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ZİYARETÇİLER İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI VE TAAHHÜTNAMESİ
GİRİŞ YAPACAK KİŞİNİN;
İsmi, Soy ismi:
T.C. Kimlik No:
Baba Adı:
Yukarıda kimliği yazılı……………..oğlu/kızı …………………………………..nın işyerimizde aşağıda belirtilen
şartlara mutlak suretle riayet ederek bulunacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest irade
ve arzusu tahtında tanzim ve imza edilmiştir.
1- İçeriye girmeden önce İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilgilendirme eğitimine katılacağım.
2- İş sahibinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeyeceğim.
3- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike
ile karşılaştığımda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüğümde, iş sahibine ve temsilcisine veya çalışan
temsilcisine derhal haber vereceğim.
4- Tarafıma verilen kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri işletme içerisinde doğru kullanıp, koruyacağım.
5- İçeride bulunduğum süre içerisinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için iş sahibi ve çalışan temsilcisi ile
iş birliği yapacağım.
6- İşyerinde alınmış güvenlik tedbirlerine tamamen uyacağım. Talimat ve ikaz levhalarının yerlerini
değiştirmeyeceğim.
7- İşyerinin iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları gördüm ve okudum, bu levhadaki ikazları daima
dikkate alacağım. Güvenlik önlemi almadan ya da alınıncaya kadar hiçbir işe başlamayacağım, güvensiz ve
tehlikeli davranışlarda bulunmayacağım.
8- Yetkililerin/ iş sahibinin verdiği iş güvenliğine ait sözlü ve özel talimatları da harfiyen ve aksamadan yerine
getireceğim.
9- Kablo ve elektrik aksamına dokunmayacağım. Elektrik trafo ve panosuna yaklaşmayacağım. Arızayı yetkili
elektrikçiye bildireceğim. Elektrik motorları, cihazları ve kabloları ile sigortaları kurcalamayacağım,
dokunmayacağım.
10- Vinç ve kaldırma araçları ve muharrik araçlar hareket ve tahdit sahasında bulunmayacağım. Bunlara asla
asılmayacağım, binmeyeceğim. Yük asansörüne binmeyeceğim. Kaldırılan yüklerin altına girmeyeceğim. Vinç
veya kaldırma makinesinde işaretçi olmadan çalışma yapmayacağım.
11- İçeride bulunduğum süre içerisinde CEP TELEFONU veya HERHANGİ BİR KAMERA özelliği olan cihaz
ile resim ve video çekmeyeceğim.
12- Belirlenmiş alanlar haricinde SİGARA İÇMEYECEĞİM.
13- Sağlam ve düşmeye mâni olacak korkulukları bulunmayan geçit ve platformlardan geçmeyeceğim.
14- İşyerinde asla şaka ve laubali hareket ve davranışlarda bulunmayacağım insanları tehlikeye atabilecek ve
kazaya neden olacak davranışlarda bulunmayacağım.
15- İşyerinde kavga etmeyeceğim ve huzursuzluk çıkarmayacağım, sarhoş olarak gelmeyeceğim, alkol vb.
uyuşturucu madde sokmayacağım.
16- İşyerine tehlikeli patlayıcı yanıcı maddeleri sokmayacağım. İçeride bulunduğum süre zarfında yukarıda
belirtilen talimatlara harfiyen uyacağım, aksi taktirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile
tazminatlar tarafıma ait olacaktır.
İş bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak, İşyerinde alınmış İş Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerine
uyacağımı ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği kaide ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imzalıyorum.
İş bu İş Güvenliği talimat ve taahhütnamesi 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup karşılıklı olarak okunarak imza altına
alınmıştır.
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