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KISALTMALAR VE TANIMLAR 

HES : Hayat Eve Sığar 

İD : İzleme denetim 

IFC : Uluslararası Finans Kurumu 

İK : İnsan Kaynakları 

İSG :  İş Sağlığı ve Güvenliği 

İSGÇ : İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 

KPG : Kilit Performans Göstergesi 

Plan : Güvenlik Planı 

Proje : İlave Yatırım Projesi 

PS : Performans Standardı 

Sibaş Gıda : Sibaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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1. AMAÇ 

Bu Paydaş Katılım Planı (bundan sonra Plan olarak anılacaktır), Sibaş Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (Sibaş Gıda) tarafından Aydın İli, Söke İlçesi, Akçakonak Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan tesiste gerçekleştirilecek “İlave Yatırım Projesi” (Proje)’nin inşaat ve işletme 
faaliyetleri sırasında Proje alanında ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak 
güvenliğin sağlanması amacıyla alınacak önlemeleri tanımlamayı amaçlamaktadır. 

2. KAPSAM 

Bu Plan, Proje’nin inşaat ve işletme aşamasında yer alacak tüm Sibaş Gıda çalışanlarını, 
yüklenicileri, alt işverenleri ve tüm ziyaretçileri kapsamaktadır. Proje kapsamında çalışacak 
olan tüm yükleniciler ve alt işverenler, bu Plan’da belirlenmiş olan şartlara uyacaktır. 

Bu Plan’da, güvenlik yönetimi ile ilgili süreçte dikkate alınacak ulusal ve uluslararası 
mevzuat ve standartlar, yönetim metotları, eğitim gereklilikleri, izleme yöntemleri ve raporlama 
gereklilikleri tanımlanmaktadır. 

Bu Plan, inşaat ve işletme faaliyetleri sırasındaki normal koşulları için geçerlidir ve 
herhangi bir acil durumuyla ilgili uygulamaları içermemektedir. 

3. PROJENİN TANITIMI 

Sibaş Gıda, Aydın İli, Söke İlçesi, Akçakonak Mahallesi (Akçakonak Caddesi, No: 371) 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Tesis alanı, 132/63, 132/64, 132/45 ve 142/23 numaralı 4 
ayrı parselden oluşmaktadır. İlave Yatırım Projesi, 132/63 numaralı parselde 
gerçekleştirilecektir. Tesisin toplam alanı 60.353 m2 olup, 10.500 m2 kapalı alanda işletme 
faaliyetleri yürütülmektedir (Şekil 3-1). 
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Şekil 3-1 Proje Alanının Görünümü 

Proje konusu faaliyet, Aydın il merkezinin yaklaşık 45 km, Söke ilçe merkezinin yaklaşık 
7,5 km güneyinde, yer almaktadır. Sibaş Gıda tesisine ulaşmak için Söke-Güllübahçe Yolu 
kullanılmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Akçakonak Mahallesi, tesisin 350 
m kuzeybatısında yer almaktadır. En yakın konut, yaklaşık 50 m uzaklıktadır. Diğer en yakın 
yerleşim yerleri ise Gölbent (2.765 m) ve Yenidoğan (3.200 m) Mahalleleridir (Şekil 3-2). 

 

Şekil 3-2 Proje Alanının Yakınında Yer Alan Yerleşim Yerleri  
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Sibaş Gıda tesisinde kapari, turşu, kuru domates, yarı kurutulmuş domates, karışık turşu, 
taze karabiber, sarımsak turşusu, üzüm yaprağı ve salatalık turşusu üretilmektedir. Mevcut 
tesis; kurutulmuş domates üretim hattı, biber turşusu üretim hattı, biber turşusu üretim ünitesi, 
biber paketleme hattı, kapari üretim hattı ve salatalık turşusu üretim hattından oluşmaktadır.  
Tesiste üretim hatlarına ek olarak atık su arıtma tesisi, idari bina, güvenlik binası, laboratuvar 
ve geçici atık depolama alanı bulunmaktadır. Üretim alanının genel yerleşim planı Şekil 3-3’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 3-3 Sibaş Gıda Mevcut Vaziyet Planı  

