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KUYUMCUKENT 
ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ TALĐMATLARI 

 
1- AMAÇ: 
 

Bu talimat, Ana gayrimenkulde (Kuyumcukent) Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliğinin temini, sağlıklı                                
ve güvenli bir iş ortamı yaratılmasını, muhtelif tehlikeleri tespit ederek herhangi bir kazanın 
ortaya çıkmasını engellemek veya ortaya çıkacak olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek 
amacıyla hazırlanmıştır. 

 
2- KAPSAM: 
 

Đşbu Talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. 
      Bu talimat hükümleri işyerinde çalışan tüm personele uygulanacaktır. 
 
3- SORUMLULUK: 
 

Đşyerinde görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen tüm hususlara, emniyet kurallarına,   
ayrıca kullandığı her türlü makine, tezgâh, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel 
kullanma ve çalıştırma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara 
aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur. 

 
Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü 
makine, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde 
kullanılmasından bu talimat ve ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel 
çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen sorumludur. 

 
4- GENEL KURALLAR: 
 

1. Đşyeri ilan tahtası veya panosu ile işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak 
olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır. 

 
2. Đşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak 

uyulacaktır. 
 

3. Đşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü 
kurallara uyulacaktır. 

 
4. Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe 

karışmayın, amirinizin verdiği talimatlara uyun. 
 

5. Đşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhaları tek tek 
okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır. 

 
6. Uyarı levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan kesinlikle 

değiştirilmeyecektir. 
 
7. Đşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, örneğin baret, güvenlik kemeri, 

lastik çizme, gözlük, eldiven, maske v.s malzemeyi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri 
kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak yenisini alın. Đşinizin gereği 
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ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan iş başı 
yapmayın. 

 
8. Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken 

muhakkak suretle güvenlik kemerini belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten 
sonra kancaya takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, kendir halat alın ve 
bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatının diğer ucunu 
yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın. 

 
9. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın ve muhafaza 

edin. 
 

10. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri işinizi bitirdiğinizde depoya teslim edin. 
 

11. Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer işçileri tehlikeye sokmayacak 
şekilde çalışın. 

 
12. Đşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, 

gelişigüzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın. 
 

13. Đşyerinizde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara 
düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişigüzel yerlere bırakmayın. 

 
14. Tavan veya döşemelerde çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (Örneğin; 

Asansör, aydınlık vs. boşluğu) korkuluk yaptırın veya bu deliklerin üzerine geçici bir süre 
için uygun bir şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları işyeri ile ilgili ve sorumluların haberi 
ve izni olmadan sökmeyin. 

 
15. Đnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir 

nedenle bu mahallerde gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın. 
 

16. Đşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın. 
 

17. Yürürken önünüze bakın. Ortamda takılıp düşebileceğiniz malzemeler olabileceğini 
düşünün. 

 
18. Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin. 

 
19. Kuvvetli rüzgâr olan kısımlarda bağlantılı iskelenin kurulmasını bekleyin. Harici iskele kurup 

sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın. 
 

20. Đşyeri içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere kati suretle 
girmeyin. Đşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve 
sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.   

 
21. Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin. 

 
Ana gayrimenkulde (Kuyumcukent) iş kazası oluşması haline; 
 
a.Đş yeri Đş Güvenliği Sorumlusu Sn. ………………..…., Personel Sorumlusu Sn. 
…………………… ve Đş Yeri Hekimi Sn. …………………….derhal bilgilendirilecektir. 
 
b.Đş kazasının oluş şekli, tanıklar ve diğer bilgiler Đş Kazası Bildirim formuna kaydedilecektir. 
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22. Đş kazalarında oluşabilecek personel yaralanmalarında öncelikle kazaya neden olan ortamı 

izole edici önlemleri (elektrik çarpmalarında elektriğin kesilmesini, makine kazalarında 
çalışan cihazın durdurulması vb.) ivedilikle alın. 

