artması ve
personel moralinin yüksek olması, hoş ve hijyenik ortamların yaratılmasını sağlar. Bir alana
tam olarak temiz denilebilmesi için görünen kirlerin yanı sıra görünmeyen kirlerin de yok
edilmesi gerekir.

1.1.4. Temizliğin Faydaları



Temizlik; mekânların ve çevrenin cazip, çekici ve estetik görünümlü olmasını
sağlar. Yerlerde kir, toz ve çöplerden hiçbir iz kalmaması ve çevrenin hoş
görünmesi, etkili temizlik ile sağlanır.
Temizlik, sağlıklı ortam yaratılmasını sağlar. Hijyen, yiyecek olan ve olmayan
mekânların her ikisinde de önemlidir. Eğer hijyenik ortam sağlanmazsa
bakteriler çoğalır. Bazı zararlı bakteriler hastalıklara, zehirlenmelere, ölümlere
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neden olabilir. Yiyeceksiz ortamlarda da hastalık bulaşma tehlikesi vardır.
Organizasyon tarzına uygun seçilen mekânın özelliğine (açık, kapalı, yarı açık
mekânlar) göre temizlik ve dezenfekte uygulamaları yapılmalıdır. Zararlı
hayvanların yok edilmediği durumlarda tehlikeli bakteriler, her yere taşınır. Bu
bakterilerin ortadan kaldırılması, etkili temizliğe ve personel hijyenine bağlıdır.
Eşyaları korur. Mobilyaların, halıların, perdelerin vb. daha uzun ömürlü
olmasını sağlar.
Temizlikle birlikte dökülen şeyler ve çöpler herhangi bir tehlikeye meydan
vermeksizin ortadan kaldırılmış olur.

1.1.5. Temizlik Türleri

Resim 1.1: Temizlik elemanları

Piyasada kullanılan yüzey malzemesi türü ve mekân türü arttıkça, temizlik
yöntemlerinde de farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, plastik yüzey ile ahşap yüzey
için kullanılan temizlik yöntemi, yine bir hastane ile otel odası temizliğinde uygulanan
işlemler ve kimyasallar farklılık göstermektedir. Dolayısıyla her farklı alan için farklı
temizlik işlemlerini uygulamak gerekmektedir. Yapılan incelemelerde, temizlik konusunun
özellikle beş farklı boyutta yürütüldüğü ve bu süreçlerin tamamının uygulanması durumunda
alanın tam temizliğinin söz konusu olduğu görülmektedir.
Bunlar;




Fiziksel temizlik: Yüzeylerin toz, çöp, döküntü vb. görünen kirlerden
arındırılmasıdır.
Kimyasal temizlik: Yüzeylerin temizlenmesi amacıyla çeşitli kimyasal
maddelerin kullanılmasıdır.
Bakteriyolojik temizlik: Gözle görülmeyen, hastalık yapabilen çeşitli patojen
(bakteriler, mantarlar ve virüsler) mikroorganizmaların yüzeylerden
temizlenmesidir (dezenfeksiyon).
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Osmolojik temizlik: Ortamda kokuya neden olan, görünen ve görünmeyen
kirlerin giderilmesidir.
Entomolojik temizlik: Ortamda haşere olmaması için yapılan temizlik ve
kontroldür.

1.2. Temizlik Programı Hazırlama
Temizlik programları, temizlikle ilgili tüm bilgileri içeren planlı, düzenli bir
programdır. Günlük, periyodik veya tek bir iş için olabilir. Temizliğin hangi yöntemle,
nerede, hangi amaçla, kim tarafından, ne kadar sürede ve hangi malzemeler kullanılarak
yapılacağının bilinmesi etkin bir temizlik için gereklidir. Bu amaçla oluşturulacak temizlik
programları, temizlikle ilgili konuların önceden planlanmasını ve işlerin daha kolay
yürütülmesini sağlar.

1.2.1. Temizlik Programı Hazırlamanın Faydaları





Kurumun farklı alanlarında farklı uygulamanın yapılmasını engeller.
Personel yapacağı işi en küçük ayrıntılarına kadar bilir.
Kontrol kolaylaşır.
Daha sonraki programlara ışık tutar.

1.2.2. Temizlik Programı Hazırlama Aşamaları







Önce temizlik ihtiyacı tespit edilir.
Temizliğin ne kadar zamanda, ne kadar personelle yapılacağı tahmin edilir.
Temizlik programında iş sırası tespit edilir.
Gerekli temizlik maddeleri, makine ve araç gereçlerin işin mahiyetine
uygunluğu belirlenir.
Gözetim ve kontrol sistemi kurulur.
Taslak programın uygulanmasından sonra eksiklerin tamamlanmasıyla gerçek
program hazırlanır.

1.2.3. Temizlik Süresi Belirleme Ölçütleri










Zaman
Herhangi bir alanda gereksinim duyulan temizliğin niteliği
Trafiğin miktarı
Alanın durumu (binanın eski veya yeni oluşu)
Dışarıdaki kirin miktarı
Döşemelerin cinsi
Pencerelerin alanı, sayısı
Mobilyaların tipi ve miktarı
Temizlenmesi gereken yüksek tavanlar vb. alanlara göre temizlik süresi
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1.3. Temizlik Araç Gereçleri
Kirliliği meydana getiren etkenleri ortadan kaldırmakta kullandığımız, bize yardımcı
olan basit bir kıl fırçadan, en gelişmiş teknoloji ürünü fırçalama, süpürme, yıkama ve
vakumlama yeteneğine sahip makinelere kadar olan tüm aletler temizlik araç gereci
kapsamında yer alır.
Temizlik işlerinin başarılı olması iyi seçilmiş, kullanım amacına uygun araç ve
malzemelere bağlıdır. Temizlik araçlarının doğru seçilmiş olması, kullanan kişiye daha az
zaman ve enerji harcatır. Bu malzemelerin özellikleri, aracın nerelerde kullanılacağına ve
amaçlarına göre değişmektedir. Uygun temizlik aracının seçilmesi, temizlik araçlarının
özelliklerini bilmekle mümkündür. Her bir temizlik aracını tanımak ve amacına uygun olarak
kullanmak hasar ve kazaları önler, aracın ömrünü uzatır ve işi kolaylaştırır. Temizlik araçları
kullanıldıktan sonra yapısına uygun şekilde temizlenip muhafaza edilmelidir.
Yeni alınacak temizlik aracını seçerken şu önemli noktalar göz önünde
bulundurulmalıdır:








Kullanma kolaylığı
Temizleme ve bakım kolaylığı
Garanti
Yedek parça
Emniyet
Fiyat
Bakım ve onarım servisi

Profesyonel tip halı-koltuk
yıkama makineleri

Sert zemin ovma ve
cilalama makineleri

Sert zemin temizleme otomatı

Resim 1.2: Temizlikte kullanılan elektrikli araçlar
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Resim 1.3: Temizlik araçları
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Resim 1.4: Temizleme gereçleri

Temizlik hizmetleri sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişmekte ve
önem kazanmaktadır. Sektör, teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda modern
ürünlerle hizmet vermektedir. Temizliğin yanı sıra servis, eğitim vb. hizmetler de
vermektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGUMA FAALİYETİ
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak bir organizasyon etkinliği seçiniz. Seçtiğiniz
etkinlik mekânının temizliğini sağlamak için yapılacak işlemleri araştırınız.
İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel
dokümanlar toplayınız. Dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza
sunum yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Organizasyonunuzu belirleyiniz.
 Organizasyon
etkinlik
çeşitlerini
belirleyiniz.
 Etkinlik mekânını belirleyiniz.
 Temizleme yöntemlerini ve araç
gereçleri seçiniz.
 Mekânın özelliğine uygun temizlik
yöntemini belirleyiniz.
 Temizlik şirketlerinin hizmet çeşitlerini
araştırınız.
 Temizlik
şirketlerinin
mekânınıza
uygun hizmet çeşidini belirleyiniz.
 Temizlik şirketlerine başvurma ve
müşteri hizmetleri ile iletişim kurma
işlemlerini araştırınız.
 Temizlik şirketine başvurma adresini ve
müşteri hizmetleri ile iletişim kurma
işlemlerini belirleyiniz.
 Organizasyonda
mekân
temizliği
hizmetini temin etme çalışmanızın
sunumunu hazırlayınız.
 Raporunuzu
dosyada
toplayıp
öğretmeninize
ve
arkadaşlarınıza
sununuz.

 İnternette konunuzla ilgili ön araştırma
yapınız.
 Temizlik firmalarından randevu alarak
görüşme yapınız.
 Organizasyon firmalarından randevu
alarak mekân temizleme yöntemleri
hakkında görüşme yapınız.
 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü olunuz.
 Organizasyon firmalarının, konusunda
deneyimli olmasına dikkat ediniz.
 Araştırmalarınızda birkaç firma ile
görüşüp yazılı ve görsel dokümanlar
alınız.
 Topladığınız bilgileri derleyip rapor
haline getirirken tekrar bir firma ile
görüşünüz.
 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi temizliğin faydalarından değildir?
A)
Temizlik; mekânların ve çevrenin cazip, çekici ve estetik görünümlü olmasını
sağlar.
B)
Sağlıklı ortam yaratılmasını sağlamaz.
C)
Mobilyaların, halıların, perdelerin vb. daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
D)
Temizlik, dökülen şeylerin ve çöplerin herhangi bir tehlikeye meydan
vermeksizin ortadan kaldırılmasını sağlar.

2.

Aşağıdakilerden hangisi temizlik programı hazırlamanın faydalarından değildir?
A)
Kurumun farklı alanlarında farklı uygulamanın yapılmasını engeller.
B)
Personel yapacağı işi, en küçük ayrıntılarına kadar bilir.
C)
Kontrol zorlaşır.
D)
Daha sonraki programlara ışık tutar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi temizlik süresi belirleme ölçütlerinden biri değildir?
A)
Zaman
B)
Alanın durumu
C)
Pencerelerin alanı
D)
Kontrol sistemi

4.

Aşağıdakilerden hangisi yeni alınacak temizlik aracını seçerken göz önünde
bulundurulması gereken etkenlerden biri değildir?
A)
Temizleme ve bakım kolaylığı
B)
Garanti
C)
Planlama
D)
Emniyet
Aşağıdakilerden hangisi temizlik elemanının görevlerinden değildir?
A)
Hijyenik kurallara uygun olarak toz alma
B)
Güvenliği sağlama
C)
Süpürme
D)
Paspaslama

5.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2
ÖĞRENME FAALİYETİ -2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda sağlık kuruluşlarını, organizasyonlarda alınması gerekli
önlemleri, acil durumlarda ilgili kuruluşlarla iletişim kurma işlemlerini araştırarak
tanıyacaksınız ve firmalardan hizmet temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kamu ve özel sağlık kuruluşlarını ve bu kuruluşlara başvurma işlemlerini
araştırınız.



Organizasyonlarda alınabilecek sağlık önlemlerini araştırınız.



Acil sağlık ve ilk yardım hizmeti veren kuruluşlar ve bu kuruluşların işlevleri
hakkında bu alanda hizmet veren firmalardan ve İnternetten bilgi edininiz.

2. SAĞLIK HİZMETLERİ
Bugün insanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. İlk çağlarda
insan sağlığının bozulması, doğaüstü güçlerin etkisine bağlanıyordu. Uygarlığın gelişmesi ile
tıp bilimi ilerledi. Hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Tıp bilimi,
her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yararlar sağlıyor.
Tıp bilimi yalnız hastalıklarla, hasta olan insanlarla ilgilenmez; insan sağlığının
sürekliliği, insanların hasta olmadan yaşamlarını sürdürmeleri için araştırmalar yapar. Yeni
yöntemler geliştirir.