İlave Yatırımlar Projesi kapsamında, olası sızıntıları önlemek için tank doldurma, 
boşaltma ve nakliye ekipmanlarının satın alınması planlanmaktadır. Ayrıca, tesise getirilecek 
polyester kaplı tankların yarı gömülü olacak şekilde konumlandırılması ve tesisin depolama 
kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, idari binalarda ısıtma sistemi ve 
bilişim sistemi ile ilgili kullanılan programın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili yatırımlar 
da Proje dahilinde gerçekleştirilecektir. Planlanan İlave Yatırımlar Projesi, halihazırda 
kullanımda olan tesis alanında gerçekleştirilecektir. İlave yatırımların yapılacağı alan, Şekil 
3-4’te göstermektedir. 
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Şekil 3-4 İlave Yatırım Projesi’nin Gerçekleştirileceği Alan  

Alınan ve alınması planlanan makinalarla hedef, daha az enerji, daha az su tüketimi, 
daha hijyenik ve seri üretimdir. Stoklama ile ilgili yatırım kısmı ise stok alanlarının 
düzenlenmesi, salamura suyunun dökülmesi taşması ile oluşan zararların önüne geçilmesi, 
ürünün kalitesini korumak amacıyla planlanmıştır. 

Hali hazırda 326 adet yer altı tankı tesis sınırları içinde mevcuttur. Proje konusu yatırımla 
50 tankın yerleştirme işlemi bitmiş olup, 390-400 adet tank gömme yatırım projesi mevcuttur. 
Proje dahilinde kurulacak olan tankların yüksekliği 315 cm ve çapı 300 cm’dir. Depolama 
kapasiteleri yaklaşık 20 m3’tür. 

Proje finansmanı dahilinde alınacak diğer ekipmanlar ve diğer yatırımlar ise boş kavanoz 
palet bozma makinesi ve rinser yıkama makinesi, otomatik palet makinesi, şerit kesme 
makinesi, havuzlu bant makinesi, sarsak makinesi ve fan separatör, sarsak boyutlama 
makinesi, poşet dolum makine sistemi, dilimleme makinesi, trafo, 40.000 lt ayaklı salamura 
tankı, idari bina klima, çember makinesi, sarsak makinesi ve fan separatör, fermantasyon tankı 
boşaltma sistemi (yeraltı), küp/şerit kesme makinesi, biber göbek çıkarma ve tamburlama 
makinesi, ayaklı 20.000 lt yeraltı tankı, biber taşıma römorku, teneke kutu kapatma makinesi, 
kazıcı kepçe, hidrafor grubu, elektrikli transpalet, logo mind budget ana paket, lenovo 
thinksystem, ya-platform web tabanlı uygulama platformu yazılımı olarak sıralanabilmektedir. 
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Proje ile ilgili arazi hazırlık, satın alma ve inşaat süreçleri 2021 yılı itibariyle başlamıştır. 
Bu süreç dahilinde saha sınırlarının belirlenmesi, depoların Proje alanına taşınması ve 
yerleştirilmesi, hafriyat toprağının taşınması, tarla içi yolların belirlenmesi, ağır ve büyük 
ekipmanların taşınması ve kaldırılması, Proje bileşenlerinin (tankların ve ekipmanların) 
yerleştirilmesi, devreye alma ve çalıştırma ve geçici şantiye alanının restorasyonu 
çalışmalarının 15 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. 15 Ağustos 
2021 tarihi itibariyle İlave Yatırım Projesi dahilinde yer alan tüm ünitelerin tamamen işletmeye 
geçmesi öngörülmektedir. 

4. YASAL GEREKLİLİKLER VE STANDARTLAR 

Bu prosedür dahilinde gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler; ulusal mevzuat ve 
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) performans standartları (PS) ile uyumlu olarak 
gerçekleştirilecektir. 