 
23. Personel yaralanmalarında öncelikle kazaya neden olan sebep ortadan kaldırıldıktan veya 

daha fazla zarar verilmesi önlendikten sonra personeli neta bir sahaya alın. Ancak bu işlem 
sırasında mümkün olduğu kadar az hareket ettirin. Mümkünse sedye veya benzeri bir 
taşıma sisteminden yaralanın. En kısa zamanda sağlık personelini konudan haberdar 
ederek mahale çağırın. Đlk müdahale sonrasında taşınması uygun karşılanırsa personeli en 
yakın sağlık merkezine nakledin. 

 
24. Çalışma yaparken kesinlikle sigara içmeyin. 

 
25. Đş yerinde çalışma halinde iken arkadaşlarınıza şaka yapmayın. 
 

5- MEKANĐK SĐSTEMLERLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Yakıt odalarında devamlı olarak 30 dakikadan fazla çalışmayın. 
 
2. Gaz ve yakıt odaları güzergâhlarına ateşle yaklaşmayın, bu mahallerde kaynak ve taşlama 

yapmayın. 
 

3. Bakımlarda motorları, fanları, pompaları bakım şalterlerinden kapatın ve otomasyon 
teknisyenine mutlaka haber verin. 

 
4. Ekipman montaj ve demontajı sırasında baret kullanın. 

 
5. Kaynak yaparken, kaynak gözlüğü takın, çevrede gerekli önlemleri alın. 

 
6. Taş motoru kullanırken gözlük takın. 

 
7. Santral filtrelerini değiştirirken maske takın. 

 
8. Oksijen kaynak takım ve hortumlarını kontrol etmeden kullanmayın. 

 
9. Islak ortamlarda yapılan çalışmalarda, herhangi bir elektrik-su teması olup olmadığının 

kontrolünü yapın. 
 
 
 
6- ELEKTRĐKLE ĐLGĐLĐ KURALLAR  
 

1. Yetkili elektrikçiler haricinde, elektrik pano ve sistemlerine kesinlikle müdahale etmeyiniz. 
 
2. 34,5 kV enerji bulunan orta gerilim odalarında ve trafolarda çalışma yapılması gerektiğinde, 

kesiciyi mutlaka ayırın, topraklamasını yapın ve üzerine uyarı levhası asın. 
 

3. Yüksek gerilime müdahale ederken mutlaka ilgili talimatlara uyun. 
 

4. Elektrikli aletleri kullanırken kullanma talimatlarına uyun. 
 

5. Enerjinin verildiği yeri emniyet altına alınmadan enerji vermeyin. 
 

6. Orta gerilim hücrelerinde çalışma yaparken izole eldiveni kullanın. 
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7. Trafo kapılarını sürekli kapalı tutun. 

 
8. Kesinlikle enerji altında çalışma yapmayın. 

 
9. Enerjisi kesik olan şalterin sebebi araştırılmadan, karşı tarafı emniyete almadan, kesinlikle 

enerji vermeyin.  
 

10. Bakım esnasında mutlaka topraklama yapın. 
 

11. Seyyar uzatma lambalarının, topraklı ve cam kafes kısmın izoleli olmalarına dikkat edin. 
 

12. Elektrik ile ilgili çalışmalarda, en basit priz değişikliklerinde dahi elektrik hattını kesin. 
Ayrıca, elektriğin kesildiği yerdeki panoya uyarı levhası asın ya da başka teknik personelin 
refakati isteyin.   

 
13. Đzolasyonlu iş aletleri kullanın. 

 
14. Orta gerilimde manevra yapılacağı zaman derhal sorumlu mühendise bilgi verin. 

 
15. Jeneratör odalarında kulaklık kullanın. 

 
16. Elektrik ile ilgili arızaları Elektrik Teknisyeni’ne, Yardım Masası’na veya Amirinize bildirin. 

 
17. Sorumlu ve salahiyetli Elektrik Teknisyeni’nden başkası elektrik işleri ile uğraşamaz. 

 
18. Pano veya tabloya müdahale edilmesi için çalışırken pano üzerine, hiçbir şey koymayın. 

 
19. Pano veya tablo çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır. 

 
20. Kablo, devre, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatında tehlike mevcuttur. 

Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler; örneğin, sigorta butonunun değişmesi vs. ancak 
sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır. 