2.1. İnsan Yaşamında Sağlığın Önemi
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlanmaktadır: ”Sağlık, yalnızca hasta veya
sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir.” Bu tanım
artık bütün dünya ülkelerinde kabul edilen bir tanımdır. O halde, kişinin tam sağlıklı
olabilmesi için bedenen hasta veya sakat olmaması yetmemektedir. Bu kişinin aynı zamanda
ruhen de dengeli olması, sosyal yönden tam bir iyilik hâli içinde olması gerekmektedir.
Sağlık, sosyal bir olaydır. Bu nedenle sağlık olaylarından ve sağlıklı olmak için
yapılması gereken çabalardan söz ederken sağlığı etkileyen biyolojik ve fiziksel nedenlerin
yanı sıra sosyal olayları da göz önünde bulundurmak gerekir.
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İnsanların sağlıklı yaşamaları için şu konulara dikkat etmeleri gerekir:


Sağlıklı olmak için temizliğe önem verilmelidir.

Temizlik, sağlığımız açısından çok önemlidir. Bedenimizin temizliği; kullandığımız
eşyaların temizliği, yaşadığımız yerin temizliği gibi ayrıntılarla bir bütün oluşturur. Yalnız
bedenimizin temizliği ya da yalnızca eşyalarımızın temizliği bir anlam taşımaz. Biz ne kadar
temiz olursak olalım; eşyalarımız, giysilerimiz kirli olursa biz de kirli sayılırız. Bu durumda
bit, pire ve benzeri mikrop taşıyan canlılar kolayca bizi bulur; biz de hasta oluruz.


Sağlığı bozan etkenlerden sakınılmalıdır.

Yanlış beslenme, gerekli besinleri almama gibi durumlar beslenme
bozukluğu sonucunu yaratır; bu da sağlığımızı bozar.

Alkollü içki, uyuşturucu madde kullanmak da sağlığı bozar.

Zehirli böceklerin ve bazı hayvanların sokması, ısırması zehirlenmemize
neden olur.

Sağlığın en büyük düşmanı mikroplardır. Çeşitli hayvanlarla, yiyecek ve
içeceklerle, solunum yolu ile geçen mikroplara karşı dikkatli olmalıyız.



Çevre temiz tutulmalıdır.

Kişiler, kendi sağlıklarını korumada dikkatli oldukları gibi çevre sağlığını korumada
da dikkatli olmalıdır. Bunun için çevremizi temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız.
Çevrede sinek, sivrisinek gibi zararlı böceklerin üremesini kolaylaştıracak ortam
yaratmamalıyız. Çevre sağlığını, çevre temizliğini korumak, her yurttaşın önemli
görevlerinden biridir.


Sağlık öğütleri tutulmalıdır.

Mevsim özelliklerine göre giyinelim.

Terli iken su içmeyelim.

Havasız yerlerde oturmayalım.

Spor yapalım.
Yukarıda açıklanan kurallara uyulmalıdır. Gerektiğinde sağlık kurumlarına
başvurulmalıdır. Hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler başlıca sağlık kurumlarıdır. Bu
kurumlar çalışmaları sırasında birbirine yardımcı olur.
Sağlıkla ilgili bir sorun olduğunda hemen doktora gidilmeli ve doktorların verdiği
ilaçlar kullanılmalıdır.

2.2. Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları
Belli Başlı Uluslararası Sağlık Kuruluşları

İPO (İnternational Health Organization)

Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü
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WHO (World Healt Organization )
UNICEF (Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu)
Kızılay
Res Cross ( Kızıl Haç)

Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmeti Teşkilatları










Sağlıkevleri
Sağlık ocakları
Hastaneler ile sağlık merkezleri
Çeşitli koruyucu hekimlik teşekkülleri
Sağlık hizmeti hususiyeti arz eden yerler için kurulmuş sağlık teşekkülleri
Sağlık müdürlükleri
Bölge hastaneleri
Bölge laboratuvarları
Sağlık personeli yetiştiren eğitim müesseseleri

Sağlık kuruluşları: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak ifade
edilmektedir.


Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları

Muayenehaneler

Poliklinikler

Sağlık ocakları

Ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri ve Bakanlıkça birinci
basamak sağlık hizmeti sunmak üzere açılan diğer sağlık birimleri



İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları

Teşhis merkezleri

Gün hastaneleri

Dal hastaneleri

Genel hastaneler

Tıp merkezleri



Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşu

Eğitim ve araştırma hastaneleri

Dal hastaneleri

Tıp fakültelerinin araştırma hastaneleri

2.3. Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi


Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler (acil vakalar
hariç) öncelikle sağlıkevine veya sağlık ocağına başvururlar.
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Köylük bölgelerde sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, güç
olması ihtimali bulunan doğumları, sevki gereken acil vakaları sağlık
merkezlerine veya hastanelere gönderirler.
Sağlık ocağında hekim bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık personeli hastaları,
gerekirse sağlık merkezlerine veya hastanelere sevk edebilirler.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde sağlık ocağı, sağlık merkezi ve
hastanelerde hizmetin nasıl yürütüleceği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
hazırlanan bir yönetmelikle tespit edilir.

Tablo 2.1: Sağlık hizmeti kuruluşları

2.4. Organizasyonlarda Sağlık Önlemleri

Resim 2.1: Ambulans

Konser, spor karşılaşması, bayi toplantısı, parti ve özel davetler, yarışmalar,
seminer/sempozyum, fuar vb. organizasyonlarda olası sağlık problemleri için sağlık hizmeti
birimi organizasyonlarda hazır bulundurulmalıdır. Özel ve resmî sağlık kuruluşları, birçok
yerel ve uluslararası organizasyonda ekipli ve yoğun bakım koşullarına sahip ambulansları
ile refakat hizmeti vermektedir.
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2.5. İş Yerlerinde Kullanılan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri


Sabit ve Kalıcı İşaretler

Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile
acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için
kullanılmaktadır. Yangınla mücadele donanımının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı
renkle kalıcı şekilde işaretlenmektedir.


Geçici İşaretler

Gerekli hallerde ve aşağıda 3’üncü maddede belirtildiği şekilde işaretlerin birlikte ve
birbirinin yerine kullanılma imkânı da dikkate alınarak tehlike sinyali vermek, insanların
belli birtakım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya
sözlü iletişim kullanılmaktadır.


Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri

Acil çıkış ve kaçış yolu

Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

İlk yardım

Güvenlik duşu

Sedye

Acil yardım ve ilk yardım telefonu
Tablo 2.2: Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri

2.6. Acil Sağlık Hizmetleri
Acil durumlar:
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Göz duşu








Travmalar, trafik ve iş kazaları
Solunum güçlüğü durumları
Çok şiddetli bölgesel ağrılar
Baygınlık hissi veya baygınlık durumu
Ağır alerjik reaksiyonlar
Ani hastalık nöbetleri veya krizler

Resim 2.2: Sedye

Acil sağlık hizmeti temininde dikkat edilecek ölçütler:









Ulaşılabilirlik
Yaygın hizmet ağı
Eğitim
Hasta hakları ve sorumlulukları
Teknolojik altyapı
Hastaya ulaşılabilirlik
Donanım
Akreditasyon

2.6.1. Ambulans Hizmetleri
Ambulans, hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve ambulans hizmetleri
yönetmeliğinde öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve
deniz ulaşım aracıdır.
Acil yardım ambulans ekibi: En az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile
şoförden oluşan acil yardım ambulans personelinden oluşmaktadır. Acil çağrılara 112
numaralı hat, 24 saat hizmet vermektedir.
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2.7. İlk Yardım Ekibi
İlk yardım, hastalık ya da kaza sonucu sağlık durumu tehlike arz eden kişiye sağlık
ekibi gelene kadar olay yerinde ilaçsız ve çevre imkânlarından yararlanarak ilk müdahalenin
yapılmasıdır.

Resim 2.3: İlk yardım

2.7.1. İlk Yardımın Amacı





Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek
Hasta ya da yaralının iyileşmesine yardımcı olmak



İlk Yardımcı Kimdir

Tıbbi araç gereç olmaksızın çevre imkânlarıyla ilaçsız müdahale eden, ilk yardım
eğitimi almış kişidir.


İlk Yardım Eğitimi

Hastalık, kaza ya da yaralanma sonucunda bireylere araç gereçsiz ve ilaçsız doğru
müdahaleyi yaparak hayati tehlikeyi ortadan kaldıracak, yaşamsal fonksiyonların
sürekliliğini sağlayacak ya da kazazedenin iyileşmesine yardımcı olacak bilgi ve
uygulamaların kazandırılmasını amaçlayan eğitim programıdır.

2.7.2. Organizasyon Etkinliklerinde Karşılaşılabilecek Acil Vakalar ve İlk
Yardım Önlemleri


Nefes Yolu Tıkanması, Nefes Yolu Tıkanıklığının Giderilmesi

Hastanın arkasına geçerek onu arkasından kucaklayınız.
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Bir elinizi yumruk yaparak hastanın karnının üst bölümüne (Göğüs
kemiğinin hemen altına yerleştiriniz.), diğer elinizi de bu elinizin üzerine
koyunuz.
Ani hareketle karnın üst bölümüne, aşağıdan yukarıya doğru basınç
uygulayınız.

Dış Kanama Kontrolü (küçük kanama)

Kanayan yer üzerine (parmakla temiz bir bez kullanılarak) baskı
yapılmalıdır.

Kanama durmuyorsa el ayası kullanılarak baskı arttırılmalıdır.

Kanama duruncaya kadar baskı uygulamaya devam edilmelidir.

Birinci bez kanla ıslanırsa üzerine ikinci bir bez koyarak (ilk bezi
kaldırmadan) baskı yapmaya devam edilmelidir. Yaranın uç tarafındaki
renk değişikliği ve nabız kontrol edilmelidir.

Resim 2.4: Kanamalarda ilk yardım



Burun Kanamasının Durdurulması





Telaş ve endişe etmemesi söylenerek hasta sakinleştirilmelidir.
İki taraftan burun kanatlarına baskı yapılmalı ya da hastanın kendisinin
yapması sağlanmalıdır.
Hasta oturtulup öne doğru hafif eğilmiş pozisyonda tutulmalıdır.
Beş dakika sonunda kanama durmamışsa tıbbi yardım istenmelidir.

Resim 2.5: Burun kanaması durumunda ilk yardım
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Şokta İlk Yardım

Kazazede sırt üstü yatırılmalıdır.

Kanama ve şok ile ilgili bulgular kontrol edilmelidir (görünür kanama,
soluk cilt, uzuvlarda soğukluk, hızlı nabız).

Ayakların altına destek koyularak ayaklar 20-30 cm kadar kaldırılmalıdır.

Yaralı (varsa pansuman ve turnike görülecek şekilde) battaniye ile
sarılmalıdır.

Tıbbi yardım gelene kadar bu pozisyon korunmalıdır.

Solunum ve nabız 3-5 dakika aralıklarla kontrol edilmelidir.

2.7.3. İlk Yardım Çantası
Türkiye Acil Tıp Derneği aşağıda yazılanların ilk yardım çantası içinde bulunmasını
önermektedir.

Resim 2.6: İlk yardım çantası

1 adet küt uçlu makas
3 çift lateks eldiven
5 adet 5x5 cm gazlı bez
5 adet 10x10 cm gazlı bez
2 adet 2 m x 10 cm rulo sargı bezi
2 adet üçgen bandaj
2 adet ağzı kapanabilir plastik poşet
4 adet çengelli iğne
Temel yaşam desteği bilgi formu
1 adet suni solunum ağızlığı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak bir organizasyon etkinliği seçiniz. Seçtiğiniz
etkinlikte sağlık hizmetlerini sağlamak için yapılacak işlemleri araştırınız.
İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel
dokümanlar toplayınız. Dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza
sunum yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Organizasyonunuzu belirleyiniz.
 Organizasyonunuza uygun etkinlikleri
belirleyiniz.
 Mekânı belirleyiniz.
 Sağlık hizmeti çeşitlerini araştırınız.
 Organizasyon katılımcılarının yaş ve
cinsiyetlerine göre alınacak sağlık
önlemlerini belirleyiniz.
 Organizasyonunuzda
mekân
ve
katılımcılar açısından alınacak sağlık
önlemlerini belirleyiniz.
 İlk yardım bilgilerini araştırınız.
 Sağlık hizmeti temininde başvurma ve
acil ilk yardım kuruluşlarına başvurma
işlemlerini araştırınız.
 Sağlık hizmeti veren kuruluşların
başvurma adresini ve müşteri hizmetleri
ile
iletişim
kurma
işlemlerini
belirleyiniz.
 Organizasyonda sağlık hizmetini temin
etme
çalışmanızın
sunumunu
hazırladığınız
yazılı
ve
görsel
dokümanlarla yapınız.


