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1. Her çalışan 15 Mayıs 2013 Tarihli ve  28648 Sayılı ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

EĞİTİMLERİNİNUSUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  kapsamında mevzuatta bildirilen çeşitli 

konularda eğitim almak zorundadır.Bundan dolayı bu eğitimi alan her çalışan, hak ve yükümlülükleri 

doğrultusundakendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde işinde çalışacak/çalıştırılacak, bilmediği ve kendisine 

öğretilmeyen işlere elini sürmeyecek, görevi dışındaki  işlerde çalışmayacaktır.  

2. İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş 

güvenliği kuralları ile ilgili  belge afiş vb. dökümanlar okunacak ve kurallara uyulacaktır 

3. Bir çalışan işyerinde yapacağı iş, kullanacağı  makineler, bina, işyeri  ortamı ve diğer çalışanların 

(Ustabaşı,bakımcı-elektrikçi, ofis personeli vb.) tanıtılması ile ilgili oryantasyon eğitimi alacaktır. Oryantasyon 

eğitimi aldıktan sonra,  işe başlamadan önce her defasında bu işi nasıl yapacağını ve bu işten kendisine ne gibi bir zarar 

geleceğini ve kazaya karşı ne tedbir alması gerektiğini düşünecek, işe başlarken makine-ekipman üzerindeki çalışma 

talimatları okunacak ve daha  önce  okuyup imzaladığı  yazılı talimatlardaki  tüm maddeleri dikkate alacak, levha 

halindeki  uyarı ve ikazlara dikkat ettikten sonra işe başlanacaktır.  

4. Uyarı (ikaz),yasak bilgilendirme vb. levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan 

değiştirilmeyecektir. 

5.  Çalışanlar  iş sözleşmesindeki görev tanımı dışında çalışmayacaktır. Eğer iş yerinde iş ile ilgili rotasyon yapılmışsa o 

zaman yapacağı iş ile ilgili oryantasyon eğitimi alacaktır. Eğitim aldığına dair gerekli talimat ve tutanaklar çalışanlar 

tarafından okunup imzalandıktan sonra verilen görevde çalışmaya başlayacaktır. 

6. İşin durumuna göre çalışanlara verilecek  kişisel koruyucu donanımlar  (KKD) işyerinde bulunmak zorundadır.İşin  

türüne göre çalışana teslim edilen kişisel koruyucu donanım, çalışan tarafından çalışma esnasında ve işveren 

tarafından  belirlenen alanlarda kullanılmak zorundadır. Çalışan  bu malzemeyi eskitir ya da kırarsa veya 

kaybederse amirine hemen haber vererek yenisini isteyecek, işin icap ettirdiği kişisel koruyucu donanımı almadan 

çalışmaya başlamayacak/başlatılmayacaktır. İşte kullandığı KKD ve iş elbisesini iş bittikten sonra düzgün bir şekilde 

kendisine ait dolabına koyacaktır. 

7. İşverence verilecek Kişisel Koruyucu Donanımları çalışanlar (KKD;yapılan işe ve ortama uygun gerekli 

standartlarda, CE sertifikalı), çelik burunlu ayakkabı, baret,  toz maskesi,tam yüz maskesi,  kulak tıkacı- 

kulaklık, eldiven ve gözlük, koruyucu elbise,yelek vb… kullanmak zorundadır. İşçiler işyerinde kendi bildikleri  

muhtelif tipte ve değişik şekilde şahsi iş elbisesi giyemez. Giyilecek iş elbiseleri, işveren tarafından işe uygun  ve tek 

tip olarak hazırlatılır. İşçiler tespit edilmiş ve işverence dağıtılmış olan bu iş elbiselerini çalışırken giymeye 

mecburdurlar.  

8. Çalışanlar, her ne sebep olursa olsun çalışma esnasında ve sonrasında  kesinlikle MAKİNE-EKİPMANLARIN 

KORUYUCU DONANIMLARINI  çıkartmayacaktır. Çalışırken  kesinlikle kişisel koruyucu donanımlar 

kullanılacaktır. 

