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GENEL İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI 

Konu ile ilgili Kanun’a, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Kurallarına 

ve İşveren tarafından iş güvenliği ile ilgili verilen ve verilecek her türlü talimata uyunuz. 

1- İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan iş 

sağlığı ve iş güvenliği kurallarını okuyunuz ve bu kurallara uyunuz. 

2- İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirecek yazılı ve sözlü kurallara 

uyunuz. 

3- İşinizi yaparken sizden beklenebilecek bütün özeni gösteriniz, işinizde ve güvenliğinizde gerekli çabayı 

gösteriniz. 

4- İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okuyunuz ve 

bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyunuz, Uyarı levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi 

olmadan değiştirmeyiniz. 

5- Her işte ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ’ nin şart olduğunu, hiçbir işimizin hayatımızı tehlikeye sokacak kadar 

önemli ve acele olmadığını, en küçük bir dikkatsizliğin ve dalgınlığın büyük felaketler doğura 

bileceğini, her işin kendine has tehlikesinin bulunduğunu, İş güvenliğinin HEPİMİZİN görevi olduğunu 

ve iş bitiminde evinizde sizi bekleyen sevdiğiniz insanlar olduğunu unutmayınız. 

6- Kazalar genellikle; Bilgisizlik, dikkatsizlik, acelecilik, kendine aşırı güven ve düşüncesizlikten doğar. 

İşinizdeki muhtemel kazaları akıl ve mantığınızı kullanarak, emniyet kaidelerine uygun çalışarak yok 

ediniz. Hangi işi ve nasıl yapacağınızı iyice bilmelisiniz. Her kaza yaralanmaya sebep olmaz. Ancak 

öyle kazalar vardır ki tekrarlanması yaralanmaya sebep olabilir. Bu tip kaza ihtimallerini derhal 

amirinize bildiriniz. 

7- İş güvenliği ile ilgili verilen; İş elbisesi, baret, çelik burunlu ayakkabı, (bot, çizme) koruyucu gözlük, 

emniyet kemeri, eldiven vb. gibi kişisel koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka kullanınız. 

8- Kazalara meydan vermemek için; Görünüz, Düşününüz, Öğreniniz, Dikkatli olunuz, Acele etmeyiniz. 

9- Her çalışan kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak İş Güvenliği 

ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi halde meydana gelebilecek 

kaza ve neticelerden, İş Güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız 

bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız. 

10- Emniyetli çalışmayı prensip edininiz. Yasaklara, kurallara ve her türlü ikaz levhalarına riayet ediniz. İş 

yerinde görevli bulunan iş güvenliği yöneticisinin talimat ve uyarılarına riayet etmeyenlerin işine son 

verilebilir. Bunu daima aklınızda tutun. 

11- Şirketimizin iş güvenliği politikasına riayet ediniz. İş güvenliği ile ilgili görüş ve fikirlerinizi iş 

güvenliği mühendisine ve amirlerine açıklayınız. 

12- Yapılacak işe ait tam bilgiye sahip değilseniz amirlerinize danışınız. Ne yapacağınızı tam olarak 

öğrenmeden işe başlamayınız. 

13- Arkadaşlarınızın şahsi emniyeti sizi de ilgilendirir. Muhtemel kaza ve yaralanmalara karşı ikaz edilmiş 

ve bunları anlamış olup olmadıklarına dikkat ediniz. İş güvenliği talimatlarına riayet etmeyen 

arkadaşlarınızı ikaz ediniz. Eğer uymamakta direnirse amirinize bildiriniz. Mesai içinde birbirinizle 

şakalaşmayınız.  

14- Kaza ve yaralanmaya sebep olabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin neler olabileceği hususunda 

yeni personele yardımcı olunuz ve emniyet talimatlarını izah ediniz. 
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15- İş kazalarını, hastalıkları, gördüğünüz tehlikeli durum ve hareketleri derhal amirinize ve İş güvenliği 

uzmanına bildiriniz. 

16- Yangın Durumunda Yangına Müdahale Talimatına uygun davranınız. 

17- Bir kaza araştırmasında; Soruşturma yapana yardımcı olunuz. Kendi görüşlerinizi, tahminlerinizi değil 

gerçekleri söyleyiniz. Delil teşkil eden hiçbir şeye dokunmayınız. 

18- Görevli olmadığınız bölgelerde dolaşmayınız. 

19- İş yerinde seri hareket ediniz fakat koşmayınız, panik yapmayınız ve yaratacak hareketlerde 

bulunmayınız. 

20- Sizi ziyarete gelen Eş, Dost, Akraba ve tanıdıklarınızı çalışma alanına sokmayınız.  

21- Çalıştığınız bölgeyi temiz ve tertipli bulundurunuz. 

22- Çöplerinizi, artık ve pis maddeleri belirten yerde toplayınız. 

23- Çalışma sahası içinde kesinlikle sigara içmeyiniz. 

24- Geçiş ve yürüme yolları üzerinde alet, ekipman, malzeme vb. bırakmayınız. 

25- Elektrik panosu, şalteri gibi elektrik tehlikeleri doğurabilecek yerlerin yakınında malzeme 

bulundurmayınız. 

26- Makine, alet ve teçhizatı siliniz, temiz kullanınız. 