 İnternette konunuzla ilgili ön araştırma
yapınız.
 Araştırmalarınızı
organizasyon
firmalarından randevu alarak yapınız ve
firmaların
başvurdukları
sağlık
kuruluşları ile ilgili görüşme yapınız.
 Araştırmalarınızı, sağlık kuruluşlarından
randevu alarak yapınız.
 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü olunuz.
 Organizasyon firmalarının, konusunda
deneyimli olmasına dikkat ediniz.
 Araştırmalarınızda birkaç sağlık kuruluşu
ile görüşüp yazılı ve görsel dokümanlar
alınız.
 Topladığınız bilgileri derleyip rapor
haline getirirken tekrar bir firma ile
görüşünüz.
 Raporunuzu
dosyada
toplayıp
öğretmeninize
ve
arkadaşlarınıza
sununuz.
 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.
 Değerlendirmeleri dikkate alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık öğütlerinden değildir?
A)
Mevsim özelliklerine göre giyinmeliyiz.
B)
Terli iken su içmemeliyiz.
C)
Deniz kenarında yaşamalıyız.
D)
Spor yapmalıyız.

2.

Aşağıdakilerden hangisi sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti teşkilatı değildir?
A)
Poliklinikler
B)
Bölge hastaneleri
C)
Bölge laboratuvarları
D)
Sağlık müdürlükleri

3.

Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık durumu değildir?
A)
Travmalar, trafik ve iş kazaları
B)
Yorgunluk
C)
Solunum güçlüğü durumları
D)
Baygınlık hissi veya baygınlık durumu

4.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?
A)
Hasta ya da yaralının durumuna dikkat etmemek
B)
Hasta ya da yaralının iyileşmesine yardımcı olmak
C)
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D)
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5.

…………….…, hastalık ya da kaza sonucu sağlık durumu tehlike arz eden kişiye
sağlık ekibi gelene kadar olay yerinde ilaçsız ve çevre imkânlarından yararlanarak ilk
müdahalenin yapılmasıdır.

6.

Konser, spor karşılaşması, bayi toplantısı, parti ve özel davetler, yarışmalar,
seminer/sempozyum, fuar vb. organizasyonlarda olası sağlık problemleri için
organizasyonlarda ……………………….. hazır bulundurulmalıdır.
Küt uçlu makas, lateks eldiven, gazlı bez, sargı bezi, üçgen bandaj, ağzı kapanabilir
plastik poşet …………………………….. ………………….. nda bulunması gereken
malzemelerdir.

7.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3
ÖĞRENME FAALİYETİ -3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda organizasyon yapılan mekânlarda güvenliğin sağlanması için
güvenlik birimlerini, mekâna ve katılımcılara uygun güvenlik sistemlerini ve işlevlerini,
yangın ihbar, alarm, söndürme sistemlerini ilgili kuruluşlarla iletişim kurma işlemlerini
tanıyarak hizmet temin edilebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Organizasyonlarda güvenliğin önemi, güvenlik çeşitleri, kamu ve özel güvenlik
kuruluşları hakkında; bu alanda hizmet veren firmalardan, İnternetten ve
kütüphanelerden araştırarak bilgi edininiz.



Organizasyonlarda mekân ve katılımcı özelliğine göre kullanılan güvenlik
sistemlerini bu alanda hizmet veren firmalardan, İnternetten ve kütüphanelerden
araştırarak bilgi edininiz.



Organizasyon düzenlemede güvenliği sağlamak için başvurulacak kuruluşları,
bu kuruluşlara başvurma işlemlerini, ilgili firmalardan ve İnternetten araştırarak
bilgi edininiz.

3. GÜVENLİK HİZMETLERİ
Her insan topluluğu, sosyolojik ve siyasal anlamda toplum olmak ve ortak yaşam
sürdürebilmek için belirli bir düzene ve asgari disipline bağlanmak zorundadır. Bu nedenle
siyasal toplumlarda kamu gücünün en eski ve en yaygın görevi, düzeni sağlamak ve
korumak amacına yönelen kolluk faaliyetleridir.
Kamu düzeni; bireylerin can ve mallarını saldırılara karşı koruması, rahat, huzur ve
sağlık içinde yaşaması, sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerini kullanabilmeleri ve bu
halin devamlılığıdır.

3.1. Güvenlik Kavramları
Güvenlik, özellikle dış kaynaklı tehlikelerden korunmuş olma durumudur. Korunma
durumuna tacizde bulunan kişi veya hareketler ise güvenlik ihlali olarak tanımlanır.
Güvenlik görevlisi: Güvenliği sağlamakla görevli kimselerdir.
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3.1.1. Kolluk Kuvvetleri
Ülkemizde genel emniyet ve asayiş görevlerinden İçişleri Bakanlığı sorumludur.
İçişleri Bakanlığı, bu sorumluluğunu Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı aracılığı ile yerine getirir. Kolluk hizmetleri yapan kişi, kurum veya kuvvetler
farklı şekillerde sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.
Görev şekline göre kolluk kuvvetleri ayrımı:
Kolluk teşkilatı, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu Madde 1.de kolluk, genel
kolluk, özel kolluk ayırımına tabi tutulmuştur.



Genel kolluk: Ülke genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumlu,
silahlı kuvvet olan polis ve jandarma kuvvetleridir.
Özel kolluk: Genel kolluk dışında kalan, kendine mahsus kanunlara göre
kurulmuş, görev yerleri kurulduğu yerlerle sınırlı olan kolluk kuvvetleri
şeklinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 3.1: Kolluk çizelgesi
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İdarenin; kamu düzeninin sağlanması ve korunmasında, bozulduğunda tekrar eski hale
getirilmesindeki en etkin gücü kolluk kuvvetleridir.
Toplumlarda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kişilerin sahip oldukları temel hak
ve hürriyetlerin kullanılmasını sağlayan kuralların (hukuk kurallarının) devam etmesi,
bunlara ait ihlaller meydana geldiğinde müdahale edilmesi, meydana gelen sorunların
çözümlenmesine yardımcı olunması kolluk kuvvetlerinin asli görevlerindendir.
Kolluk kuvveti denildiğinde, polis ve jandarma ile birlikte kendi özel kanunlarına göre
kurulup silah taşıma ve kullanma yetkisi olan, görev alanlarında kamu düzeni ve güvenliğini
sağlayan genel kolluk kuvvetlerine yardımcı güvenlik teşkilatları da anlaşılmalıdır.

3.1.2. Acil Durumlarda Başvurulacak Telefon Numaraları

Şekil 3.2: Acil telefon numaraları

3.1.3. Organizasyonlarda Güvenliğin Önemi
Gelişen toplumlarda güvenlik ihtiyacı da gelişmekte ve farklılık arz etmektedir.
Gelişen teknoloji, beraberinde güvenlik ihtiyacını da getirmektedir.
Fabrika, baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama
ve yükleme tesisleri vb. yerlerle, sivil trafiğe açık devlet eliyle işletilen hava meydanları ve
limanlar, tarihi eserler, tören yerleri, sit alanları, açık ve kapalı müzeler, sanayi tesisleri,
ticari ve turistik tesislerde güvenliğin sağlanması, siyasi parti kapalı yer toplantıları, dernek
toplantıları, sosyal yardım kurumları (vakıf, dernek vs.) toplantılarındaki güvenlik
ihtiyacının karşılanması özellik isteyen bir durumdur.
Düzenlenen tüm organizasyonlarda mutlaka güvenlik önlemi alınmalıdır. Güvenlik
hizmeti veren firmaların, organizasyon şekline göre güvenlik sistemleri vardır.
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Parlayıcı madde veya yüksek
ısı

Patlayıcı madde

Toksik (zehirli) madde

Aşındırıcı madde

Radyoaktif madde

Asılı yük

İş makinesi

Elektrik tehlikesi

Tehlike

Engel

Düşme tehlikesi

Düşük sıcaklık

Zararlı veya tahriş edici
madde

Oksitleyici madde

İyonlayıcı olmayan radyasyon

Kuvvetli manyetik alan

Biyolojik risk

Lazer ışını

Şekil 3.3: Güvenlik işaretleri ve anlamları
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Yasaklayıcı işaretler

Şekil 3.4: Yasaklayıcı işaretler

3.2. Özel Güvenlik
Emniyet güçlerinin sorumluluk alanı dışında kalan yerlerde, etkin güvenlik tedbirinin
alınması amacıyla özel güvenlik teşkilatının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle
Emniyet kuvvetleri ile birlikte özel güvenlik görevlileri de organizasyonlarda güvenlik
önlemleri alarak organizasyonun sorunsuz uygulanmasını sağlamaktadır.
Özel güvenlik teşkilatı; 2495 sayılı Kanun kapsamına göre kurulmuş, bağlı olduğu
kuruluşu, bu kanun hükümleri dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve
yetkileri bu kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidir.
Özel güvenlik personeli istihdam eden kişi, kurum ve kuruluşların yasal sorumluluk
altına girmemeleri ve cezai yaptırıma maruz kalmamaları için eğitim sertifikası almış
güvenlik görevlisi istihdam etmeleri gerekmektedir.

3.2.1. Özel Güvenlik Elemanı Eğitimi
Özel güvenlik elemanları, aşağıda belirtilen temel eğitim programını tamamlayarak
güvenlik elemanı belgesi almaktadır.




Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları
Güvenlik tedbirleri
Güvenlik sistem ve cihazları
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Temel ilk yardım
Olay yeri koruma
Yangın güvenliği ve tabii felaketlerde müdahale tarzı
Patlayıcı maddeler
Etkili iletişim
Kalabalık yönetimi
Kişi koruma
Uyuşturucu madde bilgileri
Silah bilgisi ve atış dersleri

3.2.2. Özel Güvenlik Teşkilatı Personelinin Görevleri








Kuruluşu veya kuruluşları sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla
işten alıkoyma gibi her türlü tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,
Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal kolluk
kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar
sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,
Olay yerini ve delilleri muhafaza etmek,
Genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından itibaren kolluk kuvvetlerinin
emrine girerek onlara yardımcı olmak,
Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği önlemleri almak,
Sivil Savunma Teşkilatının görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan
şahısları yakalamak ve gözaltına almaktır.