 
21. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve salahiyetli Elektrik 

Teknisyenleri yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, ancak sorumlu 
veya salahiyetli Elektrik Teknisyenleri tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati suretle bu 
işle uğraşamaz. 

 
22. Sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın ve 

topraklamaya dokunmayın. 
 

23. Şalteri devreden çıkardıktan sonra, fişi çekin veya takın. 
 

24. Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar: 
•••• Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin. 
•••• Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayın. 
•••• Dar ve rutubetli yerlerde dikkatli çalışın. 
•••• Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanmayın. 
•••• Elektrikli alet ile parlayıcı ve patlayıcı gaz veya sıvı bulunabilecek ortamda 

çalışmayın. 
            Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar: 

• Şalteri serbestçe açın ( bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır). 
• Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. 
• Gerilim altındaki kısımların veya bölmelerin, panoların ve panellerin kapaklarını 

kapatın. 
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• Topraklayın ve arıza kısa devre yapın. 
• Đşiniz bittikten sonra, gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemleri tersten 

başlayarak yapın. 
• Yukarıda açıklanan işlemleri sorumlu ve salahiyetli Elektrik Teknisyenleri yapacaktır. 
 

7-  ENERJĐ ALTINDA ÇALIŞMA ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Zorunlu haller haricinde enerji altında çalışmayınız. 
 
2. Hiçbir durumda orta gerilimde ( 500 V ve üstü gerilimler ) enerji altında çalışmayınız. 

 
3. Enerji altında çalışmak zorunda kalırsanız mutlaka sorumlu mühendisin onayını alınız. 

 
4. Enerji altında çalışırken en az iki kişi olunuz. Bir kişi çalışırken diğeri mutlaka gözlemci 

konumunda beklemelidir. 
 

5. Mutlaka izoleli aletleri, tabanı yalıtkanlı ayakkabılarınızı ve tüm koruyucularınızı kullanınız. 
 
 
 
 
 
8- ORTA GERĐLĐM ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Orta gerilim hücrelerine, trafolara ve enerji nakil hatlarına herhangi bir müdahale en az iki 
kişi ile yapılacaktır. Hiç bir surette tek başınıza orta gerilim sistemlerine müdahale etmeyin. 

 
2. Orta gerilim sistemlerinde işlem yapılacağı zaman bir ekip lideri belirlenerek tüm işlemler 

bu kişinin kontrolü altında yapılacak ve herkes ekip liderinin talimatlarını uygulayacaktır. 
 

3. Kesici hücrelerinde, trafolarda ve nakil hattında işlem yapılacağı zaman ilk olarak kesiciyi 
devre dışı bırakın. 

 
4. Ayırma işlemini, Arabalı kesiciyi yerinden çıkararak yapın ve gözle hattın ayrıldığını görün. 

Eğer kesici arabalı tip değil ise, sistemdeki ayırıcıyı da açın ve gözle sistemin ayrıldığını 
kontrol edin. 

 
5. Orta gerilim hücresindeki topraklamayı yapın ve gözle kontrol edin. 

 
6. Kesicinin üzerine, çalışma yapıldığına dair uyarı levhası asın. 

 
7. Kesicinin bulunduğu hücreyi kilitleyin. 

 
8. Trafoya girmeden önce sistemin çalıştığına dair ses gelip gelmediğini kontrol edin. 

 
9. Topraklama çubuğu ile her üç fazı da orta gerilimden topraklayın. Orta gerilimi kısa devre 

yaparak topraklayın. 
 

10. Çalışmanız bittikten sonra trafodaki kısa devre ve topraklamayı kaldırın ve yukarıda 
belirtilen tüm işlemleri tersten başlayarak sırayla yapın. 