4.1. Ulusal Mevzuat 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik 
hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir 

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 

Bu yönetmelik, milli ekonomiye, Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, 
kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir süre için dahi olsa 
çalışmadan alıkonmaları, ülke güvenliği ve ekonomisi ile toplum hayatı bakımından olumsuz 
etkiler yaratacak harp silah ve vasıtalarını, sınai, ticari ve zirai kurum ve kuruluşları, bunlara ait 
fabrika, atölye ve işyerleri, baraj, enerji santralı, enerji nakil hatları, rafineri, petrol ve gaz boru 
hatları, terminal, pompa istasyonu, kömür, petrol ve maden işletmeleri, nakil-depolama-
yükleme tesisleri sağlık hizmetlerine katkısı bulunan tesisler ile tarihi ve milli eserler, radyo, 
televizyon, telsiz verici istasyonları, her nev'i ulaştırma ve haberleşme yapı ve tesisleri ile 
eğitim ve öğretim yapıları, ören yerleri, sitler, müzeler, kütüphaneler ve turistik tesislerle 
benzeri kuruluşları ve bu kuruluşlara ait personel, tesis, araç, gereç, malzeme ve dokümanı ve 
inşaatı devam eden önemli tesisleri vb. barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş 
ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü sabotaja karşı koruma 
konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama şekillerini göstermektedir.  
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4.2. Uluslararası Standartlar 

Bu Plan, ulusal mevzuatın yanı sıra, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevresel ve 
Sosyal Performans Standartları’na (PS), spesifik olarak PS 1’e, uygun olarak hazırlanmıştır. 
IFC Sürdürülebilirlik Çerçevesi, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren IFC'nin ilk kredi inceleme 
sürecinden geçen tüm yatırım ve danışmanlık müşterileri için geçerlidir. IFC Çevresel ve 
Sosyal Performans Standartları, aşağıda listelenmiştir. 

PS 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

PS 2: İş ve Çalışma Koşulları 

PS 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi 

PS 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti 

PS 5: Arazi Alımları ve Zorunlu Yerleştirme 

PS 6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

PS 7: Yerli Halklar 

PS 8: Kültürel Miras 

IFC PS1 Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Bu PS, projenin faaliyetleri, ekipmanı ve altyapısından dolayı toplulukların risk ve etkilere 
maruz kalabilme olasılığını artıracağı düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Ayrıca, iklim 
değişikliğinden halihazırda etkilenen topluluklar proje faaliyetlerinin etkisini daha hızlı ve/veya 
yoğun hissedebilir. Kamu kuruluşlarının halkın sağlığı, güvenliği ve emniyetini iyileştirmedeki 
rolünü kabul etmekle birlikte bu PS, proje faaliyetlerden dolayı toplulukların, özellikle de hassas 
grupların, sağlığı, güvenliği ve emniyeti açısından oluşabilecek risk ve etkileri engellemek veya 
azaltmak için müşterinin sorumluluklarını ele alır. 

5. ROLLER VE SORUMLULUKLAR 

Tesis içerisindeki çevre ve İSG konularının yönetimi Kalite ve Kaynak Verimliliği 
Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Sosyal konuların yönetimi ise İnsan Kaynakları (İK) 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu birimler, şirket yönetimi ve Genel Müdür’e 
bağlı olarak çalışmakta olup, Plan dahilindeki rol ve sorumluluklar aşağıda sunulmuştur. 

Genel Müdür 

 Plan’ın onaylanması ve yürürlüğe girmesi. 

 Plan’ın Proje inşaat ve işletme süreçlerinde gereken kaynakların onaylanması. 

 Proje çalışmalarına ve süreçlerine bağlı olmak koşuluyla, İSGÇ ve sosyal tehlikelerinin 
önlenmesi, potansiyel sosyal şikâyetlerin azaltılması ve mümkün olduğunca 
önlenebilmesi için gerekli ve uygun olan her türlü çalışmanın uygulanması konusunda 
sorumluluk. 
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 Şirket politikalar ve hedeflerin belirlenmesi. 

 İşgücünün yönetilmesi. 

 Personel eğitimi için kaynakların sağlanması , performans değerlendirmelerinin 
yapılmasının sağlanması ve çalışanların beceri ve motivasyonunun artırılması. 

 İSGÇ, sosyal ve kaynak verimliliği konularında şirket hedeflerinin tespit edilmesi için 
diğer birimlerle iş birliği içinde çalışılması. 