3.2.3. Özel Güvenlik Teşkilatının Faaliyet Alanları



















Turizm işletmeleri
Tatil köyleri
Oteller/moteller
VİP koruması
Sosyal ve kültürel etkinlikler
Plajlar/piknik alanları
Üniversiteler
Eğitim kurumları
Yurtlar
Sağlık kuruluşları
Kongre ve toplantı merkezleri
Kapalı ve açık alanlardaki çarşılar
İş yerleri
Pazarlar
Panayırlar
Ticaret merkezleri
Spor etkinlikleri
Festivaller
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Fuarlar/konserler/sergiler
Eskort hizmetleri
Kamu ve özel sektöre ait barajlar
Elektrik santralleri
Enerji santralleri
Rafineriler
Enerji nakil hatları
Akaryakıt nakil depoları
Yükleme tesisleri
Fabrikalar
Konut kooperatifleri
İnşaatlar
Organize sanayi bölgeleri
Siteler
Bankalar
Toplu ve münferit konutlar
Havaalanları
Otoparklar
Terminaller
Sivil hava meydanları
Liman ve marinalar
Tarihi eserler
Ören yerleri
Müzeler
Sanayi tesisleri ve turistik tesisler
Dernek toplantıları
Sosyal yardım kurumları (vakıf, dernek vs.)
Toplantı salonları vb. açık ve kapalı mekânlar

3.2.4. Olay Yerinde Güvenlik Elemanlarının Alması Gereken Önlemler
Olay yerinde yetkili uzmanlar gelinceye kadar olayın çeşidi ve önemine göre şu
tedbirler alınır:






Genel kolluk kuvvetlerine hemen haber verilir.
Olay yerinde muhafaza altına alınan suç delillerinin bozulması ve kaybolması
önlenir. Olay yeri notları alınıncaya, olay yeri krokisi çizilinceye kadar hiçbir
şeye dokunulmaz ve yeri değiştirilmez.
Yaralı var ise ilk müdahale destek işlemleri yapılır.
Olay yerindeki delillerin kaybolmaması veya tahribata uğramaması için seyirci
ve kalabalıklar uzaklaştırılır, olay yerine yetkisiz ve ilgisiz kişilerin girmesi
önlenir.
Olay yerine gelen genel kolluk kuvvetleri talimatlarına göre hareket edilir. Olay
yerinde olayı gören kişiler var ise bunlar tespit edilerek tanıklık yapması
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sağlanır. Olay yerini ilk gören kişi, (olay hakkında bilgi sahibi olacağından)
tespit edilerek kolluk kuvvetlerine bildirilir.
Olay yerinde kaybolmasından korkulan deliller varsa onlar tespit edilmelidir.

3.3. Güvenlik Türleri






Fiziki güvenlik: Saldırganların bir tesise, kaynağa veya fiziksel bilgiye
ulaşmalarını engellemek veya saldırganları caydırmak amaçlı alınan
önlemlerdir.
Bilgi (istihbarat) güvenliği: Bilgi güvenliği yazılı, sözlü veya elektronik
ortamdaki bilginin korunması ve doğru bilginin; doğru zamanda, doğru kişiye
ulaştırılmasıyla ilgilenir.
Bilişim güvenliği: Bilişim aygıtlarının kullanımından doğabilecek riskleri ve
tehlikeleri inceleyen bilişim teknolojisi dalıdır.
İnsan güvenliği: Ulusal güvenlik, egemenlik ve insan hakları alanında ortaya
çıkan kavramsal bir sorunu belirten uluslararası ilişkiler terimidir.
Gıda güvenliği: Uluslararası ilişkiler alanında insanların açlık veya kıtlık
durumunda bulunmaması gibi iki kavramı belirtmektedir.

3.4. Güvenlik Sistemleri
Korumakla görevli olunan bina, tesis ve bölgelere istenmeyen şahısların ve yabancı
maddelerin girmesini, çıkmasını engellemek veya zorlaştırmak, bilinen maddelerin haricinde
yabancı maddelerin kontrol edilmeden giriş ve çıkışını engellemek, hırsızlık, soygun,
sabotaj, yangın vb. olayların meydana gelmesini güçleştirmek veya önlemek için oluşturulan
maddi engellerdir. Caydırıcı olmasının yanında tehdit meydana geldiğinde tehdidi
geciktirerek görevlilerin müdahalesini sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
Fiziki güvenlik tedbirleri; korunan yerin hassasiyetine, koruma amacına göre
arttırılabilir veya azaltılabilir. Fiziki güvenlik tedbirlerinin büyük ölçüde alındığı yerlerde
suç işleme oranlarında düşüş olduğu gözlenmiştir.

3.4.1. Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri
Ev, bina, yapı ve alanların iç ve dış görsel güvenliğini sağlayan ve denetleyen bir veya
daha fazla merkezden izlenmesi ve kontrolü mümkün olabilen video izleme ve kayıt
sistemleridir. Belli bir merkezden kurumun özelliklerine göre yerleştirilen kameralarla
yapılan izlemedir. Binaların, tel örgülerin, ulaşılması her zaman mümkün olmayan yerlerin
çevresinin, giren çıkan şahısların kontrol edildiği, görüntülerin tespit edildiği sistemdir.
Sürekli olarak denetlenmelidir. Acil durum tespit edildiğinde izleyen kişi tarafından ilgililere
haber verilmelidir.
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Resim 3.1: Kapalı devre sabit kameralar

Bu sistemler;






Sabit kameralar,
Hareketli kameralar,
Mini kameralar,
Monitörler,
Analog video kayıt cihazlarıdır.

3.4.2. Giriş Çıkış Geçiş Kontrolü









Binalar ve çalışma alanları ile arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına
alınabilmesi,
Bu alanlara giriş ve çıkışların yetkilendirilmesi,
Zaman bazında kayıtlarının tutulabilmesi,
Geçmişe dönük raporlar alınabilmesi,
Binada bulunan kişilerin tespit edilebilmesi,
Binada dolaşan kişilerin o andaki yerinin tespit edilebilmesi,
Ziyaretçi giriş çıkışlarının düzenlenmesi, kayıtlanabilmesi, raporlanabilmesi,
Ziyaretçilerin alanlar içinde dolaşımında güvenliğinin sağlanması amacıyla
kurulan sistemlerdir.

Kartlı Giriş ve Çıkış Kontrol Sistemleri
Korunmak istenen bölgenin kapı girişine yerleştirilir. Doğru kart ve doğru şifre giren
bir kullanıcı korunan bölgeye girmek istediği zaman, manyetik kilit kapıyı açar. Kullanıcı
içeri girdikten sonra da kapı kilitlenmektedir. Aynı şekilde de dışarı çıkılır.
Bu sistemler:



Pasif yaklaşım tipi (proximity) kart,
Manyetik şerit kart,
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Barkodlu kart,
Aktif karttır.

3.4.2.1. Biometrik Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri
Üst seviyede güvenlik gerektiren, arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına
alınabilmesi, kayıtların yapılabilmesi, kişilerin tanımlanabilir fiziksel özellikleri (biometrik)
kullanılarak giriş ve çıkış yetkilendirilmelerinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan
sistemlerdir.

Resim 3.2: Göz iris tanıma








Yüz tanıma
Parmak izi tanıma
El geometrisi tanıma
İmza tanıma
Göz iris tanıma
Ses tanıma

3.4.2.2. Personel Devam Takip ve Kontrol Sistemleri
Personel puantajı yapılabilmesi, personel giriş çıkış ve
raporlanabilmesi, bordrolanabilmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir.


mesai

saatlerinin

Anahtar Yönetim Sistemleri

Personel tarafından sadece yetkili oldukları anahtar ve anahtar gruplarının
alınabilmesi, anahtar kullanımının raporlanabilmesi amacıyla kullanılan anahtar yönetim
sistemidir. Personel kartları ile veya biometrik olarak kontrol edilebilmektedir.


Turnikeler

Sadece izin verilen kişilerin geçişini sağlayan elektromekanik geçiş sistemleridir.
Turnike sistemleri diğer güvenlik sistemlerine bağlanıp uyumlu çalıştırılabilir.
Turnike çeşitleri:


Tam boy turnikeler
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Yarım boy turnikeler
Hızlı geçiş üniteleri

3.4.3. Otomatik Araç Geçiş Kontrol Bariyer Sistemleri
Korumakla yükümlü olunan yerlerin ana girişlerinde giriş ve çıkışa açılan kapının
fiziki engellerle kontrol edildiği yerdir. Otopark alanlarına sadece yetkili araçların girişine
müsaade edilmesi, otopark araç sayısı düzenlemesi, araç trafik akışının kontrol altına
alınabilmesi, araçlı terörist saldırıların engellenmesi için kullanılan sistemlerdir.
Çeşitli bariyer sistemleri vardır.
Bunlar;






Araç okuyucuları ve kitleri,
Yol bariyerleri,
Araç kapanları,
Sürgülü kayar kapılar,
Yol blokaj üniteleridir.

3.4.4. Çevre Güvenlik Sistemleri
Askeri veya sivil kurum ve kuruluşlar ile özel mülkiyet sınırlarının korunması,
olabilecek sızma girişimlerinin anında algılanabilmesi ve engellenmesi, algılanan tehdidin
lokal ve/veya merkezi kontrol noktasına ulaştırılabilmesi, CCTV (Closed Circuit
Television/Kapalı Devre Televizyon) sistemleri ile entegrasyon yapılarak tehdidin izleme ve
kayıt altına alınabilmesi, CCTV sisteminin sınırın izinsiz olarak aşıldığı noktaya otomatik
olarak yönlendirilmesi, kriminal ve şüpheli durumların incelenebilmesi maksadıyla geçmişe
dönük alarm kayıtlarının operatör bazında arşivleme yapılabilmesi amacıyla kurulan entegre
çevre koruma sistemleridir.
 Fiziksel çevre güvenlik sistemleri (tel örgü, bıçaklı teller)


Duvarlar, beton engeller: Korunan yerin özelliğine göre duvar veya
betonla yapılan fiziki engellerdir.

Resim 3.3: Çevre güvenlik sistemleri
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Tel örgü: Tel örgülü çevre koruma sistemleri açık arazide bir bölgeye
yapılacak girişleri ve bölgeden yapılacak çıkışları denetlemek amacıyla
kullanılır. Tel örgüler, yetkisiz girişe teşebbüs eden veya girişe hazırlık
yapan şahısların fiziksel ve psikolojik açıdan caydırılmasını sağlar.

Çevre güvenliği erken algılama ve uyarı sistemleri, tel örgü veya tesis edilen fiziki
engeller aşılmaya çalışıldığında veya aşıldığında tehdidi algılayan ve kontrol merkezine
alarm bilgisini ulaştıran elektronik sistemlerdir.

3.4.5. Devriye Tur Sistemi
Tesisin güvenliğinden sorumlu olan görevlilerin; içeride ve dışarıda önceden
yerleştirilen noktaları planlanan zamanlarda, kontrol cihazı ile kontrol etmesini ve toplanan
bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistem sayesinde,
güvenlik görevlisinin tüm bölgeyi kontrol ettiği ve görevinin başında olduğu tespit edilip
raporlanabilir.

Resim 3.4: Devriye

3.4.6. Patlayıcı, Silah, Sabotaj, Narkotik Algılama ve Kontrol Sistemleri
 Paket, mektup ve koli tarama sistemleri: Korunan yerlere posta yoluyla
gönderilen paketleri kontrol için kullanılır. Radyasyon ışınları ile çalışmaktadır.
Mektuplarda şüpheli, tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla
kullanılır.
 Metal arama dedektörleri: Metalin varlığına duyarlı, uyarma görevini yüklenen
cihazlardır. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarma sinyali verir. İki tipi
mevcuttur.


El tipi metal dedektörler: Metale karşı duyarlı cihazlardır. Metallerin
varlığını nokta olarak tespit etmek amacıyla kullanılır. Yalnızca metal
nesneye tutulduğu zaman sonuç alınır.

33

Resim 3.5: El tipi dedektör





Kapı tipi metal dedektörler: Kişilerin üzerinde görünmeyen manyetik
alan oluşturarak metal varlığını tespit etmeye yarayan araçlardır. Silah ve
patlayıcıların önceden algılanarak güvenliğin sağlanması amacıyla
geliştirilen metal ve silah algılama sistemleri, güvenliğin kritik olduğu
yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Koku tipi patlayıcı dedektörler: Patlayıcı maddelerin yaydıkları kokulara duyarlı
dedektörlerdir. Günümüzde bütün patlayıcıları tespit eden dedektörler mevcut
değildir. Uzman personel tarafından kullanılmaktadır.

3.4.7. Hırsız İhbar ve Alarm Sistemleri
Ev, iş yeri, banka, kuyumcu ve döviz büroları gibi soyulma riski taşıyan yerlerin
güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen algılayıcı cihazlardan ve bağlı kontrol ünitesinden
oluşan alarm ihbar sistemidir. Telefon bağlantı üniteleri ile alarm haber alma merkezlerine,
bağlanma imkânı ve GSM aktarma üniteleri ile de konut ve iş yerlerinde siz yokken cep
telefonuna alarmlar hakkında mesaj alma imkânı bulunmaktadır.