9. Kendisine verilen araç ve gereçlerin sağlam olup olmadığını ve bu işe uygunluğunu kontrol ettikten sonra kullanacak, 

arızalı ve bozuk olanlar değiştirilecektir. 

10. İşyerinde çalışılan süre içinde  kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme 

istif edilmeyecek, 3 m yükseklikten fazla malzeme istifi yapılmayacak.Elektrik panolarının önüne,yangın dolaplarının 

önüne ve yangın söndürme tüplerinin önüne kesinlikle malzeme istifi yapılmayacaktır. 

11. Elektrikçilerin dışında hiç bir kimse elektrik işlerine müdahale etmeyecek, arıza anında elektrikçiye haber 

verilecektir.Elektrik arızasını veya bakımını yapacak kişi bununla ilgili SICAK ÇALIŞMA/ELEKTRİKLE 

ÇALIŞMA izini YETKİLİ AMİRİNDEN alarak çalışacaktır. Elektrikçiler yalıtkan baret, yalıtkan ayakkabı, yalıtkan 

eldiven  vb. kişisel koruyucu donanımları kullanacak, kullandığı elektrikli ve elektrikli olmayan aletler yalıtkan saplı 
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olacaktır.  Kullanılan elektrikli el aletlerinde kaçak akım veya yüksek akıma karşı topraklama özelliği 

olacaktır.Elektrik arızalarında çalışanın yanına  1 kişi Gözetleyici olarak verilecektir.Yapılan iş yüksekte ise yüksekte 

çalışma kuralıda dikkate alınacaktır. 

12.  Yüksekteki  malzemenin  üzerine çıkılmayacak veya tırmanılmayacaktır. Yüksek bir yerin üzerine çıkmak veya 

yüksekte çalışmak  icap ediyorsa önce YÜKSEKTE ÇALIŞMA İZİN BELGESİNİ YETKİLİ AMİRİNDEN 

alınacak (3 m yükseklikte veya derinlikte olan yerler yüksek yerler), çalışanın yüksekte çalışabilecek durumda 

olduğu (kalp, tansiyon, şeker,epilepsi hastası vb. rahatsızlıkları ile yükseklik korkusu) tespit edilecektir. Çalışanlar  

yapacağı işin durumuna göre emniyet  kemeri, paraşüt tipi emniyet kemeri, baret, yalıtkan baret, yalıtkan ayakkabı, 

yalıtkan eldiven  vb. kişisel koruyucu donanımları kullanacak gerekiyorsa ağ çekilecek, en az 1 kişi Gözetleyici olarak 

verilecek, Yüksek bir yere çıkma işi için de yere sabitlenmiş ( hareket  eden bir araç ve  platform olmayacak)  en  

ideal vasıtaya başvurulacaktır. (Merdiven, iki ayaklı merdiven, Stop edilmiş  lastikleri veya yürür aksamı takozlanmış 

bir araç-ekipman  vs…) 

13. Çalışanlar  makine ve ekipmanlarda meydana gelen bir arıza durumda ilk önce  amire ve tamirci- bakımcılara haber 

verecek, bakım veya onarım  ile ilgili gerekli izin o işin YETKİLİ AMİRİNDEN  alınacak,   işçi veya operatör 

kendi başına tamire kalkışmayacak,  bakım  sırasında gerekli yerlere uyarı levhaları yerleştirilecektir. 

14. İşyerinde periyodik bakım ve onarım  süresi  herhangi bir sebepten dolayı geçen makine ve ekipman ile 

çalışılmayacak. Çalışanlar  makine ve ekipmanların bakımı yapıldıktan sonra  çalışacak. Kullanılan makinenin 

Tamir-Bakım – Kontrolü günlük, haftalık-aylık olarak yapılacak ve bakım kontrol çizelgesine çalışan ve teknik eleman 

tarafından yazılacaktır. 

15. Tesis ve makinede herhangi bir aksaklık veya anormal bir ses duyulduğu anda, mümkünse makine ve tesis 

durdurulacak hemen ilgililere haber  verilecektir. Gece çalışmalarında yetersiz ışıklandırma ve tehlikeli durumlarda 

yetkililere haber vererek sorunlar giderildikten sonra çalışma yapılacaktır. 

