T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇALIŞANLAR İÇİN
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TALİMATNAMESİ
Üniversitemizde;
1. Sorumlular veya ilgililer tarafından, çalışanlara bildirilecek yazılı veya sözlü İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG)
talimatlarına, pano ve levhalardaki uyarı ve ikazlara eksiksiz olarak uyulacaktır.
2. İSG için verilen kişisel görevler, ilgililerin açıkladığı şekilde yapılacak, ilgili sorumlunun veya amirinizin
verdiği direktiflere tam olarak uyulacaktır.
3. Uyarı-ikaz levhaları ve yerleri, sorumluların haberi olmadan değiştirilmeyecektir.

4. Çalışma yerlerinde girilmesi yasaklanan tehlikeli yerlere girilmeyecektir.
5. Çalışanlar, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve
güvenliklerini tehlikeye düşürmeyecek şekilde İSG önlemlerini alarak görev yapacaklardır.
6. Herhangi bir iş kazası ve ramak kala olayında hemen birim sorumlusuna ve çalışan temsilcisine haber
verilecektir.
7. Kapalı ve açık alanlarında sigara içilmeyecek, sadece izin verilen özel yerlerde sigara içilebilecektir.
8. Trafikte otomobil, minibüs, midibüs, otobüs, motorların azami sürati saatte 30 kilometre, iş
makinelerinin, traktörlerin ve bisikletlerin azami sürati saatte 20 kilometredir.
9. İşin gereği olarak verilen kişisel koruyucu donanımlar (KKD); iş elbisesi, eldiven, bone, iş ayakkabısı,
baret, miğfer, güvenlik kemeri, gözlük vb., “Teslim-Zimmet Formu” ile alınacak ve devamlı olarak
kullanılacaktır. İlgili KKDlar alınmadan işe başlanmayacaktır.
10. Mekanik işlerde çalışanlar, kullandıkları iş ekipmanları (makas, matkap, kaynak makinesi, taşlama
makinesi, çim biçme makinesi, testere, planya, freze, kompresörler, presler vb.) ile bakım, onarım ve
hizmet yaparken, ekipmanların çalışma talimatlarına uygun çalışacaklar ve işe uygun Kişisel Koruma
Donanımı (KKD) kullanacaklardır.
11. Temizlik işlerinde çalışanlar, çalışma yaptıkları iş ekipmanları ve kimyasallarla çalışma yaparken,
bunların çalışma talimatlarına uygun çalışacak ve işe uygun KKD kullanacaklardır.
12. Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi gereken işlerde belgesi olmayanlar çalışmayacak,
belgenin gerekmediği işlerde çalışanlar, kullandıkları ekipman ve kimyasallarla ilgili bilgi edinerek ve
sağlık güvenlik önlemlerini alarak çalışacaklardır.
13. Çalışma yerinde kazaya neden olabilecek veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde
malzeme istif edilmeyecek, İş ekipmanları gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.
14. Çalışılan yerde, sivri uçları-keskin kenarları bulunan malzeme ve atıklar gelişi güzel ortalıkta
bulundurulmayacak, tertip ve düzen kurallarına uyulacaktır.
15. Tavan veya döşemelerdeki değişik amaçlarla bırakılan boşluk ve deliklere (Asansör boşluğu, aydınlık
boşluğu vs.) korkuluk/güvenlik ağ sistemleri yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun
şekilde kapatılacaktır. Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan
sökülmeyecektir.
16. Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek kısımlarda çalışırken (yüksekte çalışma) mutlaka güvenlik
kemerleri takılacak ve dikey/yatay yaşam hattına bağlantısı yapılacaktır. Yüksekte çalışma yapacak
olanlar bu eğitimi almadan işbaşı yapmayacaklardır.
17. Ekskavatör, buldozer, vinç, forklift vb. iş makinelerinin hareket alanı içine girilmeyecektir.
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18. İş makineleri üzerine kati suretle binilmeyecek, bu makinelerin üzerinde operatörden başkası
bulunmayacaktır.
19. Balkon vb. yerlerde boya, sıva, onarım vb. işler yapılacağı zaman harici tam güvenlikli iskele
kurulduktan sonra iş yapılacaktır.
20. El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden
kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.
21. Arızalı alet, cihaz, makine, tezgah vb. kullanılmayacaktır.
22. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmeyecek, makine çalışırken
yağlanmayacak, tamirat veya bakım-onarım işlemi yapılmayacaktır. Makine durdurulduktan sonra
tamirat, bakım-onarım ve yağlama işlemi yapılacak, sonrasında makineye ait koruyucular yerlerine
takılacaktır. Koruyucu ekipmanı olmayan makine çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak, makineler
çalıştırılacağı zaman ilgili uyarı levhasına mutlaka uyulacaktır.
23. Elektrik ile ilgili arızaları elektrik arıza servisine ve ilgili amire haber verilecek, sorumlu elektrikçiden
başkası elektrik işlemleri ile uğraşmayacaktır.
24. Elektrik panolarının üzerine veya içine hiçbir şey konulmayacak, pano ve çevresine su
dökülmeyecektir.
25. Değişik yerlerde bulunan enerji nakil hattına hiçbir nedenle yaklaşılmayacaktır. Bu hatlara demir,
boru vb. malzemeler ile de yaklaşılmayacak ve dokunulmayacaktır.
26. Çalışma alanı veya çevresindeki havuz, su birikintisi, gölet, nehir, orman vb. yerlere kesinlikle
girilmeyecektir
27. Çalışılan yerlerde oluşan atıklar ilgili mevzuata uygun olarak depolanacak, taşınacak ve izale
edilecektir.

*Yukarıdaki talimat maddelerini okudum ve anladım. İSG eğitimi aldım, üniversitede çalıştığım
işyerinde, işimle ilgili ve diğer hususlarda gerekenleri yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal
yetkilisine ve amirime başvuruda bulunacağım. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve talimatlarına
uyacağımı bildirerek imzalıyorum.”
**İş bu İş Sağlığı ve Güvenliği talimat taahhütnamesi, 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup karşılıklı
olarak okunarak imza altına alınmıştır.
TARİH: …../…../2022

ADI SOYADI: ……………………………………………………………………………………………..

İMZA: ……………………………………………………………………..
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