Kontrol panelleri,
Pir dedektörler,
Manyetik kontak,
Tuş takımları,
İç ve dış mekân elektronik flaşörlü kornalardır.

3.4.8. İletişim Cihazları
Telsiz, telefon, faks, teleks gibi aletler haberleşmede kullanılmaktadır. Telsiz arada
herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın haberleşmede kullanılan cihazdır. Aynı radyo
frekansını kullanan istasyonlar karşılıklı haberleşebilir. Telefon; güvenlik görevlilerinin bilgi
alma ve iletişim aracı olması, dış dünya ile haberleşme ve bilgi alışverişini sağlayan bir cihaz
olması bakımından önem arz eder.

3.4.9. Kişisel Güvenlik Malzemeleri
Tehlike durumunda saldırganı etkisiz hale getirmek için göze sıkılan spreylerdir.
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Resim 3.6: Biber gazı/ sprey

3.4.10. İkaz Levha ve Lambaları
Korumakla yükümlü olunan yerlere yetkisiz kişilerin girişlerini engellemek, yetkisiz
kişileri caydırmak ve bu yerlerden faydalanan kişileri bilgilendirmek amacıyla uygun
mesafeden görülebilecek şekilde asılan levhalardır.

Exit armatürleri

Acil yön armatürleri

Acil kaçış armatürleri
(Exit armatürleri -acil kaçış ve yön armatürleri- kendinden şarjlı olup acilde 1 saat
süreyle yanar. Üzerlerindeki yazı ve semboller fosforlu olduğundan dumanlı ortamlarda veya
karanlıkta kolayca görülebilir.)

Acil aydınlatma

Acil yönlendirme armature

Elektronik adresli kapı üstü ikaz lambası

Aktif yönlendirme

Acil yönlendirme

Elektronik adresli yangın ihbar butonu

Şekil 3.5: Acil yön armatürleri

Yangın hortumu

Yangın
merdiveni

Yangın söndürme
cihazı

Acil yangın telefonu

Yönler (yardımcı bilgi işareti)
Şekil 3.6: Yangınla mücadele işaretleri
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3.4.11. Yardımcı Güvenlik Malzemeleri
Kontrol noktalarında güvenlik görevlilerinin, içeriye giren şahısların üzerlerini ve
eşyalarını fiziki olarak kontrol etmeleri hoş olmayan görüntüler oluşturmaktadır.
Kontrol noktalarında görevin güvenilir şekilde yapılması, çabuklaştırılması ve
kolaylaştırılması amacıyla yardımcı güvenlik cihazları kullanılmaktadır.




Kelepçe: Güvenlik görevlileri için zor kullanma güvenlik aletidir. Kaçması
muhtemel sanıkların ve kendisine veya çevresine zararı olabilecek kişilerin
verebileceği zararı engellemek amacıyla kullanılır.
Cop: Sert ağaçtan veya plastikten imal edilmiş çeşitli uzunlukta, savunma ve
saldırıyı etkisizleştirmek için kullanılan yardımcı güvenlik aletidir.
Silah: Güvenlik görevlisinin kendisine, korumakla yükümlü olduğu yere veya
başkalarına herhangi bir silahlı saldırı olduğunda kullanabileceği; kullanma
şartları yasalarla belirlenmiş aletlerdir.

3.4.12. Alarm Haber Alma Merkezi (AHM)
Hırsız ve yangın alarm sistemleri konutlarda, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında,
bankalarda, kuyumcu ve döviz bürolarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resim 3.7: Alarm haber alma merkezi

Yangın, soygun, tıbbi alarm, gaz kaçağı, su baskını alarm bilgileri abonedeki mevcut
telefon hattı üzerinden iletilmektedir. Bankalar, kamu kuruluşları, fabrikalar, döviz büroları,
kuyumcular, iş yerleri, evler ve villalar alarm hizmeti almaktadır.
Alarm türleri:




Soygun ve hırsızlık alarmı
Panik alarmı
Sağlık alarmı
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Yangın alarmı
Gaz kaçağı alarmı
Su baskını alarmı,
Tehdit ve hat kesilmesi alarmı

3.4.13. Yangın İhbar Alarm ve Söndürme Sistemleri
Yangın, meydana geldiği yerlerde can ve mal kaybına neden olur. Yangınlar meydana
geliş şekillerine göre çeşitli sınıflara ayrılır.





(A) tipi yangın: Kömür, kâğıt gibi katı yanıcı maddelerin ısı etkisiyle oksijenle
birleşerek yanması
(B) tipi yangın: Sıvı yanıcı maddelerin ısı etkisiyle oksijenle birleşerek
yanması
(C) tipi yangın: Gaz halindeki maddelerin oksijenle birleşerek yanması
(D) tipi yangın: Kimyasal maddelerin yanması

3.4.13.1. Yangında Güvenlik Görevlilerinin Yapması Gereken İşlemler
















Yangını ilk gören kimse eldeki imkânlardan yararlanarak personeli ikaz eder,
hemen itfaiyeye haber verir.
Çalışanların, itfaiyecilerin ve diğer yetkililerin faaliyetlerine engel olunmaması
için yaya kontrolünü sağlar.
İşletmede yangın kurtarma ekipleri varsa rahat çalışmalarını sağlar.
Olay yerinde trafik düzenini sağlar.
Yangın yerine yetkisiz kimsenin yaklaşmasına izin vermez.
Yangın mahallinde çalışan personelin rahat bir şekilde tahliyesini sağlar, mal
kaybına engel olur.
Yangına hassas bölgeler var ise buradaki personeli bilgilendirir.
Diğer binalara sıçrama ihtimali varsa buralara bilgi verir.
İtfaiye çalışmalarına yardımcı olur.
Yağmalama olaylarına karşı tedbir alır.
Yangın söndürüldükten sonra olay yerini muhafaza ederek teknik heyete yangın
nedeni hakkında bilgi verir.
Delillerin toplanması, muhafazası ve sevkiyat işlemlerinde yardımcı olur.
Olay yerinin incelenmesine yardımcı olmak amacıyla olay yerinde araç
plakalarını kaydeder.
Kapı, pencere gibi dışarı açılan nesnelerin durumunu tespit eder.
Yangın kundaklama neticesi çıkmış ise toplanan kalabalığı dikkatlice
inceleyerek failin olay yerinin yakınlarında bulunup bulunmadığını araştırır.

3.4.13.2. Yangın İhbar Alarm Sistemleri
Yangın tehlikesini sahada bulunan detektörler vasıtasıyla algılayan elektronik ihbar ve
alarm sistemleridir. Yangınlarda ilk saniyeler çok önemlidir. Yangın söndürmede geç
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kalınırsa ortam tavlanır, sıcaklık tahammül edilemez boyutlara gelir, camlar infilak ederek
yangın nefes alır ve hızla büyüyerek devam eder, yangını söndürmek imkânsızlaşır hatta can
kurtarma ve tahliye de mümkün olmayabilir. Bu nedenle eğer yangın ilk anlarda algılanırsa
lokal imkânlarla ve basit yöntemlerle kolayca söndürülebilir. İşte bize bu ilk saniyeleri
yangın ihbar sistemleri kazandırır.
Sistem araçları:














Optik duman dedektörü
İyon duman dedektörleri
Sabit ısı dedektörleri
Isı artış dedektörleri
Gaz kaçağı dedektörleri
Yangın ihbar sireni
Yangın ihbar santrali
Yangın ihbar butonu
Kanal tipi yangın dedektörleri
Kıvılcım dedektörleri
Alev dedektörleri
Flaşörlü alarm kornaları
Işın tipi dedektörler

3.4.13.3 Yangın Söndürme Sistemleri


Sprinkler Sistemleri

Su besleme kaynağı, pompa istasyonu, sprinkler elemanları ve ikaz verme
düzeninden oluşur. En büyük avantajı, insan müdahalesine gerek
kalmadan otomatik olarak devreye girmesidir.

Yangına karşı can ve mal güvenliğinizin en önemli koruyucusudur.

Özellikle depolar, antrepolar, kapalı garajlar, fabrikalar, çok katlı binalar
ve kamuya açık insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde mutlaka
kullanılmalıdır.

Tehlikeli madde yangınlarında ( petrol yangını, plastik yangını, kimyasal
yangını vb.) kullanılmalıdır.



Gazlı Söndürme sistemleri

Yangın söndürme cihazları (yangın söndürme tüpü)

Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları

Karbondioksitli yangın söndürme cihazları

Köpüklü yangın söndürme cihazları

Halokarbonlu yangın söndürme cihazları

Oto yangın söndürme cihazları

Römorklu yangın söndürme cihazları
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Resim 3.8: Yangın dolabı
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Resim 3.9: Yangın tüpü

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak bir organizasyon etkinliği seçiniz. Seçtiğiniz
etkinlikte güvenlik hizmetlerini sağlamak için yapılacak işlemleri araştırınız.
İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel
dokümanlar toplayınız. Dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza
sunum yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Organizasyon çeşitlerini araştırınız.
 Organizasyonunuzu belirleyiniz.
 Organizasyonunuza uygun etkinlikleri
belirleyiniz.
 Organizasyonunuza uygun mekânları ve
özelliklerini araştırınız.
 Mekânı belirleyiniz.
 Mekânda özelliğine göre güvenlik
sistemlerini araştırınız.
 Mekân ve organizasyonun etkinliğine
göre gerekli güvenlik sistemlerini
belirleyiniz.
 Organizasyon mekânlarına katılımcıların
özelliklerine göre alınacak güvenlik
önlemlerini araştırınız.
 Organizasyonunuzun
mekân
ve
katılımcılar açısından alınacak güvenlik
önlemlerini belirleyiniz.
 Güvenlik hizmeti temininde ulaşılacak
birimleri araştırınız.
 Ulaşılacak birimlere ilgili başvurma
işlemlerini araştırınız.
 Güvenlik hizmeti veren kuruluşların
başvurma adreslerini ve iletişim kurma
işlemlerini belirleyiniz.
 Organizasyonda güvenlik hizmetini
temin etme çalışmanızın sunumunu
hazırladığınız
yazılı
ve
görsel
dokümanlarla yapınız.

 İnternette konunuzla ilgili ön araştırma
yapınız.
 Araştırmalarınızı
organizasyon
firmalarından randevu alarak yapınız.
 Araştırmalarınızı kamu ve özel güvenlik
kuruluşlarından randevu alarak yapınız.
 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü olunuz.
 Güvenlik kuruluşlarının konusunda
deneyimli olmasına dikkat ediniz.
 Araştırmalarınızda
birkaç
güvenlik
kuruluşu ile görüşüp yazılı ve görsel
dokümanlar alınız.
 Raporunuzu
dosyada
toplayıp
öğretmeninize
ve
arkadaşlarınıza
sununuz.
 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik teşkilatı personelinin görevlerinden
değildir?
A) Kuruluşu veya kuruluşları sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorlama gibi
her türlü tehdit tehlike ve tecavüze karşı koruma
B) Olay yerini ve delilleri yok etmek
C) Genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından itibaren kolluk kuvvetlerinin
emrine girerek onlara yardımcı olmak
D) Sivil savunma teşkilatının görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak

2.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik teşkilatı faaliyet alanlarından değildir?
A)
Fuarlar/konserler/sergiler
B)
Plajlar/piknik alanları
C)
Polis karakolları
D)
Toplantı salonları

3.

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik elemanlarının alacağı önlemler arasında
değildir?
A) Genel kolluk kuvvetlerine hemen haber verir.
B)
Yaralı var ise ilk müdahale destek işlemleri yapmaz.
C)
Olay yerindeki delillerin kaybolmaması veya tahribata uğramaması için
kalabalıkları uzaklaştırır, olay yerine yetkisiz kişilerin girmesini engeller.
D)
Olay yerinde kaybolmasından korkulan deliller varsa onları tespit eder.