16. İş yerindeki tüm makine- ekipmanlara,  kullanılan diğer malzemelere ve tesise zarar verilmeyecektir. 

17. El aletlerini ve araç- gereçleri yalnız yapımına özgü işlerde kullanacak. İş bitiminde çalışır halde elektrikli alet ve 

makine bırakmayacak ve toplayıp alet çantasına koyacaktır. 

18. İşyerinde asla TEHLİKELİ HAREKET VE TEHLİKELİ DURUMLARDA bulunulmayacak, iş sağlığı ve güvenliğine 

uygun, iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışılacak. Çalışanlar işleri esnasında işlerine azami dikkati gösterecek. 

19. Çalışanlar çalışırken, yüzük, kolye, küpe, bilezik-bileklik , saat vb. takılar takmayacaktır. Çalışanın saçı uzun ise 

çalıştığı makine veya ortamın durumuna göre saçını bağlayıp toplayacak ve duruma göre bone kullanacaktır.Çalışırken 

cep telefonu kullanmayacaktır. 

20. Çalışan,işletmeden ve çalışma sahasından izinsiz ayrılmayacaktır. Vardiya işçileri ve operatörleri iş değişimi yaparken 

diğer vardiyadaki çalışan kişiyi bekleyecektir. Diğer vardiyadaki kişi gelmemişse yerine geçici bir kişi koyacak, bu 

durumu amirine haber verecektir.Amirinden izinsiz işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul etmeyecektir. Gösterilen 

yerlerde ziyaretçilerle görüşülecek. 

21. Mesai saatinin bitiminde, makinede bir aksaklık ya da tehlikeli bir durum varsa YETKİLİ AMİRE bildirilecektir. 

vardiyalı çalışmada arızalı olan makine ve ekipmanlar diğer vardiyadaki çalışana söylenecek ve  gerekli güvenlik 

önlemleri alındıktan çalışana iş  başlanacaktır. Bir çalışan diğer vardiyada çalışana işi güvenli bir şekilde teslim 

edecektir. 

22. İşyerinde  çalışırken Acil durum kapısı olarak adlandırılmış kapılar ve geçitler acil durumlar için geçişe daima açık 

tutulacak  önlerine kesinlikle malzeme istifi yapılmayacak ve her ne sebeple olursa olsun çalışanlar tarafından 

kilitlenmeyecektir. 

23. İş yerinde koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine geliş gidişleri önleyecek şekilde malzeme ve araç 

konulmayacaktır.  
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24. İş yerlerinde çalışanlar, iş hijyenine (iş mahallerini, soyunma salonları, banyolar, duşlar, yemekhane ve tuvaletleri 

temiz tutacak ve kullanacaktır) uyacak, işyerini temiz  ve düzenli  tutacaktır.Yine kişisel hijyene( el,ayak,tırnak,saç 

gibi vücut temizliğine) dikkat edecektir. 

25. Çalışılanlar  tehlikeli kimyasalların  yere dökülmesi halinde Yetkili kişinin araştırıp uygun gördüğü yöntemle 

kimyasal  madde  temizlenecektir.  

26. Çalışanların Kimyasal madde ile temas etmesi, yutması veya soluması durumunda Malzeme Güvenlik Bilgi 

Formlarına ( MSDS) göre hareket edilecektir.  

27. Malzeme kaldırılmasında ve taşınmasında ağır parçalar için hiç kimse kendisini zorlamayacak, ağır parçaların 

kaldırılmasında birden fazla kişi veya uygun kaldırma ekipmanı kullanılacaktır. 

28. Ecza dolabında bulunan ilaç ve benzer malzemeler ilgililerinin haberi olmadan asla kullanılmayacaktır. 

29.  Bir kaza olduğunda kazalı en ufak şekilde yaralanmış olsa dahi ilgililere haber verilecek, ilkyardım ile görevli kişi 

müdahale edecektir. 

