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BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

1. Kapsam
Madde 1- Madde 1- Bu yönetmelik, Talas Belediyesinde memur, sözleşmeli 
memur, kadrolu veya geçici işçi statüsünde çalışan tüm personeli, stajyer ile 
yabancı uyrukluları, Belediyeye iş yapan taşeronun geçici ve daimi personelini 
ve Belediyeye ait makine, tesis, mal ve malzemeleri kapsamaktadır.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası (İSİG)
Madde 2- Talas Belediyesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki gibi 
benimsenmiştir.
Faaliyetimizin amacı ekonomik faydalar ve imkânlar sağlamak, çalışanlarımızın 
yaşam kalitelerini artırmak, ilişkilerimizi dürüst ve açık yürütmektir.
İş Politikamız; İş ahlakı, çalışanlarımızla olan ilişkilerimiz sağlık, emniyet ve 
çevre konusunda gösterdiğimiz duyarlılık üzerine oturmaktadır.
Taahhütlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır.

a) Kanunların üstünlüğüne riayet etmek, işimizi bir bütünlük içinde yönetmek 
nerede olursa olsun fertlerin haysiyetlerine ve kişi haklarına saygılı olmak;

b) İlişkilerimizde karşılıklı menfaatlerden yola çıkmak, tüm tarafların lehine 
çalışmaya özen göstermek ve böylece insanların güvenini kazanarak bizimle 
sürekli iş yapmayı istemelerini sağlamak

c) Doğaya saygılı olduğumuzu göstermek; faaliyetlerimizi insana, çevreye 
zarar vermeden ve kazaya sebep olmadan sürdürmek.

Bu taahhütlerimiz günümüzün gerçeklerini ifade eder, bazen de geleceğe 
yönelik isteklerimizi belirtebilir. Deneyimlerimizi ve iyi uygulamalarımızı 
tüm çalışanlarımızla paylaşacağız. Yaptığımız hatalardan ders almaya gayret 
edeceğiz. Performansımızı artırmak için iş planlarımızda belirli ölçülebilir 
hedeflere yer vereceğiz Gerçek performansımız konusunda her zaman açık 
olacağız. Olumlu ve olumsuz bu durum bizlerin sorumluluğunu artırmakla 
kalmayacak, aynı zamanda gelişmeye yönelik bir itici güç teşkil edecektir.

Başarımızı aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz.
a) Bu taahhütleri hangi ölçüde yerine getirebildiğimiz

b) Çalışanlarımızın başarılarından duydukları gurur 

c) Müşterilerimiz ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşların 
memnuniyeti
d) Ülkemizdeki insani ve ekonomik ilerlemeye olan katkımız.

e) Yaşam kalitesini artırılması yönünde teknolojik yenilikleri nasıl uyguladığımız

Tüm TALAS BELEDİYESİ çalışanlarından bu talimatlar doğrultusunda 
üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL GÜVENLİK ve ZİYARETÇİLER

1. Güvenlik Görevlileri Özel talimatı
Madde 3- Talas Belediyesinde çalışan güvenlik görevlilerin aşağıdaki 
hususlara uyması gerekmektedir.

a) Güvenlik görevlileri işyerine ait her türlü tesisat ve malzemenin 
korumasını sağlar.
b) Kapı giriş trafiği; Acil durumlar için her zaman araç tahliyesine uygun ve 
temiz bulunacaktır.
c) Tüm araç sürücülerinin işyeri içi trafik kurallarına uymaları için ikaz 
edilecektir. Bunlar azami 10 km araçların park durumu ve yönleri, kapılarının 
açık kontak anahtarının üzerinde bırakılması gerekmektedir.
d) Acil çıkışlar için kapıların önlerinin kapatılmaması, her an trafiğe açık 
olmasının sağlanması gerekmektedir.
e) Acil durumlarda ne yapacaklarını çok iyi bilecek haberleşmede öncelik 
sırasına göre ilgililere bildirimin yapılmasını sağlayacaklardır.
f) Mesai haricinde acil durum planını uygulamaya koyacaklardır.
g) Durumlarından şüphe ettikleri şahıs veya şahısları en yakın amirlerine 
bildirerek, işyeri içine sızmalarını önleyecek gerektiğinde emniyet birimlerine 
gerekli ihbarı yapacaktır.
h) Acil konumlar için haberleşme cihazlarının kontrolünü sürekli 
yapacaklardır.
i) Güvenlik müdürünün izni olmadan kapıdan ve görev yerlerinden 
ayrılmayacaklardır.