27- İş bitimi her şeyi yerli yerine koyup etrafı temiz ve tertipli bir şekilde sonraki ziyarete bırakınız.  

28- Çalışma sahasında, malzeme, vb. ayak altında bulundurmayınız. Her şeyi yerli yerinde ve muntazam 

olarak muhafaza ediniz. 

29- Çalışma sırasında tespit ettiğiniz iş güvenliği bakımından sakıncalı durumları not alınız, fotoğraflayınız 

ve amirlerinize iletiniz. 

30- Çalışma sahasında kişisel koruyucu ekipmanını kullanmak mecburidir. Uyunuz, çevrenizdekileri 

uyarınız.                  

31- Yükleme / boşaltma işlerinde gerekli tedbirleri alınız.  

32- Grup çalışmalarında daima arkadaşlarınızla anlaşarak iş yapınız. 

33- Kendinizi ve arkadaşlarınızı tehlikeye sokabilecek hareketlerde bulunmayınız. 

34- Makineler, cihazlar ve diğer iş araçlarını ancak bunların kullanılmasını biliyorsanız ve göreviniz ise 

kullanınız. 

35- Sağlığınızı, tehlikeye sokabilecek sıvıları asla içecek kaplarına, şişelere koymayınız. 

36- Tek başına veya birkaç kişiyle taşınan uzun parçaların başkalarına çarpmamasına, ağırlığın eşit 

taksimine, dengeyi bozacak davranışlardan kaçınılmasına dikkat ediniz. 

37- Kapalı alanlara, tanklara, kanal ve kazanlara maskesiz ve kontrolsüz olarak tek başına girmeyiniz. 

Dışarıda haberleşeceğiniz bir elemanın bulunmasını sağlayınız. 

38- İş esnasında; saat, yüzük, kolye vb. ile çalışmayınız. Üzerinizde var ise çıkarınız. 

39- Bir yük, ağırlık kaldıracağınız zaman kuvveti belinizden değil bacaklarınızdan alınız. Ağırlığı 

dizlerinizi kırarak kaldırınız. 

40- Yüksekte çalışma yapılan mahallin altından geçmeyiniz. 

41- Devrilebilir, yıkılabilir istifleri amirinize haber veriniz, yakınında bulunmayınız. 

42- Parlayıcı, patlayıcı, yangın tehlikesi olan yerlere yaklaşmayınız, civarında ve yakınında sigara 

içmeyiniz. 

43- Yüksekte çalışırken muhakkak emniyet kemeri kullanınız. Emniyet kemerinin halatı yetersiz kaldığı 

durumlarda özel örgülü uzatma halatları kullanınız. 

44- Elektrikçinin işini elektrikçiye bırakınız. Her türlü kablonun elektrik geçirdiğini farz ediniz.  

45- Elektrikli cihazlara, kablolara, panolara işiniz değilse kesinlikle dokunmayınız. 
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46- Ellerinizi benzin vb. gibi parlayıcı maddelerle, temizlemeyiniz. 

47- Muhafaza yerinden alınmış, hareketi ile tehlike arz eden herhangi bir makineyi çalıştırmayınız. 

Muhafazasının takılmasını sağlayınız. 

48- Çalışma alanındaki çukurlara, kazılmış yerlere ve engebelere dikkat ediniz. 

49- İş arkadaşlarınızla birlikte müştereken ağır malzeme taşırken yükü aynı omzunuza alınız. Yere 

bırakırken arkadaki arkadaşlarınızın kumandasına uyarak birlikte indiriniz. 

50- Hava karardıktan sonra yapılma zorunluluğu olan tüm işlerde çalışma sahası aydınlatılmadıkça 

çalışmaya başlamayınız.  

51- Gerekli yerlerde koruyucu botunuzu ‘çelik burunlu’ ve baretinizi çıkartmayınız. 

52- Elbiseniz yağlı ise ateşten uzak durunuz. 

53- Gözünüze çapak kaçtığında kendiniz çıkartmaya çalışmayınız. Doktora, sağlık memuruna gösteriniz. 

54- Kilitli, kapalı veya hareketsiz bir sistemi, makineyi çalıştırmadan önce etrafınızı kontrol ediniz.  

55- Düşmek üzere olan ağır şeyleri tutmaya çalışmayınız. 

56- Malzeme taşırken bir başkasına çarpmamak için dikkat ediniz. 

57- Döner aksamlı makinelerde çalışan bay-bayan personeller, saçlarınızı toplayınız ve bone takınız. 

58- Burada belirtilmemiş diğer tüm iş güvenliği kaidelerine riayet ediniz. 

 

 

Yukarıda belirtilen maddelere uyulmadığı taktirde, işyeri yönetimi tarafından bu kurallara 

uymayan çalışan ve sorumlulara uyarı ve para cezası verilecektir. Ayrıca gerekli hallerde 4857 

sayılı İş kanunu’ nun 25. Maddesi 2. Fıkrası gereğince işçi işveren tarafından tazminatsız olarak 

tek taraflı işten çıkarılacaktır. 

 

Aşağıda bilgileri yazılı işçinin işyerimizde yukarıda belirtilen şartlara muhakkak surette riayet 

ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest irade ve arzusu 

tahtında tanzim ve imza edilmiştir. 

 

  

 