30. Kaza vukuunda kazalı kendinde değilse kazalıya ilk yardım ekibi gelene kadar dokunulmayacak ve üzeri battaniye ile 

örtülecektir. Çok kanama mevcut ise kanın aktığı yerin üzerinden bir mendil veya kayışla sıkılacaktır. “Bu iş ancak ilk 

yardım eğitimi almış birisi tarafından yapılacaktır.” 

31. Çalışanlar hastalandıklarında kendi çalışma saatleri içerisinde, idarece belirtilen muayene saatleri içinde İşyeri 

Hekimine müracaat ederler. İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sonrası kendilerine verilen ilaçları almak ve bu 

hususta herhangi bir münakaşa çıkartamayacaktır. 

32. Sağlık ekibi/iş yeri hekimi  tarafından programlanmış olan periyodik muayenelerden geçirilmesi gereken her çalışan, 

bu davete uyacaktır. Ayrıca mevzuat gereği yapılması öngörülmüş olan aşılama işlemine çalışanların katılacak ve aşı 

kartları saklanacaktır. 

33. Çalışanlar birbirleri üzerinde taciz  [Cinsel içerikli ve  Mobbing ( baskı, yıldırma politikası)] uygulayamaz.  

34. Çalışanlar  iş yerinde mesleki ve ticari sırları iş yeri dışındaki kimselere söylemeyecektir. 

35. İşyeri içinde veya civarında bulunan su göleti veya birikintisi, ırmak havuz, dere, nehir gibi yerlerde çalışmanız. 

gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumluların gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin. 

36. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları,gelişi güzel atmayın ve 

ortalıkta bulundurmayın 

37. Çalışanlar iş yerine alkol, uyuşturucu vb. zararlı madde getiremez ve bu zararlı maddeleri kullanarak gelemez.İş 

yerinde de bu zararlı maddeleri kullanamaz. 

38. Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek yasaktır. 

39. İşletme içinde (kapalı mekanlarda ) sigara içmek kesinlikle yasaktır. Belirli yerlerde asılmış veya konulmuş olan 

“Sigara İçilmez” levhaları bulunan bölgelerin dışında sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu 

yerlerde ateş yakmak yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin, alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir 

yerde bulunsalar dahi sigara içmek ve ateşle yaklaşmak yasaktır. Şirket araçlarının içinde  sigara içilmeyecektir. 

40. Çalışanlar, diğer çalışanların malzemelerini  ve kişisel eşyalarını izinsiz  alamaz. işletme içindeki malzeme, araç ve 

gereçler izinsiz olarak dışarı çıkartılamaz. 

41. Çalışan kendisini  ve diğer çalışanları, hayati tehlike içeren bir durum veya harekette içerisine sokmayacaktır. 

42. İşyeri içinde araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacak araba park yerine kaçış yönünde durdurulacak, işyeri sahasında 

yönetimin belirlediği hız limitlerinde, karayollarında ise Trafik kanunlarında belirlenen hız limitlerinde gidilecektir. 

43. Çalışanlar, işverene ve  birbirlerine karşı daima iş ahlakı içerinde hareket edecektir. 

44. Oluşabilecek evsel nitelikli çöp ve atıklarınızı çevreye gelişi güzel atılmayacaktır. Yakında çöp kovası varsa buraya 

eğer uzakta ise uygun bir şekilde biriktirip çöp kovasına belirli periyotlarla getirip bırakılacaktır. Biriken çöpler yemek 

arasında molalarda sosyal tesislerde bulunan çöp kovalarına dökülecektir.   
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45. Acil bir durumda en yakınızdaki YETKİLİ AMİRE haber verilecektir. 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği talimatında  belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara 

uyulmaması halinde işveren,  ÇSGB’nın  4857 ve 6331 kanunları ile SGK’nun 5510 kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ 

Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği  anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, 

tazminat  davası açabilir veya  iş akdini doğrudan  fesih edebilir. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik 

ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her 

türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.                                                                                              

 

 

( Tarih :……………………) 
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