2- Resmi Ziyaret ve Teftişler
Madde 4- Talas Belediyesine gelen resmi ziyaretçi ve teftişlerde aşağıdaki 
hususlar uygulanır. vİşyerine inceleme, araştırma soruşturma veya denetim 
amacıyla gelen Bakanlık müfettişlerine ziyaret amaçları sorulur. Durum ilgili 
amire bildirilir. Alınan talimata göre hareket edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YANGIN EMNİYETİ

Yangın 
Madde 5- Talas Belediyesi birimlerinde yangın durumunda aşağıdaki husus-
lar uygulanır.

İş yerinde yapılan inceleme sonucunda dört çeşit yangın riskinin bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bunlar; (A) sınıfı yangın, (B) sınıfı yangın, (C) ve (E) sınıfı 
yangınlardır.
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(A) Sınıfı Yangın
Ahşap kâğıt kumaş odun kömür saman ile doğal 
örtülerden çıkan yangınlardır. Bu sınıftaki yangınlara su, 
köpüklü yangın söndürme, CO2 yangın söndürme cihazları 
ile müdahale etmek gerekir.

(B) Sınıfı Yangın
Akaryakıt, yağ, boya ve tiner vb diğer 
parlayıcı madde yangınlarıdır. Bu tür yangınlara 
(CO2), köpük ve kuru kimyasal tozlu tip yangın söndürme 
cihazları ile müdahale edilir.

( C ) Sınıfı Yangın
LPG, havagazı, mutfak tüpleri vb gaz maddelerde 
çıkabilecek yangınlardır. (CO2) tip yangın söndürme 
cihazları ile müdahale edilir.

( D ) Sınıfı Yangın
Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Magnezyum, Lityum, Sodyum, 
Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Söndürmek için özel 
hazırlanmış kalsiyum veya sodyum klorür ve/veya susuz sodyum karbonat 
esaslı kuru kimyevi toz, özel bir teknikle uygulanabilir. 

( E ) Sınıfı Yangınlar
Elektrik, tesisat ve teçhizat, trafo vb elektrik teçhizatına ait yangınlardır. Bu 
sınıf yangınlara karbondioksitli ( CO2) ve kuru kimyasal tozlu yangın söndürme 
cihazları ile müdahale edilir.

3- Yangın Teknik Emniyet Talimatı 
Madde 6- Yangın teknik emniyeti aşağıdaki gibi uygulanır.

a) Yangını ilk gören kişi yangın alarmını devreye sokarak tüm işyerine yangını 
haber verir. En yakın telefonla işyerinin yetkili amirine ve kapıdaki güvenlik 
görevlisine bildirir.
b) Yangın haberini veren kimse her iki yere de kendi ismini ve yangın yerini 
açıkça heyecana kapılmadan bildirir.
c) En yakın yerdeki yangın söndürme cihazı ile yangını söndürme 
mücadelesine başlar.
d) Bu yangın söndürme işi kendisi telefonla haber verirken, yangın çıkan 
binadaki arkadaşları tarafından yapılır.
e) Güvenlik görevlileri, durumu müdürüne bildirir. Kapıyı kapar yalnız 
görevlileri içeri alır.
f) İşyeri içerisinde teşkil eden ekipteki (söndürme, kurtarma, koruma, 
haberleşme ve İlk yardım) isimleri yazılı personel görevlerini ifa ederler. İtfaiye 
gelince görevlerini itfaiyeye devir ederler ve itfaiyenin emrine girerler.
g) Güvenlik görevlileri ve yangın koruma ekibinde görevli personel yangın 
yerinde bulunan görevlilerden başkalarını yangın yerine sokmazlar.

Yangın Mücadele Ekipleri 
Madde 7- Yangınla mücadele ekipleri aşağıdaki gibi oluşturulur.

