PERSONEL İSG KURALLARINA İLŞKİN TALİMAT VE TAAHHÜT TUTANAĞI
*Personel işe başlamalarda işyeri hekimliğince belirlenen periyodik muayene yaptırmak ve
tehlike sınıfına göre yıl (lar) içerisinde isg eğitimlerini almakla yükümlüdür.
*Personel 6 aydan fazla süren işten uzak kaldığı durumlarda periyodik muayene ve İSG
Birimlerince verilen eğitimlere katılmak zorundadır.
*Personel işyeri hekimliğinin belirlediği plan dahilinde yıllık periyodik muayenesini
yaptırmakla yükümlüdür.Yaptırmadığı taktirde iş sağlığı ve güvenliği Kanun ve
Y önetmeliklerde belirtilen cezai müeyyidelere razı olacağımı kabul ve taahhüt ederim.
*Personel işyeri tehlike sınıfına uygun yıllık (saat/yıl) İ.S.G. eğitimi almakla yükümlüdür.
*İşimin icap ettiği kişisel koruyucu donanımları işimin türüne uygun olarak çalıştığım sürece
daima kullanacağım.KKD eksildiğinde birim sorumlusuna bilgi vereceğim
*Meydana gelen herhangi bir iş kazasını ve ramak kala olayını aynı gün içerisinde birim
sorumluma ve İ.S.G. Birimine bildireceğim.
*Ne kadar önemsiz gözükürse gözüksün yaralanmaları ve kazaları birim sorumluma ve İ.S.G.
Birimine bildireceğim.
*Mesleki araç ve gereçlerim olmadan işe başlamayacağım.
*İş yerinde kavga etmeyeceğim ve huzursuzluk çıkarmayacağım.İş yerine alkollü olarak
gelmeyeceğim gibi işyerinde alkol almayacağım.
*İş yerinde çalışırken çalışma arkadaşımın kaza geçirmesini sağlayacak şaka, hareket ve
davranışlarda bulunmayacağım ,iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışacağım.Çalışan arkadaşlarımı
tehlikeye atabilecek ve kazaya neden olacak davranışlarda bulunmayacağım.
*Belirlenen alanlar dışında sigara içmeyeceğim.
*Sivri uçlu kesici ve delici nitelikteki malzemeleri gelişi güzel atmayacağım .
*Bana verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım.Kendi işimden başka bir işe
karışmayacağım.İşverenin verdiği talimata uyacağım.Yetkim,bilgim ve görevim dışında iş
yapmayacağım.Verilen talimatı tatbik edip bunun dışında kendiliğinden iş
yapmayacağım.İşim olmayan yerlere girmeyeceğim.

* İş yerinde alınmış güvenlik tedbirlerine tamamen uyacağım.Güvenlik önlemi almadan yada
alınıncaya kadar hiçbir işe başlamayacağım.Güvensiz ve tehlikeli davranışlarda
bulunmayacağım.
*Çalıştığım tıbbi cihaz ,makine ,tezgahı öğretilenden başka türlü çalıştırmayacağım,imal
amacı dışında bir imalat /iş için kullanmayacağım.
*El aletlerini ve bilimum araç ve gereci yalnız yapımına özgü işaretle kullanacağım.İş
bitiminde çalışır halde elektrikli alet ve makine bırakmayacağım.
*Eli zedeleyebilecek kadar hasara uğramış ,saplı veya arızalıel alet ve takımları
kullanmayacağım.
*85 desibel üzeri gürültülü çalışma alanlarında kulaklık (tıpa kulaklık) takarak çalışacağım.
*Tozlu ortamlarda toz maskesi takarak çalışacağım.
*Nöbetçi personeller çalışma yerlerinden ayrılmayacak,işini terk etmeyecek ,zorunda kalırsa
yerine geçici bir kişi koyacak,bu durumdan birim sorumlusuna haber verecektir.
*Y anıcı ve parlayıcı maddelere ateş kaynağı ile yaklaşmayacağım.
*Y etkili ve sorumlu kişilerin dışında hiç kimse elektrik panolarına
,şartellere,makinelere,kablolara ve elektrikli çalışan aletlere dokunmayacaktır.
*Elektrik arızası durumunda çalışan birim sorumlusuna arızayı bildirir ve yetkili personel
haricinde pano ve şartellere dokunmaz.
*Kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerde çalışırken 3 metre ve daha fazla olan yerler mutlaka
tam koruma emniyet kemeri kullanılması zorunludur.
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