 
11. Orta gerilim sistemlerine hiç bir suretle, enerji altında iken müdahale etmeyin. 
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9- YANGIN ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) tüm kapalı alanlarında ve sigara içilmesi yasaklanan 
diğer yerlerde, sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın ve kaynak 
yapmayın. 

 
2. Đşyerinde vukua gelen yangına derhal ilk müdahaleyi yapın; “Acil Durum Rehberi” ne 

göre sorumlu ve ilgililere durumu ivedilikle ihbar edin. 
 

3. Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı özelliği olan yangınlarda ve alçak 
gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın. 

 
4. Parlayıcı sıvılar, yağlar, veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, 

karbontetraklorür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan 
yangın söndürme cihazlarını kullanın. 

 
5. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda; karbondioksit, bikarbonat 

tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın. 
 
10- YÜKLERĐN EMNĐYETLE KALDIRILMASI VE TAŞINMASI 

 
1. Yükü, tek başınıza ve emniyetle taşıyabileceğinizden emin olun.Aksi taktirde mutlaka 

yardım isteyin. 
 
2. Yükü nasıl kavrayıp taşıyacağınıza daha önceden karar verin. 

 
3. Kaba yüzeylerin, keskin ve çentikli kenarların, kıymık ve benzeri çıkıntıların ellere zarar 

vermemesi için uygun eldiven kullanın. 
 

4. Yükü kaldırma esnasında ayağınızı sağlamca/emniyetle basacağınız bir yer olup olmadığına 
bakın. Ayağınızı sağlamca basacak yer bulamıyorsanız, zemin koşulları elverişli/emniyetli 
değil ise yükü kaldırmayın, yardım isteyin. 

 
5. Kaldırma sırasında belinizi/sırtınızı dik tutun. Baş hafifçe yukarı kalkık ve gözler yük yerine 

karşıya bakıyor olsun. Laboratuar çalışmaları ve testleri göstermektedir ki, dizler bükülü 
vaziyette yükün vücuda mümkün olduğunca yakın tutularak kaldırılmasına nazaran, bel 
eğik vaziyette yükün kaldırılmaya çalışılması belin 6 misli fazla zorlanmasına yol açmaktadır. 

 
6. Yükün indirilmesi sırasında, yukarıdaki işlemlerin tersini yapınız. 

 
7. Fıçıların/varillerin taşınması veya hareket ettirilmesi sırasında ellerinize dikkat edin, eldiven 

kullanın. 
 

8. Yükleri uzak mesafelere taşırken sık sık dinlenmek için ara verin. Aşırı yorgunluk, yükün 
kontrol edilememesine, sendelenmelere ve dolayısı ile yaralanmalara neden olabilir. 

 
9. Ağır yükleri kaldırırken veya taşırken ani ve kontrolsüz hareketlerden sakının. Özellikle beli 

döndürerek yükün aktarılması sırasındaki ani ve kontrolsüz hareketler zorlanma, incinme ve 
disk problemlerinin çok daha artmasına neden olabilecektir. 

 
10. Aşırı zorlanma veya acı/ağrı hissedildiğinde yük asla kaldırılmamalı veya taşımaya devam 

edilmemelidir. 
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11. Yükü taşırken asla kavrama şeklinizi değiştirmeyin. Buna kendinizi zorunlu hissederseniz, 

yükü tekrar kolaylıkla kaldıracak şekilde sağlam bir yüzey üzerine koyarak kavrama şeklinizi 
ve pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz. 

 
12. Yükleri omuz hizasından daha yukarı kaldırmayın. 

 
13. Daha emniyetli taşınabilecek yöntem veya ekipman varsa bunu kullanın.  

 
11- YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE ÖNLEMLER 
 

1. Merdivenler amaca uygun seçilmelidir. 
 
2. Eksik, kırık, çatlak, gevşek basamaklı olmamalıdır. 

 
3. Merdiven, yaklaşık 75 derecelik bir açı yapacak şekilde yerleştirilmelidir. (Her 4 birim 

yükseklik için 1 birim zeminle açıklık bırakınız.) 
 

