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1. SORUMLULAR 
 
İş Güvenliği Mühendisi 

Üretim Müdürü 

 

 

İnsan Kaynakları Müdürü 

Lojistik Direkdörü 

İşçi Temsilcisi 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi 

 
2. UYGULAMA 
 
1. İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm kural ve tedbirlere mutlaka uyunuz. 

2. Makinelerde çalışırken “Makine Kullanma Talimatı” gibi işle ilgili talimatlara mutlaka uyunuz. 

3. Oryantasyon, Makine Kullanma Talimatı konularında Sorumlu mühendis ve operatörlerden eğitim ve 

çalışma onayı almadan ilgili makinede çalışmayınız. 

4. İşinizde uygulamada karşılaştığınız güçlükleri amirinize ve iş güvenliği kuruluna bildiriniz. 

5. Firma içindeki ikaz ve uyarı levhalarını okuyunuz ve kurallarına uyunuz. 

6. Belirli yerlere asılmış ve konulmuş bulunan “Sigara İçme Alanı” levhaları dışındaki yerlerde ve özellikle 

firma içinde sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlere ateşle yaklaşmak 

kesinlikle yasaktır.  

7. İş Güvenliği Sorumlusuna ve diğer iş yeri yetkilileri tarafından size yapılan yazılı ve sözlü uyarılara uyup 

gerekli hassasiyeti gösteriniz. 

8. İşyerinde yapılan İş Güvenliği Eğitim, toplantı ve organizasyonlarına katılınız. 

9. İşletme içerisinde cep telefonu kullanmayınız. 

10. Verilen görevi mutlaka tarif edildiği şekilde yapınız, Kendi işiniz dışında yetkiniz bulunmayan herhangi 

bir işi yapmayınız. 

11. İşinizi yaparken sizden beklenebilecek özeni, işinizde ve güvenliğinizde gerekli dikkati gösteriniz. 

12. Tarafınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri (maske, gözlük, eldiven, iş ayakkabısı.. vb) işin 

özelliğine göre iyi ve temiz bir şekilde kullanınız ve muhafaza ediniz. 
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13. Kullandığınız kişisel koruyucu malzemelerinin eskimesi, kırılması veya kaybolması durumunda 

amirlerinize haber veriniz ve mutlaka yenilerini temin ediniz. 

14. Kişisel koruyucu malzemeniz olmadan kesinlikle iş başı yapmayınız. 

15. Çalışırken arkadaşlarınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz. 

16. Sivri uçlu, keskin kenarlı...vb insana zarar verebilecek malzemeleri gelişigüzel atmayınız ve ortalıkta 

bulundurmayınız. 

17. Yorgun, hasta, uykusuz olarak işbaşı yapmayınız. 

18. İş yeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayınız ve uyumayınız. 

19.  Diğer çalışanların dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmayınız. 

20.  İş yerinde huzuru ve morali bozacak asılsız dedikodular çıkarmayınız. 

21.  İş yerinde koşmayınız ve gereksiz telaş yapmayınız. 

22.  İş yerinde şakalaşmayınız, iddia üzerine kendinizi tehlikeye atmayınız. 

23. Tehlikeli hareketlerde bulunmayınız ve kavga etmeyiniz. 

24. Çalışırken uygun araç, gereç kullanınız. 

25.  Kullandığınız araç veya ekipman arızalandığında müdahale etmeden derhal ilgili birime bilgi veriniz. 

26.  İş yerinde girilmesi yasak ve tehlikeli olan bölgelere girmeyiniz. 

27. İş yeri sahasında yolu üzerinde ve yük taşınırken yük altında durmayınız ve kesinlikle uyumayınız. 

28. İş yerinden izinsiz ayrılmayınız, amirinizin bilgisi olmadan iş yerine konuk, akraba kabul etmeyiniz. 

29.  İlk yardım kurallarını bilmiyorsanız kazaya uğrayan arkadaşınıza müdahale etmeyiniz. 

30.  Bakım için yerlerinden çıkarılan koruyucu aksamı yerine takmadan makine  çalıştırmayınız. 

31. İşyerinde olan en ufak iş kazasını derhal işyeri ilgili ve sorumlularına bildiriniz. 

32. İş yerine tabanca, tüfek, bıçak vb. ile gelmeyiniz. 

33. İş yerinde alkollü madde kullanmayınız, alkollü bir şekilde gelmeyiniz ve alkollü çalışmayınız. 

34. Sağlık durumunuza uygun işlerde çalışınız. 

35. İş yerinde görmüş olduğunuz ve tehlike olabilecek bütün durumları ilk amirinize ve İş Güvenliği 

Kuruluna bildiriniz. 

36. Küçük ya da büyük herhangi bir iş kazasında sağlık biriminin müdahalesinden sonra muhakkak İş 

Güvenliği Sorumlusuna bilgi veriniz. 

37. Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere 

girmeyiniz. 
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38. İş gerekçesiyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa yağın zemine akmamasını sağlayınız, 

şayet yine de zemine dökülmüş ise derhal talaş dökerek temizlenmesini sağlayınız. 

39. İş mahallini, soyunma odalarını, yemekhane ve tuvaletleri temiz tutunuz. 

40. Yemeğinizi sadece yemekhanede yiyiniz. Bilhassa dışarıda pis ve mikrop taşıyan ortamlarda bir şey 

yiyip, içmeyiniz. İşveren tarafından verilen her türlü gıda maddesini yemekhane dışına çıkararak yemek 

yasaktır. 