 İK Müdürlüğü 

 Şikâyet Mekanizması kapsamında yer alan tüm çalışmaların ve süreçlerin 
koordinasyonu ve yürütülmesi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu 

 Proje faaliyetleri için geçerli ulusal ve uluslararası mevzuat/kuralların tespit edilmesi 

 İSG, toplum sağlığı, güvenlik gibi konular dahilinde oluşabilecek etkilere ve kazalarına 
karşı alınacak aksiyonlara ve azaltıcı önlemlere karar verilmesi 

 İSG, toplum sağlığı, güvenlik gibi konular dahilinde  oluşabilecek sosyal şikâyetlerin 
giderilmesine yönelik alınacak önlemlere İK Müdürlüğü ile koordineli olarak karar 
verilmesi. 

 Proje dahilinde yer alacak güvenlik personeli ve çalışanlar için gereken eğitimlerin 
belirlenmesi ve sağlanması, çalışanlar, yerel topluluklar ve yerel kuruluşlardan gelen 
İSG, toplum sağlığı ve güvenlik konularıyla alakalı şikâyetlerle ilgili İK Müdürlüğü’ne 
destek verilmesi, ilgili mevzuatların izlenmesi, iç denetimlerinin/saha denetimlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

 Yüklenici ve alt işverenlerin inşaat ve işletme aşamasında çevre, sosyal ve İSG 
konularındaki taleplerinin proje standartlarına göre karşılanmasının sağlaması ve alt 
işverenlerin performanslarının denetlenmesi. 

 Düzeltici önlemlerin tespit edilmesi. 

 Güvenlik personeline verilecek eğitimler de dahil olmak üzere, İSG, çevresel ve sosyal 
eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli eğitimlerin yürütülmesi. 

Güvenlik Personeli Şefi 

 Tesisin güvenliği konusunda tüm organizasyonel sorumluluğu üstlenmek. 

 Güvenlik Personeli’nin çalışmalarının bu Plan dahilinde gerçekleştirildiğinden emin 
olmak. 

 Tesis içerisindeki güvenlik riskini değerlendirmek ve gerekli durumlarda resmi kolluk 
kuvvetleri ile iş birliği içerisinde çalışmak. 

 Güvenlik Personeli’nin işe alım sürecinde personelin yeterliliği hakkında belli kriterler 
oluşturmak ve kontrol etmek. 
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  Güvenlik Personeli’nin eğitim yükümlülüklerini kontrol etmek ve gerekli eğitimlerin 
alınmasını sağlamak. 

 İSG Sorumlusu ile birlikte güvenliğe dair gerekli teçhizat ve KKD’leri belirlemek ve 
eksikleri tamamlamak 

Güvenlik Personeli 

 Proje dahilinde gerçekleştirilecek güvenlik ile ilgili çalışmaların, bu Plan’da belirtilen 
hususlar dahilinde yürütülmesi 

Yükleniciler ve Alt İşverenler 

 Bu Plan’a tamamen uymak. 

Tüm Çalışanlar 

 Başlangıç eğitimi ve verilen diğer eğitimler ile bu Plan’ın detaylarının öğrenilmesi ve 
uygulanması. 

6. GÜVENLİK YÖNETİMİ 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında güvenlik konusunda ortaya çıkabilecek riskler 
ve bu risklerin yönetim stratejileri hakkında detaylar aşağıda sunulmuştur. 

6.1. Güvenlik 

 İnşaat ve işletme sahasının güvenliğini sağlamak için, güvenlikten sorumlu personel 
istihdam edilecektir. 

 Proje dahilinde ilgili kanun ve mevzuat gereğince eğitimlerini tamamlamış, sertifikalı ve 
çalışma iznine sahip güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır. 