4. Her iki ayak da kaygan olmayan, hareketsiz ve sağlam bir yüzey/zemin üstünde emniyetli 
bir şekilde sabitlenmelidir. 

 
5. Merdiven boyunu yükseltmek veya zeminde yüzey bozukluğu nedeniyle merdiveni 

dengelemek amacıyla ayaklar altına asla tuğla ve benzeri cisimler konulmamalıdır 
 

6. Merdiven konumu ve yerinin diğer, insan ve makine hareketleri kesişmediğinden emin 
olunmalıdır. Merdivenin, kapı önüne konma zorunluluğunun olması halinde kapıdan geçişler 
yasaklanmalı veya kapı önüne/üstüne ikaz şerit/levhası konulmalıdır. 

 
7. Metal merdivenler, elektrik kaynağı veya hattı ile temasta olmamalı, arada emniyetli bir 

mesafe bırakılmalıdır. 
 

8. Merdivenler, kırılgan zemin/kaplama üstünde kullanılmamalı ve kırılgan malzemelere 
dayanmamalıdır. 

 
9. Eğer bir merdiven uzun uzun süreli bir iş için aynı yerde sıkça kullanılacak ise, merdiven 

yan destekleri/ayakları alt ve üst seviyelerde emniyete alınmalıdır. (Stoperler veya bağlama 
yöntemi) 

 
10. Tek bir merdiven ile düşey doğrultuda kat edilecek mesafe ‘’9 metreyi’’ geçmemelidir. Bu 

mesafeyi aşan yüksekliklerde kesinlikle bir ara platform kullanılmalıdır. 
 

11. Eğer bir merdiven, çatı veya platform gibi ikinci bir yüksekliğe çıkmak için kullanılacak ise, 
merdivenin boyu söz konusu yüksekliği en az 1,05 m (5 basamak) geçmemelidir. 

 
12. Özellikle uzun ve ağır merdivenleri taşırken yardım istenmelidir. 

 
13. Faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde veya merdivenin alt ve üst noktalarından emniyete 

alınmadığı durumlarda ‘’5 metre’’ üstüne kesinlikle tırmanmayınız. 
 

14. Merdivene inerken ve çıkarken iki elinizle de tutununuz. 
 

15. Merdivende doğru çalışma pozisyonu için, merdiven üst ucundan itibaren en az 5 basamak 
bırakınız. 

 
16. Çalışma yüksekliğine tırmandığınızda her iki ayağınız da merdiven üzerinde olmalıdır. 
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17. Merdivene yüzünüz dönük olarak çalışınız .Zorunluluk nedeniyle farklı pozisyonlarda ve aynı 

merdivende birden fazla kişinin yerden 2 metre yüksekliğin üzerinde çalışılması halinde 
mutlaka emniyet kemeri takınız. 

 
18. Kullanacağınız merdiven genişliğinin kalça genişliğinizden daha dar olmamasına özen 

gösteriniz. Kalçanızı daima merdiven yan destekleri arasında tutunuz. Merdiven dışına 
kesinlikle sarkmayınız ve uzak mesafelere erişmeye çalışmayınız. 

 
19. Her türlü platform çalışma yerine çıkışlarda alet, malzeme bırakılmamalıdır. 

 
20. Her türlü platform üzerinde çalışırken aşağıya alet, malzeme atılmamalı veya 

dökülmemelidir. 
 

21. Hareketli iskelelerin üstündeki çalışma platformu sağlam ve emniyetli olmalı, platform 
çıkışları merdiven aracılığı ile yapılmalıdır. 

 
22. Hareketli platformlar sadece el yardımıyla hareket ettirilmeli, çalışma noktasına 

götürülmelidir.Yer değiştirmek için asla başka araç ve cisimler kullanarak hareketli 
platformları çekmeye teşebbüs etmeyiniz. 