Ateşi ilk saniyede bir bardak su, ilk dakikada bir kova su, beş dakika sonra 
ise motopomplar bile söndürmeye yetmeyebilir. Yangını kolay söndürmek 
için çabuk hareket etmek gerekir. Bunun için işyerinde aşağıdaki ekipler 
oluşturulacaktır.

a- Yangın Kontrol Merkezi 
Duruma göre sevk ve idare yapar. İşveren, Teknik müdür, tesis müdüründen 
oluşur.

Görevleri:
1. Dış yardım ister. 
2. Mahalli mercilerle temas kurar
3. Yangın yerindeki mücadele ekiplerinin, yangınla ilgili ihtiyaçlarını karşılar.

b-Yangın Söndürme Ekibi 
1. Yangın başlangıcında yangını ilk gören kişi müdahale eder.
2. Verilen alarma binaen yangın söndürme ekibinde bulunan personel yangına 
müdahale eder.

c-Koruma Ekibi 
Yangın alarmını alır almaz işyerinin ana girişi ve işyerinin güvenlik durumunu 
kontrol edecektir.

d-İlk Yardım Ekibi 
Yangın yerinde kazazedelere ilk müdahaleyi yapacaktır. Acil yardım 
ambulansları olay yerine gelene kadar görevi devam edecektir.

e-Elektrik Ve Bakım Ekibi 
Yangın yerine gelen bu ekip, eğer yangın söndürmede su kullanacaksa derhal 
o kısmın elektriğini kesecektir. Çevre aydınlatmasını sağlayacak, yangına 
yakın bir yere telefon çekecek, megafonları devreye koyacaktır. 

4- Yangınla Mücadelede Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 8- Yangınla mücadelede aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Yangın söndürme ekibinde olanlar gerekli malzeme ile derhal yangın 
yerine intikal eder ve söndürme çalışmalarına katılırlar.
b) Panik yaratmadan diğer görevliler görev yerlerinde bulunurlar.
c) Yanan cisim sıvı değilse, söndürme maddesi doğrudan doğruya yanan 
cismin üzerine püskürtülür. Dumana veya aleve püskürtülmez.
d) Yanan Parlayıcı bir sıvı ise ateşin sıçramasına mani olmak için yanmakta 
olan yüzeyin hemen üzerine püskürtülür.
e) Ateş döşemeye veya yere sıçramış ise söndürmeye en yakın yerden 
başlanır.
f) Alev bir duvarı kaplamaya başlamışsa söndürmeye dip taraftan başlanır.
g) Yangın elektrik kontağından çıkmış ise cereyan kesilmeden su sıkılmaz.
h) Yangın söndürmelerde daima rüzgâr arkaya alınır.
i) Yangın söndürüldükten sonra daima bir gözcü bırakılır.
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5- Yangın Konusunda Alınacak Emniyet Tedbirleri
Madde 9- Yangın konusunda alınacak emniyet tedbirleri şunlardır.

a) Binaların İç elektrik tesisatı planı, mümkünse sayacın yanında, camlı 
dolap içerisinde bulundurulacaktır.
b) İç tesisatta değişiklikler yetkili makamın onayından sonra yapılacaktır.
c) Binaların iç elektrik tesisatında mümkünse otomatik sigorta 
kullanılacaktır.
d) Elektrik devrelerine kapasitenin üzerinde akım çekecek şekilde cihaz 
bağlantısı yapılmayacaktır.
e) İşyerinde açık buat, uçları açık veya kopuk kablo, izolesi açık kablo 
bulunmayacaktır.
f) Anahtar veya şalter, çıplak kablo bulunmayacak, sigortaların buşonlarına 
tel bağlanmayacaktır.
g) Bulundurulmasında zaruriyet olan yerlerdeki yanıcı parlayıcı ve patlayıcı 
maddeler ısıdan uzak ve emniyetli kaplar içinde muhafaza edilecektir.
h) İşyeri temiz tutulacak kâğıt ve benzeri yanıcı maddeler gelişi güzel etrafa 
atılmayacaktır.
i) İş yerinde izin verilen yerler dışında sigara içilmeyecektir.
j) Sigara içme alanı dışında sigara içilmeyecektir. Yanan sigara veya 
sönmemiş sigara izmaritleri, rast gele yerlere, kâğıt sepetlerine atılmayacaktır. 
k) Yangın araç - gereç ve cihazlarının her an kullanılmaya hazır olabilmesi 
ilgililerce sağlanacaktır.
l) Yangın cihaz ve malzemeleri kesinlikle yangından başka maksat için 
kullanılmayacaktır.
m) İşyeri içerisinde, işyerindeki hiçbir giriş ve çıkış kapısı kilitli veya bağlı 
olmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRİK TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Madde 10- Elektrik tesisatında alınacak güvenlik tedbirleri aşağıda 
sıralanmıştır.

1. Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile 
patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet 
ve teçhizatı tehlike alanının dışına kurulmuştur.
2. Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel 
olan yerlerde zırhlı kablolar kullanılacaktır.
3. Kablo uçları neme karşı bu tip iletkenlere özgü 
alev geçirmez şekilde ve özel kapaklarla tecrit 
edilecektir.
4. Sık sık bakıma ihtiyaç duyulan elektrik 
teçhizatını devreden tamamen ayırma olanağı 
sağlanacaktır.

5. Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, kumanda ettiği makine veya 
cihazın hemen bitişiğinde bulunmadığı hallerde, bunların kontrol, bakım veya 
onarım sırasında beklenmedik bir anda, gerilim altında kalmasını önlemek için 
gerekli tedbirler önceden alınacaktır.
6. Tesisimizde topraklama ve paratoner mutlak suretle olacak ve periyodik 
olarak kontrolleri yapılacaktır.
7. Seyyar elektrikli cihazlar hiçbir şekilde tehlikeli ortamlarda 
kullanılmayacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ YERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Madde 11- İşyerinde alınacak güvenlik tedbirleri aşağıda sıralanmıştır.

1. İşyerinde uygun bir şekilde aydınlatılması sağlanmış durumdadır. Güvenlik 
görevlileri gece ve gündüz bu alanları gözetleyeceklerdir.
2. Tesisimizin güvenlik alanı içerisinde, sigara ve benzerlerinin içilmesi; kibrit, 
çakmak, ateş, kızgın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek veya 
yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması yasaktır.
3. Yıldırım tesisatı faal olarak çalışmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla kontrol 
edilmektedir. Yıldırım sisteminin tertibatı kesinlikle kurcalanmayacak ve 
yetkilisi haricinde müdahale yapılmayacaktır.
4. İşyerinde belirli standartlarda ve ölçülerde bulunan yangın söndürücüler 
mevcuttur. Bu tüpler kullanılmadan önce karışımı sağlayacak şekilde 
çalkalanmalı ve kesinlikle yerleri değiştirilmemelidir.

ALTINCI BÖLÜM
ZEHİRLEYİCİ TAHRİŞ EDİCİ VE ZARARLI SIVI VEYA GAZ 
HALDEKİ MADDELER İLE ÇALIŞMALARDA ALINACAK 
GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Madde 12- işyerinde zehirleyici tahriş edici 
ve zararlı sıvı veya gaz haldeki maddeler ile 
çalışmalarda alınacak genel güvenlik tedbirleri 
aşağıda sıralanmıştır.

1. Mutfak ve çamaşırhanede ve temizlik için 
kullanılan tahriş edici sıvılar uygun kapalı kaplar ile 

depolanmaktadır.
2. Çalışanlarımız; tahriş edici sıvılarla 

çalışırken kişisel koruyucu olarak 
kendilerine zimmetlenen eldivenleri 
kullanacaklardır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
SOSYAL TESİSLERLE İLGİLİ TALİMATLAR

Madde 13- Talas Belediyesinin sosyal tesislerinde aşağıdaki talimatlar 
uygulanır. 

