
Borçelik
Güvenlik Personeli Politikası 
Kısa açıklama

Bu politika, çalışanlar ve yükleniciler için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlama 
ve kendi mülklerimizi koruma taahhüdümüzü tanımlar. Koşullara bağlı olarak gerektird-
iğinde kamu veya özel güvenlik personeli kullanılır.



Olay tutanağı tutma: Tüm güvenlik olayları ve durumları, söz konusu olay meydana
geldikten hemen sonra güncellenen bir olay tutanağı kayıt defterine ayrıntılı olarak
kaydedilecektir.

Bildirim prosedürü: Borçelik yerel paydaşlara güvenlik konularıyla ilgili şikayette bulunmaları
için etkili bir kanal sağlayacaktır. Bu politika ve güvenlik uygulamalarımıza ilişkin tüm geri
bildirimleriniz için: https://www.borcelik.com/geri-bildirim

Eğitim: Tüm güvenlik personeline, kalifiye uzmanlar tarafından 5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun’un Madde 14 Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve Borçelik İnsan Hakları
Politikasına uygun olarak hareket edilmesi için eğitim verilir.

Denetim: Borçelik, güvenlik denetimleri kapsamında bu politikaya ilişkin uygulamaları
denetleyecektir.

Borçelik Çalışan Hizmetleri, politikanın yerel düzeyde uygulanmasının yanı sıra yerel güvenlik
personelinin, daha önce insan haklarıyla ilgili herhangi bir ihlalde bulunmadığından emin
olunması için dikkatle seçilip incelenmesini ve bu politikaya uygun olarak düzenli şekilde
eğitim alıp sıkı şekilde denetlenmesini sağlamaktadır.

Borçelik İcra Kurulu, bu politikanın uygulanmasında genel sorumluluğa sahiptir ve bu politika
ve ilkelerinin tüm yerel iş birimlerine düzgün bir şekilde iletilmesini sağlayacaktır.

Kerem ÇAKIR
Genel Müdür
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Bu politika Borçelik’e ait veya Borçelik tarafından kiralanan tüm tesislerde, ofislerde, diğer
binalarda ve şirketin düzenlediği özel faaliyetlerde güvenlik hizmetleri sağlamak üzere
görevlendirilen tüm personeli ve Borçelik’in sözleşmeli olarak görevlendirdiği şirket dışı
güvenlik hizmeti sağlayıcılarını kapsar. Ayrıca, kişilerin ve şirket varlıklarının taşınması
sırasında, güvenlik personeli eşlik ettiğinde de geçerlidir.

Bu politikanın amacı, Güvenlik Personeli tarafından güç kullanımını düzenlemek ve her
bireyin tüm durumlarda yürürlükteki ulusal, yerel yasalara uygun şekilde hareket etmesini
sağlamaktır.

Borçelik Güvenlik Politikası, standartları ve prosedürlerinin bir parçası olan bu politika,
aşağıdakiler de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası ilkeler temel alınarak oluşturulmuştur:

• 5188 Nolu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
• Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,
• Borçelik’in İnsan Hakları Politikasında da atıfta bulunulan İnsan Haklarına İlişkin
“Uluslararası İnsan Hakları Bildirgeleri”

Borçelik, çalışanları ve yüklenicileri için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya ve
kendine ait mülkleri korumaya kararlıdır. Bu hedefe ulaşırken aşağıdaki temel ilkelere bağlı
kalırız:

Güç kullanımı: Koşulların güç kullanımına izin verdiği durumlarda güvenlik personeli, suçun
ağırlığı ile orantılı ve uygun şekilde hareket edecektir.

Kolluk Kuvvetlerinin Kullanımı: Borçelik’in güvenlik amacıyla kamu kuvvetlerini kullandığı
durumlarda tesis yönetimi, Borçelik’in Güvenlik Personeli Politikası’na uygun bir şekilde kolluk
kuvvetlerinin olaya müdahalesini yönetecektir.

Kişilerin alıkonulması: Yerel kanunlar uyarınca kişilerin yakalanmasına izin verilen
durumlarda, yakalanan kişi mümkün olan en kısa sürede yerel kolluk kuvvetlerine teslim
edilecektir.

İşkence ve insanlık dışı muamele: Güvenlik personeli ulusal, yerel yasalara ve Borçelik
İnsan Hakları Politikası’na uygun olarak her bireye onurlu ve saygılı davranacaktır.

Yaralı kişilere yardım: Güvenlik personelinin müdahalesi sonucu yardıma ihtiyacı olan
yaralılara en kısa sürede tıbbi yardım sağlanacaktır.
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