4.

Aşağıdakilerden hangisi giriş çıkış geçiş kontrolü sistemi değildir?
A) Kartlı giriş ve çıkış kontrol sistemi
B) Acil yön armatürleri
C) Biometrik giriş ve çıkış kontrol sistemi
D) Turnikeler

5.

Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı, silah, sabotaj, narkotik algılama ve kontrol
sistemi değildir?
A) Paket, mektup ve koli tarama sistemleri
B) Metal arama dedektörleri
C) Biber gazı/sprey
D) X-ray sistemleri

6.

Aşağıdakilerden hangisi alarm türlerinden değildir?
A) Panik alarmı
B) Yangın tüpü
C) Gaz kaçağı alarmı
D) Su baskını alarmı
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7

Aşağıdakilerden hangisi yangında güvenlik görevlilerinin yapması gereken
işlemlerden değildir?
A) Yangın yerine yetkisiz kimsenin yaklaşmasına izin vermez.
B) Diğer binalara sıçrama ihtimali varsa buralara bilgi verir.
C) İtfaiye çalışmalarına yardımcı olmaz.
D) Yağmalama olaylarına karşı tedbir alır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda organizasyonlarda sevkiyat planlaması, sevkiyat işlemlerinde
dikkat edilecek güvenlik basamakları, lojistik hizmeti satın alma süreci, depolama işlemleri,
depolama işlem basamakları, depodan ürün çıkarma basamakları, organizasyonlarda lojistik
ve depolamanın önemi ile ilgili bilgi edineceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir organizasyon şirketinin

malzeme deposunu ziyaret ediniz. Depolama

işlemleri ile ilgili bilgi edininiz.


Organizasyon şirketlerinin malzeme sevkiyat işlemleri ile ilgili çalışmalarını
araştırınız.



Depolama ve sevkiyatlar için hizmet satın alınabilecek kuruluşları araştırınız.

4. DEPO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ
Son yıllardaki küreselleşme, üretim ölçeklerinin genişlemesi, şehirlerde uygun
depolama yerlerinin bulunmaması, sevkiyat araçlarının ve depo oluşturma maliyetinin de
yüksek olması lojistik sektörünün önemini arttırmakta ve modern depo alanlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Lojistik hizmetler ve depolama hizmetleri, firmaların iş akışlarını
kolaylaştırıp zaman kazancı sağlamaktadır. Ayrıca karmaşık veya zaman alan işlerin tek
adımda yapılması, rutin veya manuel yapılan işlerin ortadan kaldırılması konusunda
avantajlar sunar. Organizasyon firmaları da ürünlerinin sevkiyatı ve depolanması için bu tür
şirketlere başvurmaktadır.

4.1. Sevkiyat İşlemleri
Dünya ticaretindeki dönüşüm ve yeni oluşumların etkisi lojistik ve taşıma sektörünün
gelişmesine etken olmuştur. Teknolojinin hızla geliştiği ve hizmet anlayışının değiştiği
günümüz koşullarında firmalar, lojistik hizmeti almaya başlayarak birçok maliyetini
azaltmış, ana faaliyet alanlarında yoğunlaşarak sektörlerinde daha fazla rekabet gücü elde
etmişlerdir.

4.1.1. Lojistik
Bir işletmenin müşterisi için doğru ürünü doğru yer ve zamanda, uygun maliyet ve
kalitede bulunduracağını garanti etmesi lojistiğin temel felsefesidir. Ronald H. Ballou lojistik
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kavramını “Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ham maddelerin, işlenmekte olan
parçaların, son ürünlerin ve bunlara ilişkin bilgilerin, kaynaktan tüketileceği noktaya kadar
etkin ve ekonomik bir şekilde akışını ve gerektiğinde depolanmasının planlanması,
uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir.” şeklinde tanımlamıştır.

Resim 4.1: Lojistik filoları

4.1.1.1. Lojistik Kavramı
Lojistik terimi, köken olarak askerî alanda araç gereç ve birliklerin hareket
organizasyonunu tanımlamak için kullanılmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün
üretildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin; etkin ve verimli bir
şekilde akış ve depolanmasının sağlanması, kontrol altına alınması ve planlanması sürecidir.
Bu bilgiler ışığında yukarıdaki tanımı günümüz koşullarına uyarlayarak kısaca “Lojistik,
mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin
bütünüdür.” diye tanımlayabiliriz.
4.1.1.2. Yararları






Maliyet yönetiminde etkinlik artar.
Planlamada etkinlik ve stratejik yaklaşım sağlanır.
Zaman yönetimi önem kazanır.
Gelişen zamanın değişen koşullarına göre uygun çözüm yolları ve alternatifler
üretilerek tepki verilir.
Teknolojik yatırımlar ve altyapı süratli gelişim sağlar.

4.1.1.3. Lojistik Yönetimi
Lojistik yönetimi bir anlamda siparişin üretilmesi, alınması, yerine getirilmesi ve
ürünün, hizmetin veya bilginin dağıtımının koordinasyonunun sağlanmasıdır.

Amacı
İş süreçleri arasında, bilgi ve malzeme akışının kurum içerisinde tasarımı, kontrolü ve
düzenlenmesidir. Bunlar, işçilerden şirkete ve en tabandaki müşteriye kadarki ilişkileri içerir.
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Görevi
Çalışanlardan en üst düzey yönetime kadar ürün ya da hizmetin belirli yerde, belirli
zamanda ve istenilen kalitede üretilmesini garanti altına almaktır. Dar bir anlama çekilecek
olursa lojistiğin görevi taşıma, depolama ve tasniftir.

İçeriği
Genel anlamda lojistik şu tür tasarımları içerir:

Müşterilerle olan dağıtım ilişkisi,

Satıcılar ve ambar arasındaki ham madde, temin operasyonları vb. ilişkiyi
kurmak ve süreklilik,

Taşıma yolları ile yarı ve bitmiş mamullerin depolanmasını da içeren üretim
sürecidir.
4.1.1.4. Lojistik Faaliyet Alanları


























Uluslararası ve dâhilî taşımacılık
İhracat, ithalat işlemleri ve gümrükleme
Taşıma türünün belirlenmesi ( kara/deniz/hava/demiryolu/nehir yolu/boru hattı/
kombine taşımacılık)
Taşıma yönetimi ve taşıyıcı seçimi
Taşıma sözleşmesi ve kapsamının belirlenmesi
Taşıma belgelerinin hazırlanması
Uluslararası yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti
Sigortalama
Depolama ve antrepo hizmetleri
İstifleme
Ambalajlama, barkod ve etiketleme
Operasyon ve sevk yönetimi
Lojistik maliyet planlaması
Dağıtım
Tersine lojistik faaliyetleri (iade ürünler, tamir vb.)
Fabrika içi destek, montaj hattı vb. süreçler
Stok yönetimi
Pazarlama
Müşteri ilişkileri yönetimi
Raporlama
Talep yönetimi
Lojistik performans değerlendirme
Banka işlemleri ve mal bedeli tahsilat vb.
Vergi mevzuat ve işlemleri
Bilişim teknolojilerini kullanarak tüm üniteler arasında koordinasyon ve
iletişimin sağlanmasıdır.
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4.1.1.5. Lojistik Hizmeti Satın Alma Süreci
Lojistik hizmet satın alma süreci öncesi dönem, gerçekleştirilme dönemi, sonrası
dönem olarak üç grupta toplayabiliriz.
Bu süreçte;
Lojistik Hizmet Satın Alma Öncesi Dönem










Lojistik ihtiyacının ortaya çıkması
Araştırma ve bilgi toplama
İhtiyacın belirlenmesi
Çözüm araştırması
Alternatif lojistik hizmeti veren şirketlerin araştırılması ve lojistik hizmeti veren
şirketlerin değerlendirilmesi
Lojistik şirketlerine ait bilgilerin (reklam, broşür, web sitesi vb.) gözden
geçirilmesi
Lojistik hizmeti alan tanıdık şirket ve kişilere danışılması
Şirket içi değerlendirme toplantısı yapılması
Lojistik hizmeti veren şirketle bağlantıya geçilmesi

Lojistik Hizmet Gerçekleştirilme Dönemi



Belirlenen lojistik şirketinden hizmet talebi
Lojistik hizmetin alınması

Lojistik Hizmet Satın Alma Sonrası Dönem



Lojistik hizmet performansının değerlendirilmesi
Geleceğe ilişkin niyet (uzun dönemli, tekrarlı çalışma veya yeni şirket
belirleme) belirtme ile sonlandırılır.

4.1.2. Sevkiyat
Sevkiyat, üretimi yapılan ürünlerin alıcılara ulaştırılması sürecinde yapılan işlemlerin
bütünüdür.
Siparişler belirli kriterlere göre tasnif edilerek (sevk günü, sevk yeri, yükleme aracının
rotası vb.) sevkiyat evrakları ile birlikte talep edilen yerlere ulaştırılmak üzere taşıma
araçlarına yüklenerek depodan çıkarılır.
4.1.2.1. Sevkiyat Yönetimi
Sevkiyat yönetiminin temel amacı; alınan ham madde, yarı mamul, hazır parça ve
tamamlanmış ürün ve eşyaların ülke içinde veya ihraç edilen pazarlarda istenilen adrese
zamanında, ekonomik, hızlı ve güvenli olarak sevk edilmesidir. Ürünlerin müşterilere ve son
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tüketicilere ulaştırılması anlamına gelen sevkiyat lojistiği, müşterilere (son kullanıcılara)
doğru eşyaların, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerde istenilen kalite ve uygun
maliyetle teslimini amaçlamaktadır. Dağıtım işlevinin temelini oluşturan eşyaların teslimatı
çeşitli şekillerde olmaktadır.
4.1.2.2. Sevkiyat Planlaması
Sevk talimatındaki bilgilere dayanarak dağıtım adreslerine ve taşınacak ürün tonajına
(miktar, ağırlık, hacim) bağlı olarak gerekli planlamalar yapılır. Bu planlama ile dağıtım
faaliyetinin gerçekleşeceği süre ve taşımacılığın yapılacağı araç türü (kamyon, tanker vb.)
belirlenir. Böylelikle dağıtımda gecikmelerin olması ve ürünün tonajına bağlı olarak maliyet
artışlarının yaşanması önlenir. Sevkiyat ve depo işlemleri lojistik faaliyetlerin bir aşamasıdır.

4.1.3. Sevkiyat İşlemlerinde Dikkat Edilecek Güvenlik Basamakları
Bir sevkiyat işleminde nakliye birimi personeli yüklenme öncesi mevcut tüm
risklerden ve tehlikelerden haberdar edilmelidir. Gerektiğinde, nakliyeci ve yükleme
personeli, birimlere yüklenecek olan kargonun herhangi bir özelliği hakkında birbirlerine
danışmalıdır. Özellikle, muhtemel tehlikeli kargolar hakkındaki bilgiler çok dikkatlice
hesaba katılmalıdır. Kargo nakliye birimleri, yüklemede görevli personele uygun eğitimin
sağlanmasına da önem vermelidir.
Dikkat edilecek unsurları, çalışanlar ve ürün açısından olmak üzere iki ana başlıkta
inceleyebiliriz:
4.1.3.1. Çalışanların Güvenliği
Çalışanların güvenliği için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:







Önceden bir sevkiyat planı ve iş bölümü yapılmalıdır.
Kargolar ve bunların miktarları hakkında bilgi sağlanmalıdır.
Uygun iş kıyafetleri verilmelidir ( tulum, eldiven, kask vb.).
Çalışanlar taşıma esnasında kullanılan yardımcı araç gereçlerin işlevi ile ilgili
bilgilendirilmelidir.
Yangını önlemek için tehlikeli kargoların çevresinde yanıcı maddeyi yasaklayan
uygun önlemler alınmalıdır.
Sevkiyat sırasında meydana gelen sızıntı, kendiliğinden yanma, zehirleme veya
benzeri tehlikeler
güvenlik ve sağlığı tehdit ediyorsa personel vakit
kaybetmeden güvenli bir bölgeye götürülmelidir. Durum ilgili birimlere haber
verilmelidir.