 
23. Yer değiştirme esnasında, platform üzerinde kesinlikle insan, eşya ve malzeme 

bulunmamalıdır. 
 

24. Platform, çalışma yerine getirilir getirilmez tekerlekler kilitlenmeli ve gerekirse ilave emniyet 
tedbirleri ile sabitlenmelidir.   

 
12- MAKĐNE ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin. 
 
2. Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgâhı kullanmayın. 

 
3. Çalışan makineye el veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. 

 
4. Makine çalışırken yağlamayın, tamirat yapmayın ve bakım işlemine girişmeyin. 

 
5. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait 

koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineleri çalıştırmayın veya 
kullanmayın. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasında yazılı olan uyarılara 
muhakkak riayet edin. 

 
13- YÜK ASANSÖRÜ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR  
 

1. Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşımayın. 
 
2. Yük asansörü katlarda durduğu zaman,  asansöre yaklaşın ve oyalanmadan en kısa 

zamanda taşıyın. 
 

3. Yük asansörünün katlarda durduğu yere, asansörlerden yük çıkabileceğini düşünerek 
gerekli güvenlik tedbirlerini almadan yaklaşmayın. 

 
 
14- NAKLĐYE ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Đşyerinde azami sürat 10 km.dir. 
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2. Đşyerine (depo vb.)gelen araçların manevralarında muhakkak surette işaretçi kullanılacak 

ve bu kişi giriş çıkış manevraları idare edecektir. 
 

3. Araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacaktır. 
 
15- YANICI PARLAYICI MADDELER ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR 
 

1. Yanıcı parlayıcı maddeleri ana ambarda ayrı bir bölgede depolayınız. 
 
2. Đçine yanıcı parlayıcı madde konulan kapların üzerine mutlaka malzemenin cinsi ve uyarı 

yazısı yazınız. 
 

3. Yanıcı ve parlayıcı maddeleri işlevleri haricinde kullanmayınız. 
 
16- YASAKLAR VE CEZALAR 
 

1. Đşçi sağlığı, iş güvenliğine ve iş disiplinine aykırı fiil ve hareketler için işyerinde personel 
yönetmeliğinde belirtilen cezalar uygulanacaktır. Yasak fiil ve hareketlerin işçi tarafından 
dört aylık süre içinde tekrarlanması halinde verilecek ceza bir üst dereceye çıkarılır. 

 
2. Cezalar personele yazılı olarak bildirilir. 

 
17- YÜRÜRLÜK 
 

 Bu Yönetmelik Yönetim Plânıyla birlikte yürürlüğe girer Bu Yönetmeliğin hazırlanışında 
mümkün olduğunca özen gösterilmesine rağmen, bu bilgilerin amaçlarına uygunluğu ile 
ilgili veya kullanımından doğan sonuç ve zararlardan dolayı Yönetim 
Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket’inin hiçbir sorumlulukları olmayacaktır. Đşbu  Yönetmelik 
hükümlerinin uygulanmaması, hatalı ve/veya eksik uygulanması nedeniyle ortak alanlarda 
ve diğer bağımsız bölümlerde meydana gelebilecek hasar, zarar ve ziyan bedellerinin 
karşılanması/ tazmini yükümlülüğü ve 3. şahıslara karşı  doğabilecek her türlü sorumluluk, 
ilgili bağımsız bölüm kullanıcılarına ait olup işbu Yönetmelikleri uygulamakla yükümlü 
Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket’e hiçbir surette rücu edilemez.     
 
Đşbu Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde Ceza Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler 
uygulanır. Ceza Uygulama Yönetmeliğinde konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı 
takdirde Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.  
Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket; Ceza Uygulama Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi 
işyeri faaliyetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir, para cezası kesebilir, ilgili Belediye 
henüz işyeri açma ruhsatı almamış işyerlerine Đşyeri açma ruhsatı vermez.  

 
 
18- YÜRÜTME 
 
            Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu/Yönetici/Đşletmeci Şirket yürütür. 

 


