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1. AMAÇ  

Bu talimat, DADAŞ METAL İNŞ. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliğinin teminini, kazaların en alt düzeye 
indirilerek can ve mal emniyetinin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

2. SORUMLULUK 

                 İşyerinde görevli tüm şantiye çalışanları, bu talimatta belirtilen hususlara, kullandığı cihaz ve malzemeyi mutlaka özel kullanma 
ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine bildirmekten 
sorumludur.  

3. TALİMAT 

KOĞUŞLAR 
 
• Koğuşların tabanı, her gün kolaylıkla temizlenmeli ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar ve tavanların yüzleri de kolayca 

sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana edilmiş olmalı ve her 
yıl badana yapılmalı. 

• Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olmalı, ayrıca koğuşlardaki havayı, 
devamlı bir şekilde değiştirebilecek tertibat tesisat, baca, menfez veya elektrikli özel vantilasyon cihazları bulunmalı.  

• Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmamalı ve adam başına düşen hava hacmi, en az 12 m3 olarak hesap 
edilmeli, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilerek koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok işçi sayısını 
gösteren ve işveren veya işveren vekilinin imzasını taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılmalı.  

• Koğuşlardaki yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve somyalar üzerine yayılmalı, aralarında en az 80 cm lik bir 
açıklık bulunmalı, başuçlarına, özel eşyaların konması için, küçük etejer veya komodinler konmalı, iki katlı karyola ranza 
kullanıldığı hallerde, katlar arasındaki yükseklik ile karyola somyaların genişliği 80 cm den az olmamalı. 

• Koğuşlarda, duvarlara çivi çakılması, elbise ve benzerinin asılması yasaktır. 
• Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulmalı ve bunların yüksekliği 170 cm den aşağı 

olmamalı.  
• Koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıflı, pike gibi yatak eşyası, mevsim ve iklime göre 

sağlanmalı ve bunlar, temiz bir halde bulundurulmalı ve yataklar, pamuktan, yünden veya kauçuktan yapılmalı, her gün 
havalandırılarak üstleri temiz örtü ile örtülmeli. 

• Koğuşlarda, yatağa iş elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktır. 
• Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması gerekir. Isıtmak için soba kullanıldığında, duman, gaz ve 

yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalı. 
• Koğuşlar bölgesinde Acil Toplanma Yerleri belirlenmeli ve gerekli yangın söndürme ekipmanı temin edilmeli. 
• Her koğuş için en az 6 kg lık KKT tipi seyyar söndürme cihazı bulundurulmalı. 
• Acil durum ekipleri oluşturulmalı ve her 6 ayda bir yangın tatbikatı yapılmalı. 
• Koğuşlar, geceleri yatma zamanına kadar, koridor ve helâlar ise sürekli olarak aydınlatılmalı, koğuş kapılarının yukarı kısımları, 

camlı yapılmak suretiyle koridorlardaki ışıktan yararlanılmalı. 
• Koğuşlarda yemek pişirmek ve yemek yemek yasaktır. Ancak yemek yerlerine gitmesinde tıbbi sakınca görülen hasta işçilere, 

doktorun göstereceği lüzuma göre, odalarında yemek yeme izni verilir. 
• Koğuşlar her gün, toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenmeli, gereken yerlerin tozları alınmalı. En az 6 ayda bir veya 

gerektiğinde antiseptik solüsyonlarla genel temizlik ve ensektisit ve rodentisit uygulaması yapılmalı. 
• Hastalanan işçiler de, hastaneye ve başka bir odaya nakledilmek suretiyle diğer işçilerden ayrılmalı. 
• İşçilere özgü binanın uygun yerlerinde, koğuşlara koku vermeyecek şekilde ve yeteri kadar helâlar bulunmalı. 
• İşçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yüz ve ayaklarını yıkamaları, traş olmaları için, yeteri kadar akarsulu lavabolar ve 

yıkanma yerleri bulundurulmalı. 
• İşçilerin çamaşırları ile yatakhane malzemesinin yıkanıp ütülenebileceği bir çamaşırhane ile ütü yeri yapılmalı. 
• Koğuşların etrafında gübre, süprüntü ve benzeri pislik biriktirilmeden kaldırılmalı, haşeratın üremesine yarayacak su 