4.1.3.2. Ürünün Güvenliği
Ürün güvenliği için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:
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Ürün ağırlığı, boyutları varsa diğer önemli özellikleri önceden belirlenmelidir.
Ürünün özelliğine uygun paketleme yapılmalıdır.
Sevkiyat aracına ve özelliklerine uygun yükleme yapılmalıdır.
Hava ve yol koşullarına uygun yükleme yapılmalıdır.
Ürünler yüklenirken hava yastığı,takozlar veya halat/iplerle sabitlenmelidir.
Uyarı levhaları ve afişler paketler üzerine eklenmelidir.
İşaretler ve etiketler görülebilecek şekilde yüklenmelidir.
Kargoların paketleri incelenmeli ve herhangi bir hasar, çatlak veya kayma
bulunan paketler kargo nakliye birimine yüklenmemelidir.
Havalandırma delikleri olan paketler bu delikleri yukarı gelecek biçimde ve
delikler kapanmayacak şekilde yüklenir.

Resim 4.2: Ürünlerin sabitlenmesinde kullanılan hava yastığı ve takozlar

4.1.4. Organizasyonlarda Lojistiğin Önemi
Organizasyon etkinliklerinin hatasız hazırlanması için ürünlerin; doğru miktarda,
doğru şartlarda, doğru yere, doğru zamanda, doğru maliyetle ulaştırılması büyük önem taşır.
Bu da organizasyonlarda lojistiğin ve sevkiyatın önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple
organizasyon öncesi, ürünlerin lojistiğini sağlayacak şirketlerin tespiti yapılmalıdır. Bunlar
yapılırken şirket referansları göz önünde bulundurulmalıdır. Daha önce beraber çalışılmış ve
memnuniyeti sağlamış şirketler de öncelikle tercih edilmelidir. Ayrıca maliyeti azaltmak için
hafif/küçük veya az miktardaki ürünler organizasyon firmasına ait taşıma aracı, personeli ve
taşımaya uygun teknikler de kullanılarak mekâna ulaştırılabilir. Doğru yapılan lojistik
(ürünlerin zamanında, sağlam ve eksiksiz teslimi) ile organizasyon etkinliklerinin daha etkili
ve hızlı biçimde hazırlanması sağlanacaktır.

4.2. Depolama İşlemleri
Lojistik hizmetlerinin önemli ayaklarından biri olan depoculuk hizmeti, dünden
bugüne ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda sürekli değişimler göstermiştir. Kuşkusuz
eskiden uygulanan klasik depoculuk faaliyetleri ile günümüzde uygulanan modern
depoculuk faaliyetleri arasında büyük farklar vardır. Klasik depoculuk anlayışının temel
amacı, ürünlerin en doğru şekilde korunması ve saklanmasıydı. Ancak zamanla lojistik
faaliyetlerin çeşitlenmesi ve büyümesi ile depoculuk alanında da yapılması gereken diğer
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görevler ortaya çıkmıştır. Modern depoculuk anlayışının üstlendiği görevler, malın
saklanması ve korunmasının yanı sıra mal ile ve malın teslimatı ve sevkiyatı ile ilgili olmak
üzere çeşitlenmiştir.

4.2.1. Depo Kavramı
Ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine
dağıtımına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol
oynayan ara noktalardır.
Depolama ise belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin yüklerin teslim alınıp belirli bir
süre korunup belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanması şeklinde tanımlanabilir.
Depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken süre kısaldıkça bu yerlere dağıtım
merkezi (DC), daha da kısaldıkça aktarma merkezi denir. Depolama esas olarak kontrol,
teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar.

Kontrol

Teslim
alma

Yerleşti

Sayım

Toplam

a

rme

Kontro
l

Gönder
me

Şekil 4.1: Depolama faaliyetleri

4.2.2. Depo Yeri Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar





Depo alanlarının meskûn mahallere olan uzaklığı bir kilometreden daha az
olmamalıdır, depo yerleri kötü manzara etkisi yaratmayacak noktalarda
bulunmalı ve görüntü kirliliğine yol açılmamalıdır.
Meteorolojik durum göz önünde bulundurulmalıdır. Tesisin tasarımında
sıcaklık, yıllık yağış miktarı, buharlaşma değerleri ve rüzgâr yönlerinin
bilinmesi gereklidir.
Depo inşa edilecek saha, mümkün olduğunca su toplama havzaları dışında
tutulmalıdır, sürekli ve süreksiz yüzeysel akışlardan etkilenmeyecek yerlerden
seçilmeli, özellikle dere yataklarından kaçınılmalıdır.
Depo hacmi ve kapasitesi dikkate alınarak yeterli zemin sondajı yapılmalıdır.
Zemin taşıma kapasitesi belirlenip depremsellik dikkate alınarak depo tasarım
ve inşası gerçekleştirilmelidir.

4.2.3. Depolama İşlem Basamakları
Bir depoda gerçekleştirilen faaliyetler, depolama süreci içinde üç ana grupta toplanır.
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Depoya Hareket

Ürünlerin gelişi

Teslim alma ve ürünü kayıt etme

Kontrol/kalite güvencesi
Stok Yönetimi Faaliyetleri

Boşaltma

Stok transferi

Yerleştirme

Fiziksel kontrol

Çevrim sayımı

Etiketleme ve toplama
Depodan Çıkışlar

Çıkış planlaması

Siparişlerin toplanması

Sevkiyat

4.2.3.1. Ürünü Teslim Alma
Depolama işlemlerinde ürünü teslim alırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:







Satın alınan ürünlerin etiket bilgisi olmasına dikkat edilmeli, kullanım tarihleri
geçmiş ürünler veya etiket bilgisi olmayan ürünler alınmamalıdır.
Naylon ve plastik ambalajlı ürünlerin, ambalajlarının sağlığa uygun etiketi
taşımasına dikkat edilmelidir. Vakumlanmış ürünlerin vakumlarına dikkat
edilerek delik, yırtık ambalajlı ürünler satın alınmamalıdır.
Küflü, kırık, açık veya bozuk ambalajlı ürünler alınmamalıdır.
Ürünlerin sayımı yapılmalıdır.
Sayımı yapılan ürünler barkodlanmalı ve alarm takılmalıdır.
Ürünler sınıflandırılarak uygun saklama koşullarına göre raflara
yerleştirilmelidir.

4.2.3.2. Ürüne Uygun Saklama Alanı ve Koşulları Belirleme
Depo alanı; deponun idari bölümü, mal kabul ve sevk bölümü, depolama, red mallar,
karantina ana bölümlerinden ve gerekli diğer bölümlerden oluşacak şekilde olmalıdır. Ürünleri
saklama alanları ve koşulları aşağıdaki gibi belirlenmelidir.



Ürünün ağırlığına ve hacmine uygun alan belirlenmelidir. Ürünün ağırlığını
kaldıramayacak raflar veya sıkışmasına sebep olacak dar alanlar tercih
edilmemelidir.
Yanıcı madde içeren ürünler için depo alanında yangına ve doğal afetlere karşı
gerekli önlemler alınmalıdır ve yeterli sayıda yangın söndürme tüpü ve tozu
bulundurulmalıdır.
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Depo alanı, ürünlerin dağıtımı ve sevkiyatı esnasında diğer ürünleri emniyete
alacak tarzda tasarlanmış olmalıdır.
Depoda ürünlere uygun saklama alanı belirleyebilmek için bulunan tüm
aletlerin ve ekipmanın çalışır durumda olması gerekmektedir.
Depoda bulunan tüm izleyici aletlerin düzenli olarak kalibrasyonunun
yapılması ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Depo alanının yeri, duvar ve tavanları su geçirmez, kolay temizlenebilir ve
dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
Ürürünün niteliğine uygun koşullarda depolanması gerekmektedir.
Depolama alanının sıcaklık ve nem miktarı elektronik ortamda ve veriler
değiştirilemeyecek şekilde 7 gün 24 saat periyodik olarak izlenmeli, kaydedilmeli
ve bu kayıtlar düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
Depolama alanının sıcaklık dağılım haritası çıkarılmış olmalıdır.
Depolama alanları, temiz ve zararlılardan arınmış olmalıdır.
Görevlilerin ve yetkililerin dışındaki kişilerin depolama alanlarına girişi
önlenmelidir.
Giriş ve çıkışlar kayıt altına alınmalıdır.
Raf ömrü dolmuş olan ürünler; kullanılır stoktan derhal ayrılmalı, gerekli önlemler
alınmalı ve ürünlerin, herhangi bir suretle dağıtımları yapılmamalıdır.
Soğuk zincirde saklanması gereken ürünler için gerekli önlemler alınmalıdır.
Karantina bölgesi bulunması gerekmektedir.
Uyuşturucu, psikotrop ürünler, canlı mikroorganizma içeren ürünler ve toksik
ürünlerin depolandığı yerler ayrı bir bölüm halinde olmalı ve kilit altında
tutulmalıdır.
Elektrik kesilmelerine karşı alternatif enerjiler ile çalışabilecek gereç veya sistemler
yedek olarak bulundurulmalıdır.

Resim 4.3: Ürüne uygun saklama alanı belirlenmesi
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Resim 4.4: Ürünler depolanırken özelliklerine uygun yer belirlenmeli

4.2.3.3. Sayım Yapma ve Etiketleme
Satın alınan veya üretilen malları, adreslenmiş bir deponun içine yerleştirmek daha
sonraki işlemleri kolaylaştıracaktır. Mallar depoya, ürünlerin üzerine etiket yapıştırılarak
veya ürünlerin konulduğu raflar etiketlenerek yerleştirilebilir.
Ürünler depoya:

Yerleşim noktalarına göre

Ürün isimlerine göre

Ürün kodlarına göre

Giriş tarihlerine göre
olmak üzere değişik ölçütler dikkate alınarak depoya etiketlenerek yerleştirilir.
Teslim alınan ürünlere barkodları yapıştırılır. İsteniyorsa seri numaraları girilerek giriş
işlemi tamamlanır. Barkod, verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem
olduğundan barkod işlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde
ulaşılmasının ihtiyaç olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri
toplama sistemleri olarak adlandırılır. Barkod kullanılarak bir ürüne ait tüm hareketler
izlenebilir. Bu sistemlerde barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taşınabilir data terminaller
gibi birçok iletişim aracı kullanılmaktadır. Barkodlu bir sistem kullanılarak depo takibi ve
depo sayımları çok kolay ve rahat bir şekilde yapılabilir.

