
 
                       

ZİYARETÇİ, MİSAFİR TALİMATI VE 

TUTANAĞI 

YAYIN TARİHİ  

DOKÜMAN NO  

REVİZYON NO 00 

SAYFA NO 1 / 1 

 

 

1.İşletme içerisinde bir  refakatçı olmadan yalnız başınıza gezmeyin. 

 

2. İş yeri için acil durumlarda, acil çıkış kapıları ve toplanma yerlerini öğrenin. 

3. Sizlere eğer verilmesi gerekiyorsa, verilecek  kişisel koruyucu  

kullanmalısınız. İşyerinden ayrılırken de teslim etmelisiniz. 

 

4. Sigara içilebilir alanlar haricinde kesinlikle sigara kullanmayın.Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde; sigara içmeyin,  

ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın. 

Ölüm tehlikesi işareti olan yerlere ve ilgili personelden başkasının girmesi yasak olan yerlere izinsiz girmeyin. 

 5. İşyeri ilan tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İş Sağlığı ve  

Güvenliği kurallarına dikkat edin. 

6. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı işaret ve levhalarını tek tek okuyup bu 

  levhalardaki yazı, resim ve işaretlere eksiksiz uyun. 

7. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyun.. 

 

8. İşyerinde gördüğünüz tehlikeli olabilecek her durumu en yakın yetkili kişilere bildirin. 

9. Kendiniz ve şirketimiz çalışanları için tehlikeli hareketlerden ve tehlikekli durumlardan   sakının.. 

10. Bölüm içerisinde gezerken yaya yollarını kullanın. 

11. İş yerinde, bulunan vinç, kaldırma araçları ve muharrik araçlarının (servis, nakliye, forklift, iş makineleri v.b.) 

 hareket alanı içinde kesinlikle bulunmayın, kaldırılan yükün altında durmayın. 

12. Yük ve malzeme taşıyan araçlara binmeyin, asılmayın. Bu davranışlar kesinlikle yasak ve tehlikelidir. 

 

13. İşyerinde kendinizi ve başkalarını tehlikeye sokabilecek şahsi davranışlar  (oynama, şaka yapma, itişme v.b.)  

bulunmayın. 

14. Bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin izni olmadan şirket adına kayıtlı resmi ya da resmi olmayan  dokümanlar  

ile birlikte araç, gereç, alet ve elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarmayın. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. Bunların uyacağım, her hangi bir acil durumda yetkili  amire 

veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait 

olacaktır.                                                                                              
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