 Güvenlik personelinin eğitimleri eksikse, tamamlanması sağlanacaktır. 
 Tesis ana girişe ve gerekli yerlere güvenlik kamerası yerleştirilecektir. 
 Tesis ve inşaat alanlarına izinsiz ve yetkisiz kişilerin girişine izin verilmeyecektir.  
 Proje alanına giriş yapacak araçlara giriş izni verilecek ve bu araçlar kontrollü şekilde 

alana giriş yapması ve alandan çıkmaları sağlanacaktır. 
 Silahlı güvenlik personeli istihdam edilmesi durumunda, psikoteknik eğitimlerin 

tamamlanması sağlanacaktır. 
 Güvenlik personeli Proje sahasında rutin kontroller gerçekleştirecektir.  
 Tüm güvenlikle ilgili vakalar kayıt altına alınacak ve araştırılacaktır. 
 Güvenlik ihlalleri ve olaylarında bir Güvenlik Olayı Raporu hazırlanacak ve olay kayıt 

altına alınacaktır. 
 Tüm güvenlik personeline, yeterli ekipman, giyecek ve kişisel koruyucu donanım (KKD) 

temin edilecektir. 
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 Tüm güvenlik personeline, Proje gereklilikleri (özellikle yerel halk ile iletişim) ve 
görevleri konusunda gerekli eğitimler, işe başlamadan önce ve düzenli olarak 
verilecektir. 

 Güvenlik hizmetleri sağlayan çalışanlara, işçilere ve topluluklara karşı güç kullanımı ve 
uygun davranışlar konusunda yeterince eğitilmiş olduğundan emin olunacaktır. 

 COVID-19 pandemi sürecinde güvenlik görevlileri tarafından ziyaretçilerin Hayat Eve 
Sığar (HES) kodu sorulacak, ateş ölçümü yapılacak ve bu kayıtlar tutulacak olup, olası 
bir hastalık tespitinde ziyaretçinin Proje alanına girişi engellenecektir. 

6.2. Ziyaretçiler 

 Ziyaretçi kabulü güvenlik kapısından yapılacaktır ve ziyaretçiler kayıt altına alınacaktır. 
 Ziyaretçiler Proje sahasında bulundukları sürece ilgili Proje yetkilisinin sürekli olarak 

eşlik etmesi sağlanacaktır. 
 Sahaya gelen ziyaretçilere, ziyaret alanlarına uygun şekilde KKD sağlanacaktır. 
 Sahaya dışarıdan gelen ziyaretçilere ziyaretçi eğitimi verilecektir. Ziyaretçilere saha 

kuralları ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilecek ve acil 
durum toplanma alanlarının yerleri gösterilecektir. 

 Tüm ziyaretçilere Proje alanını, saha kurallarını ve acil durumlarda neler yapılması 
gerektiğini anlatan, acil durum ekibi üyelerinin isimleri ve irtibat numaralarını içeren 
broşürler verilecektir.  

 İnşaat ve tesis sahası içerisinde ziyaretçiler için tehlike yaratabilecek tüm alanlar kilitli 
tutulacaktır (atık sahaları, güç odaları, jeneratörler vb.) 

 İnşaat ve tesis sahası girişinde, Proje acil durum sorumlularının iletişim bilgileri içerir 
tabela asılacaktır. 

 Proje sahasında tehlike teşkil eden tüm alanlar uygun levha ve tabelalarla 
işaretlenecektir. 

6.3. Şikâyet Yönetimi 

 Yerel halktan ve çalışanlardan gelebilecek güvenlik ile ilgili şikayetler, Proje dahilinde 
hazırlanan Paydaş Katılım Planı’nda yer alan şikâyet mekanizması doğrultusunda 
yönetilecektir.  

7. EĞİTİM 

Projenin inşaat aşaması süresi boyunca, ilk başta işe giriş eğitimlerinde olmak üzere, 
belirli aralıklarla tüm çalışanlar için güvenlik konularında eğitimler düzenlenecektir. 

Yükleniciler ve alt işverenler de kendi çalışanları için söz konusu eğitimlerin 
gerçekleştirilmesini sağlayacak, kendi iş kapsamları dahilinde benzer prosedürleri 
oluşturulması ve uygulamakla yükümlü olacaktır. 



  GÜVENLİK PLANI 

 

Sayfa 13 / 17 

Yüklenici/ alt işveren ve tedarikçi sorumluluğunda olan eğitimler, İSG Sorumlusu 
tarafından denetlenecek, uygunsuzlar raporlanacak ve düzeltilmesi sağlanacaktır 

Tüm güvenlik personeline, Proje gereklilikleri (özellikle yerel halk ile iletişim) ve görevleri 
konusunda gerekli eğitimler, işe başlamadan önce ve düzenli olarak verilecektir. 