birikintileri akıtılmalı veya kurutulmalı. 
• İşe yeni girecek işçilerden, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu istenmeli, sağlık dosyasında saklanmalı.  
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• İşyerlerinin uygun mahallerinde yeter sayıda helâlar bulunmalı. Helâ yapılmasına işyerinin durumu müsait değilse ve 
yakınlarda da özel helalar bulunmuyorsa, işverenler, işçilerin bu ihtiyaçları için civarda yer bularak helalar yapmak 
zorundadırlar. 

 
 
 
 
 
 
 

DUŞ VE LAVABO 
• Kabinler, insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilmeli ve gereği gibi havalandırılmalı, koku 

çıkmasını önleyecek tedbirler alınmalı, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılmalı. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden 
yapılmalı, boyalar açık renklerden seçilmeli. Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olmalı, kapılar iyi bir şekilde kapanmalı.  

• 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin ve pisuvar, her 25 kadın işçi için de en az bir kabin (hela) 
hesap edilmeli, 100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile hela bulundurulmalı.  

• Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştığı işyerlerinde; kadın ve erkek helâları, birbirinden ayrı olacak ve günde en az bir kere 
iyice yıkanmalı, her kullanmadan sonra temiz bir halde bulundurulması sağlanmalı, kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde 
giderilmiş olmalı. 

• Helâlar, su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yerde yapılmalı. 
• Helâ çukurlarının toprakla örtülmesi halinde, çukurun durumunu belirten bir işaret veya yazı konmalı. 
• Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olmalı ve fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertibatı ve bağlantısı olmayan 

yerlerde izin verilmeli. 
• Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde yapılmamalı. 
• Açıktaki işyerlerinde çalıştırılan işçiler için, işyerleri çevresinde uygun yerlerde yapılacak helâlar, üstü ve etrafı kapalı barakalar 

şeklinde olmalı, içlerinde musluklu kaplarda temizlik suyu bulundurulmalı ve çukurlarına her gün bol miktarda sönmemiş kireç 
tozu dökülmeli. İşçiler de bu helaları kullanmak zorundadırlar.                                                                   

• İşçilerin işten çıkarken el ve yüzlerini yıkayıp temizlemeleri için, işyerlerinin uygun yerlerinde yeterli kadar musluklu akarsu, 
temizlik ve silecek malzemesi bulundurulmalı. Yıkanma yerleri, temiz, bakımlı, havalı, aydınlık ve sağlık şartlarına uygun olmalı. 
Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde, kadın ve erkek yıkanma yerleri, birbirinden ayrı yapılmalı.  

• İşveren, işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya kirli, tozlu ve yorucu işlerden sonra 
veya gerektiğinde işçilerin yıkanmalarını, temizlemelerini sağlamak için, duş tesisleri yapmak, kurmak ve işçilerin 
yararlanmalarına hazır bulundurmakla yükümlüdür. 

• Her duş, özel bir kabin içine yerleştirilmeli. Her kabin, birisi yıkanmak, diğeri soyunmak ve giyinmek için 2 bölmeden yapılmış 
olmalı. Duş kabinlerinin boyutları 1x1, 20 metre, soyunma yerlerinin 2x1, 40 metreden az olmamalı. Ayrı ayrı soyunma yerleri 
yapılamayan hallerde, ortak soyunma yeri yapılabilir.   

• Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılmalı, yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 
santimetreden az olmamalı, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için, gerekli tedbirler alınmalı, sağlık şartlarına önem 
verilmeli.   

• Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatı yapılmalı, koku ve pislik önlenmeli. 
• Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılmalı, bu sıcaklık 25 0C den aşağı olmamalı ve yeterli şekilde aydınlatılmalı. 
• Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde, kadın ve erkek duş kabinleri, birbirinden ayrı bulunmalı ve işçilerin, 

dışardan görülmesi önlenmeli. 
• Duşlarda sıcak ve soğuk akarsuyun, iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar basınçla akması esastır. Duşta 

yıkanmak için, gerekli sabun ve benzeri malzeme, işveren tarafından sağlanmalı. 
• Duş soyunma yerlerinde, kirli havlu, ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve kağıt, çöp v.b. nin atılması için üstü kenetli özel 

çöp kutuları bulundurulmalı. 
• İşveren, duşların kullanma zamanını, saatini, şartlarını ve işçilerin sırasını düzenlemeli. 
• Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında, her 15 günde bir, iyice yıkanıp temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.                                          
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AYDINLATMA 
• İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılmalı.  
• Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve 

merdivenler, en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılmalı. 
• Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan 

ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks (lux) ile 
aydınlatılmalı.  

• Normal montaj, kaba işler yapılan tezgâhlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile 
aydınlatılmalı. 

FOSSEPTİK 
• Atölyeler ile işçilerin çalıştığı diğer yerler; fosseptiklerden, koku çıkaran her türlü çukur ve yerlerden ve enfeksiyon 

kaynaklarından yeteri uzaklıkta bulunmalı ve bunların kokularından korunmalı. 
• İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanmalı ve 

buralar, uygun bir kapak ile örtülmeli. Bu kapak, günde en az bir kere bol su ile yıkanıp temizlenmeli. Boşaltma boruları, su 
geçirmez ve sızdırmaz maddelerden yapılmalı ve sızdırmayacak şekilde iyice bağlanmalı. Akış doğrultusunda, bir eğim verilmeli 
ve koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınmalı. 
 
 
 
 

YEMEKHANE 
• İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat, böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için her türlü tedbir alınmalı, yok edilmesi 

için, gereken ensektisit, rodentisit maddeler kullanılmalı, üremeyi kolaylaştıran şartlar yok edilmeli, yuvaları yakılarak 
bozulmalı, uygun aralıklarla ensektisit uygulaması yapılmalı, sineklere karşı kapı ve pencerelere tel kafes konmalı. 

• İçme suyu, gerek taşınmasında ve gerekse kullanılmasında, her türlü bulaşmadan korunmuş olmalı ve içine doğrudan doğruya 
buz atılmamalı.  

• İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olmalı ve üzerine, "İçilecek Su" işareti konulmalı. Kullanım su 
tanklarının üzerlerine “İçilmez” işareti konulmalı. 

• İşyerinden tamamen ayrılmış, soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir yerde yapılmalı.  
• Temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre iyice ısıtılabilecek, yerler kolayca temizlenecek nitelikte olmalı, taban bol su ile 

yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılmalı, duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek özellikte olmalı.  
• Yemek masaları yeter sayıda, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olmalı. Masalarda oturmak için, sıra yerine 

sandalye tercih edilmeli ve yeteri kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulmalı.  
• İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa yemek saatleri dışında dinlenmek, meşrubat ihtiyaçlarını karşılamak ve sigara içmek için, 

yemek yerlerinden faydalanılmalı ve bunun için gerekli malzeme bulundurulmalı.  
• En az 4 adet 6 kg lık KKT tipi seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulmalı. 
• Yemekhane mutfağında en az 1 adet yangın battaniyesi bulundurulmalı. 
• Elektrik kesilmesine karşın yedek aydınlatma sistemi bulundurulmalı. 
• Acil çıkış işaretlemeleri yapılacak ve acil çıkış kapılarının üzerlerine “Çıkış” işareti konulmalı. 
• Her öğünde çıkarılan yemeklerden numune alınarak 72 saat saklanmalı. 
• Yemekhanede çalışan personelin Portör ve Hepatit B testleri düzenli olarak yapılmalı. 
• Mutfakta LPG tüpü kullanılması durumunda; tüpler yemekhane dışında düşmeye karşı tedbir alınmış vaziyette üstü ve etrafı 

kapalı ve zeminden hava alacak bir şekilde kullanılmalı. 
• Mutfakta kullanılan gaz cinsine göre (LPG, Doğalgaz) uygun gaz dedektörleri bulundurulmalı.  
• Ekte bulunan yemekhane kontrol listesi her ay düzenli olarak yapılmalı. 
 

 
 