Resim 4.5: Barkod okuyucu
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4.2.4. Depodan Ürün Çıkarma Basamakları
Çıkışı yapılmak üzere seçilen evrak içinde tanımlanan ürünler, miktarları ile beraber
evrak üzerinde belirtilir. Gerekli miktarlar, bulunan noktalardan alınarak ve isteniyorsa seri
numaraları okutularak çıkış işlemi tamamlanır.
4.2.4.1. Çıkarılacak Ürün Listesini Oluşturma
Depodaki ürünlerin sayımının ve kontrollerinin yapılması amacıyla ürün çıkışlarında
liste oluşturmak önemli bir yer tutmaktadır. Yeni ürünlerin kabul edilebilmesi için depoda
boşalmış alanların belirlenmesi gerekmektedir. Bu da yeni çıkan ürün listelerinin doğru
yapılması ile sağlanmaktadır. Ürün girişlerinde yapılan etiketleme ve barkodlama işlemi ile
çıkış işlemlerinin ve liste oluşturmanın daha hızlı ve doğru olması sağlanacaktır.
4.2.4.2. Ürün Yükleme Alanı Belirleme
Çıkış ve yükleme süreci, depodan çıkışı planlanan ürünlerin taşıma araçlarına palet,
mukavva kutu, varil vb. taşıma üniteleriyle yerleştirilmesidir. Ürünler, müşteri özelliklerine
göre gruplandırıldıktan sonra en uygun taşıma türü ve araçları seçilir. Forklift, palet ve ayarlı
rampa gibi depolamada kullanılan araçlar, yükleme süreçlerinde kullanılan temel araç
gereçlerdir. Yükleme yapıldıktan sonra dağıtım işlemi gerçekleştirilir. Yükleme işlemi için
ayrılan alanın yükleme araçlarının ve yükleme süresince kullanılan temel araç gereçlerin
hareket kolaylığını sağlayacak nitelikte ve nicelikte olması işlemin başarıyla
sonuçlandırılması için büyük önem taşımaktadır.
4.2.4.3. Yükleme Sembollerini ve İşaretlerini Kullanma
Yükleme esnasında sembollere ve işaretlere büyük ihtiyaç duyulur. Ürünün özellikleri
göz önünde bulundurularak bazı sembolleme ve işaretlemeler yapılmalıdır. Ambalajlarda
kullanılan işaretleme Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından belirlenerek ISO 780 olarak
yayınlanmış daha sonra revize edilerek ISO 7000 olarak kabul edilmiştir.
Bu işaretler ve sembollerden bazıları şunlardır:

Kırılabilir işareti

Isı derecesi ve sıcaklık

“bu yönde” işareti

Resim 4.6: Yüklemede kullanılan semboller
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4.2.5. Depolamada Dikkat Edilecek Güvenlik Basamakları
Depoya gelen aracın boşaltılması, ürünün rafa yerleştirilmesi daha sonrasında siparişin
hazırlanması ve tekrar araca yüklenmesinden, sevkiyat ve müşteri teslimine kadar
gerçekleştirilen tüm süreçlerde birçok risk bulunmaktadır. Depolar ürün hareketinin
yaşandığı yerlerdir. Depolamada en sık rastlanan iş kazası türleri, ürünlerin yüksek raflara
yerleştirilmeleri ve toplanmaları sırasında yaşanan paket/palet düşüşleridir. Bu da hem
çalışanlara hem de ürüne zarar verebilmektedir.
Depolarda risklere yönelik aşağıdaki emniyet ve güvenlik önlemlerinin bulunması
gerekmektedir:

Ürünün elle taşınması ve ergonomi

Malzeme elleçleme

Endüstriyel elleçleme ekipmanları

İstifleme sahasına ilişkin güvenlik

Yangından koruma
Kişisel koruyucu donanımlar:

Kimyasalların güvenli kullanımı

Tehlikeli maddelerin depolanması ve elleçlenmesi

Kapsamlı bir güvenlik programı

Tesis acil durum planları
Depolamada güvenlik iki ana başlık altında incelenmektedir.

Çalışanların Güvenliği






Palet ve raf sistemlerinin sağlamlık kontrolleri rutin olarak yapılmalıdır.
Personel tarafından uygun iş kıyafeti giyilmelidir.
Depolamada kullanılan araç gereçlerin kullanım şekli ile ilgili eğitim verilmesi
sağlanmalıdır.
Depo sahalarında mekanik kazaların dışında gürültü, yangın, yük kaymaları ve
düşmeleri gibi farklı risk ve tehlikeler de bulunmaktadır. Bu sebeple personele
konu ile ilgili gerekli eğitim verilmelidir.
Depolarda yangına karşı önlem alınmalı ve önceden belirlenmiş kurallar seti
harfiyen uygulanmalıdır. Yangından korunma sistem ve uygulamaları, depo
içerisindeki ürünlerin ve çalışanların emniyeti için en hayati konuların başında
gelmektedir.

Ürünlerin Güvenliği

Ürün güvenliği için öncelikle raf sistemlerinin kontrolleri rutin olarak
yapılmalıdır.

Ürünler, özelliklerine uygun koşul ve alanda saklanmalıdır.

Ürünlerin çalınması veya kaybolması ihtimaline karşı ürünler, alarm sistemleri
ile korunmalıdır.

Depoya yangın alarmı ve yangın söndürme tesisatları kurulmalıdır.
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4.2.6. Organizasyonda Depolamanın Önemi
Organizasyonlarda bazı malzemeler farklı zaman ve mekânlarda sürekli olarak
kullanılabilmektedir. Bu sebeple bu malzemelerin sağlam ve hasarsız bir şekilde diğer bir
etkinliğe kadar saklanabilmesi için uygun depo alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle
ses ve ışık sitemleri, masa sandalye grupları, catering malzemeleri, şişme oyun parkları gibi
geniş yer kaplayan ve pahalı araçların, iyi bir ortamda saklanması ve korunması gereklidir.
Organizasyon şirketleri, malzemelerini kendi depolarında saklayabileceği gibi lojistik
hizmetler veren firmalardan da depolar kiralayabilir. Depo özelliklerini ve depolama
işlemlerini usulüne uygun şekilde yerine getiren firmalar tercih edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak bir organizasyon etkinliği seçiniz. Seçtiğiniz
etkinlikte lojistiği sağlamak için yapılacak işlemleri araştırınız.
İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel
dokümanlar toplayınız. Dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza
sunum yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Lojistik hizmeti temininde ulaşılacak
birimleri araştırınız.
 Ulaşılacak birimlere ilgili başvurma
işlemlerini araştırınız.
 Lojistik hizmeti veren kuruluşların
başvurma adreslerini ve iletişim kurma
işlemlerini belirleyiniz.
 Organizasyonunuzu belirleyiniz.
 Organizasyonunuza uygun etkinlikleri
belirleyiniz.
 Etkinliğe
uygun
malzemeleri
belirleyiniz.
 Malzemelerin depodan çıkarılması ile
ilgili bir planlama yapınız.
 Depodan
çıkarma
işlemini
tamamladıktan sonra malzemelerin
mekâna sevkiyatı ile ilgili bir planlama
yapınız.
 Organizasyonda lojistik hizmetini temin
etme çalışmanızın yazılı ve görsel
sunumunu hazırlayınız.
 Arkadaşlarınıza hazırladığınız dosyayı
sununuz.

 İnternette konunuzla ilgili ön araştırma
yapınız.
 Araştırmalarınızı
organizasyon
firmalarından randevu alarak yapınız.
 Araştırmalarınızı lojistik firmalarından
randevu alarak yapınız.
 Görüşmeler sırasında ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü olunuz.
 Araştırmalarınızda
kullandığınız
firmaların deneyimli olmasına dikkat
ediniz.
 Sunum için kendinize bir yöntem seçiniz.
 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Bir işletmenin müşterisi için doğru ürünü; doğru yer ve zamanda, uygun maliyet ve
kalitede bulunduracağını garanti etmesi ……………….. temel felsefesidir.
Lojistik hizmeti satın alma sürecini; ………… dönem, …………….. dönemi,
………….dönem olarak üç grupta toplayabiliriz.
Depolama ve antrepo hizmetleri ,istifleme, ambalajlama, barkod ve etiketleme,
operasyon ve sevk yönetimi ……….............. ………………….. alanları arasındadır.
……………….., üretimi yapılan ürünlerin alıcılara ulaştırılması sürecinde yapılan
işlemlerin bütünüdür.
Depolama işlem basamakları; depoya hareket, ………… ………………
……………….., depodan çıkışlar olmak üzere üç ana başlıkta toplanır.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6.
7.
8.
9.
10.

( ) Bir sevkiyat işleminde nakliye birimi personeli yüklenme öncesi mevcut tüm
risklerden ve tehlikelerden haberdar edilmelidir.
( ) Ürünü teslim alırken ürünlerin sayımı yapılmalı ve sayımı yapılan ürünler
barkodlanmalı, alarm takılmalıdır.
( ) Ürünler depoya yerleştirilirken yerleşim noktaları, isimleri, renkleri, şekilleri ve
kokuları gibi ölçütler dikkate alınarak etiketlenir.
( ) Sevkiyat esnasında uyarı levhaları ve afişler paketler üzerine eklenmelidir.
İşaretleri ve etiketleri görülmeyecek şekilde yüklenmelidir.
( ) Ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim
merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin
gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalara depo denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
L Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

( ) Temizlik sırasında, doğru temizlik malzemesi kullanımı ile kaliteli bir temizlik
sağlanması gerekli değildir.
( ) Temiz bir ortam, uzman kişilerin profesyonelce iş yapması ve en son temizlik
teknolojisinden faydalanılması ile sağlanır.
(
) Bir alana tam olarak temiz denilebilmesi için görünen kirlerin yanı sıra
görünmeyen kirlerin de yok edilmesi gerekir.
( ) Genel çevre hijyeni kapsamında; haşere kontrolü, koku kontrolü, çöp kontrolü,
temizlik, aydınlatma, havalandırma vb. konular yer almaktadır.
( ) Ortamın temizliğinin olabildiğince sık yapılması gerekmemektedir.
(
) Çöpler için kapaklı çöp kutuları kullanılmalı ve bu kutular içine çöp torbası
konulmalıdır.
( ) Yanlış beslenme, gerekli besinleri almama gibi durumlar, beslenme bozukluğu
sonucunu yaratır, bu da sağlığımızı bozar.
(
) Kişiler, kendi sağlıklarını korumada dikkatli oldukları gibi çevre sağlığını
korumada da dikkatli olmalıdır.
(
) İlk yardımcı, tıbbi araç gereç olmaksızın çevre imkânlarıyla ilaçsız müdahale
eden ilk yardım eğitimi almış kişidir.
(
) Entomolojik temizlik ortamda kokuya neden olan, görünen ve görünmeyen
kirlerin giderilmesidir.
(
) Konser, spor karşılaşması, bayi toplantısı, parti ve özel davetler, yarışmalar,
seminer/sempozyum, fuar vb. organizasyonlarda olası sağlık problemleri için sağlık
hizmet biriminin hazır bulundurulmasına gerek yoktur.
( ) Acil yardım ambulans ekibi en az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile
şoförden oluşmaktadır.
( ) Güvenlik, özellikle dış kaynaklı tehlikelerden korunmuş olma durumudur.
(
) Fiziksel güvenlik, bilişim aygıtlarının kullanımından doğabilecek riskleri ve
tehlikeleri inceleyen bilişim teknolojisi dalıdır.
(
) Yazılı, sözlü veya elektronik ortamdaki bilginin korunması ve doğru bilginin,
doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasıyla bilgi (istihbarat) güvenliği ilgilenir.
(
) Güvenlik sistemleri, olayların meydana gelmesini güçleştirmek veya önlemek
için oluşturulan maddi engellerdir.
(
) Otomatik araç geçiş kontrol bariyer sistemleri, korumakla yükümlü olunan
yerlerin ana girişlerinde içeriye girişe ve dışarıya çıkışa açılan kapının fiziki engellerle
kontrol edildiği yerdir.
(
) Yangında güvenlik görevlileri eldeki imkânlardan yararlanarak personeli ikaz
etmemelidir.
(
) Depo sahalarında mekanik kazalar, yangın, yük kaymaları ve düşmeleri gibi
farklı risk ve tehlikeler oluşturan kazalardan korunmak için personele bu konularda
eğitim verilmelidir.
( ) Ürünün genişliğine uygun bazı sembolleme ve işaretlemeler yapılmalıdır.

58

21.

22.
23.

( ) Barkod, verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan barkod
işlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmasının ihtiyaç
olduğu yerlerde kullanılabilir.
( ) Depo hacmi ve kapasitesi dikkate alınarak yeterli zemin sondajı yapılmalıdır .
( ) Lojistiğin görevi, taşıma, depolama ve tasniftir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1'İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
D
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2'NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

C
A
B
A
İlk yardım
Ambulans
İlk yardım çantası

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3'ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

B
C
B
B
C
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4'ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lojistiğin
Öncesi, Gerçekleştirme,
Sonrası
Lojistik faaliyet
Sevkiyat
Stok yönetim faaliyeti
D
D
Y
Y
D
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Y
D
D
D
Y
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
D
D
D
Y
D
Y
D
D
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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