Bunun yanı sıra, silahlı güvenlik personeli istihdam edilmesi durumunda, psikoteknik 
eğitimlerin tamamlanması sağlanacaktır. 

8. İZLEME 

8.1. Kilit Performans Göstergeleri 

Plan’ın uygulanması ile ilgili başarının ölçülmesinde kullanılacak kilit performans 
göstergeleri (KPG’ler), Tablo 9-1’de belirtilmiştir. 

8.2. İzleme ve Denetim 

Plan’ın uygulamalarının takibi için gerekli izleme ve denetim (İD) faaliyetlerinin detayları 
Tablo 9-2’de belirtilmiştir. 

• 
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Tablo 9-1 Kilit Performans Göstergeleri 

No KPG Hedef 

1 Güvenlik uygulamaları ile ilgili uygunsuzluk sayısı Sıfır uygunsuzluk 

2 
Eğitim alan çalışanların yüzdesi 

Güvenlik personelinin halkla iletişim ve psikoteknik 
eğitimlerinin yüzdesi 

Tüm personele eğitim verilmesi 

Tüm Güvenlik personelinin iletişim ve psikoteknik eğitimlerinin 
tamamlanması 

3 Güvenlik olayları (izinsiz giriş, hırsızlık, vb.) Sıfır olay 

4 Güvenlik ile ilgili şikâyet sayısı Sıfır şikâyet 
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Tablo 9-2 İzleme ve Denetim 

No Konu İD Metodu Sorumlu Sıklık 

1 Uygunsuzluk sayısı 
İSG Sorumlusu, inşaat ve işletme döneminde 
gerçekleştirdiği denetimler sonrasında uygunsuzlukları 
belirleyecek ve raporlayacaktır. 

İSG Sorumlusu Günlük 

2 Eğitim 
Bu Plan kapsamında belirlenen eğitimler düzenlenecek ve 
kayıtları tutulacaktır. İSG Sorumlusu Sürekli 

3 Güvenlik Olayları 
Tüm güvenlik olayları, kaza/olay raporlama sistemi 
dahilinde kayıt altına alınacaktır. 

İSG Sorumlusu Sürekli 

4 Şikâyet kayıtları 
Güvenlik ile ilgili iç ve dış kaynaklı şikâyet kayıtlarının 
takibi 

İK Yöneticisi Aylık 
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8.3. Kayıtlar 

Sibaş Gıda tarafından tutulacak kayıtlar ve dokümanlar aşağıda listelenmiştir: 

 Kaza kayıtları 
 Güvenlik personeli sertifikaları ve eğitim kayıtları 
 Kamera kayıtları 
 Güvenlik Olayı Raporları 
 DÖF kayıtları 
 Denetim kayıtları 
 İç ve dış şikâyet kayıtları, 
 Eğitim kayıtları 

9. RAPORLAMA 

Proje çalışmaları dahilinde oluşabilecek güvenlik ile ilgili olaylar, Ek-A’da sunulan 
Güvenlik Olay Formu kullanılarak raporlanacak ve olayın bir daha gerçekleşmesini önlemek 
için ilgili aksiyonlar belirlenecektir. 

Bu prosedür dahilinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemler ile ilgili bilgiler, İSG Sorumlusu 
tarafından düzenli olarak toplanacak ve prosedür uygulama performansını da içeren bu bilgiler 
inşaat döneminde 3 ayda 1, işletme döneminde yıllık olarak hazırlanacak olan uygunluk 
denetim raporlarına eklenecektir. Söz konusu rapor, Genel Müdür’e sunulacaktır. 
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EK-A: GÜVENLİK OLAY FORMU 

1. Kayıt Numarası  

2. Tarih ..…/……/202….. 

3. Güvenlik Olayının Tanımı 
(konusu, zamanı ve detayları)   

4 
Güvenlik Olayının Ortadan 
Kalkması İçin Öneriler ve 
Sorumlular 

 

5. 
Formu Dolduran Kişinin 

İsim, Soyadı 
 

6 Çalıştığı bölüm/birim  

7 
İletişim 
Bilgileri 

Telefon 
Numarası:  

E-posta 
Adresi:  

Adres:  

8 Formu Dolduran Kişinin imzası  
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