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İmzalanan bu talimatta yazılı olan, bu talimatta olsun veya olmasın iş yeri ilan panosuna veya iş 
yerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları okunacak ve bu 
kurallara uyulacaktır. 

 Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın. 

 İş yerinin muhtelif yerlerine Güvenlik, Sağlık, Yasak, Bilgilendirme, Emredici, Uyarıcı, İlk Yardım, İşaret, Işıklı, Sesli, 
Sembol vb. için asılmış bulunan güvenlik ve sağlık işaretleri tek tek okunacak ve uyarılara mutlaka uyulacaktır.  

 İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları örneğin; baret, emniyet kemeri, iş eldiveni, bot, tulum, 
lastik çizme, gözlük vb.’ yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz yenisini alınız. 
İşiniz gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan iş başı yapmayın. 

 Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerleri gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapmadan 
girmeyin. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanmayın. 

 Kimyasal maddeleri ilgili yönetmelik ve imalatçı firmaların kullanım talimatlarına uygun kullanın. Bu maddelerin 
aşındırıcı, tahriş edici, toksik, alerjik, kansorojen ve diğer tüm etkilerinden korunun. 

 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak surette paraşüt tipi emniyet kemerinizi 
giyin ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancayı takın. Bu gibi yerlerde emniyet kemeri giymeden ve 
ucunu sabit bir noktaya kilitlemeden çalışmaya başlamayın. 

 Beraber çalıştığınız işçi arkadaşlarınızı ve iş yerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın. 

 Tavan ve döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (aydınlık, asansör boşluğu vb.) 
korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları iş 
yeri ilgili sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin. 

 İş yeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın. 

 İş yerinde şaka yapmayın. 

 Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin. 

 Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde sigara içmeyin, ateş yakmayın, kaynak yapmayın. 

 Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya amirinize haber verin. 

 Sorumlu ve salahiyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. 

 İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın 
ayrıca, bu hatlara demir boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın. 

 Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak 
işlemler ancak, sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır. 

 Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ve buna benzer elemanların takılması veya 
değiştirilmesi de ancak sorumlu ve salahiyetli elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu 
işlerle uğraşamazlar. 

 Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin. Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayın. 

 Hareketli ve döner kısımları korunmamış makine veya aleti kullanmayın. 

 Yetkiniz olmayan hiçbir makine, ekipman ve aracı kullanmayın. 

 İşyerinde tek olarak çalışmak yasak olup en az ikişerli gruplar halinde çalışın.  

 İş kazası oluşturacağını düşündüğünüz bir durumda çalışmanı derhal bırakıp en hızlı şekilde amirinize bildirin. 
Gerekli önlemler alınıncaya kadar herhangi bir çalışma yapmak kesinlikle yasaktır. 
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