A. Meydan Ve Bahçelerde Çalışma Ve Bakım Talimatı
a. Günün her saatinde meydan ve yolların temizliğini yapınız.
b. Topladığınız çöp ve pislikleri çöp varillerine atarken, metal parçalarını 
ayırarak hurda gözüne atınız.
c. Yol ve Meydanlarda yeteri kadar çöp varili bulundurunuz. Çöp varilleri 
kullanmayacak durumda ise yetkili amire bildirip yenisi ile değiştiriniz.
d. Çöp varili içerisinde kesinlikle kâğıt ve benzeri atıkları yakmayınız.
e. Çalışanlarımız, Atık yönetim planına mutlak suretle uyacaktır.
f. Görev anında mevsim koşullarına göre verilen giyim eşyasını ve koruyucu 
malzemeyi mutlak suretle kullanınız.

B. Mutfak Ve Yemekhanede Çalışma Ve Teknik Emniyet Talimatı
a. Günün son yemek servisinden sonra, yemekhaneyi deterjanlı ılık su ile bol 
köpüklü olarak yıkayınız. Yıkadıktan sonra havalandırınız.
b. Temizlik yapıldıktan sonra yemekhane tabanını kuru bulundurun.
c. Yemek dağıtım tezgâhını sürekli temiz ve çalışır durumda bulundurun.
d. Yemek dağıtım sırasında başkalarını davranış ve sözleriyle rahatsız 
edenleri nazik bir şekilde uyarınız.
e. Yemekhanenin günlük yemek ve çöp atıklarını günü gününe çöp varillerine 
atınız ve burada kokuşmasını önleyiniz.
f. Yemek servis malzemelerini sağlık koşullarına uygun bir şekilde temiz 
bulundurunuz.
g. Sık aralıklarla pencerelerin sinek tellerini kontrol ediniz.
h. Ocağın isli yanmaması için ayarını yapınız. Gaz borularında kaçak varsa 
hemen onarım yaptırınız.
i. Ocakta gaz kaçağı olduğunda ateşli maddeler kullanmayınız.
j. Ocakta işiniz bittikten sonra gaz vanalarının kapandığını kontrol ediniz.
k. Ocak üzerinde kazandan yemek taşarsa gaz vanasını hemen kapatınız. 
Ocak kafasını temizledikten sonra kullanınız.
l. Gaz detektörlerinin aktif olarak çalıştığından emin olun ve iptal etmeyin.

C. Mutfak Personelinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
a. Verilen giyim eşyasını ve koruyucu malzemeyi temiz tutunuz.
b. Beden temizliğine dikkat ediniz.
c. Verilen görevi titizlikle yapınız.
d. Yemeği Sağlık koşullarına uygun olarak nefis ve temiz yapınız.
e. Bulaşık yerini temiz ve düzenli bulundurunuz.
f. Cumartesi günleri haftalık bakım yoklaması yapınız.

D. Lavabo Temizliği Yapan Personelin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
a. İşe giriş ve çıkışlardan sonra salon, tuvalet ve duş bölmelerini bol su ile 
yıkayarak paspas yapınız.
b. Yerlerin günün her saatinde kuru olmasını sağlayınız.
c. Bozuk musluk, duş bataryası, vana ve kırık cam varsa ilgililere haber 
veriniz.
d. Duş ve tuvaletleri çalışır ve temiz bulundurunuz.
e. Sıcak ve soğuk su almıyor ise ilgililere haber veriniz.
f. Günlük toplanan çöp ve atıkları çöp kovalarına dökünüz.
g. Soyunma dolaplarını kapalı ve düzenli tutunuz.
h. Soyunma dolaplarının üzerinde bir şey bulundurmayınız.
i. Soyunma yerinin kapısını belirtilen saatler dışında kapalı tutunuz.
j. Verilen giyim eşyasını, koruyucu malzemeleri ve havlularınızı temiz 
tutunuz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ARAÇ KULLANIM TALİMATI

Madde 14- Talas Belediyesine ait veya belediyenin kiralamış olduğu 
araçların kullanımında veya belediyede hizmet alımı yoluyla iş görenlerin araç 
kullanımında aşağıdaki talimatlar uygulanır.

a. Sürücü belgesi olmayan kimselere araçlar kullandırılmayacaktır.
b. İşletme alanına giriş ve çıkış noktaları, park yerleri ile servis araçlarının 
ulaşım yolları belirlenecektir.
c. Özellikle kamyon-kamyonet grubunda her aracın;
 1. Fren sistemleri,
 2. Direksiyon sistemleri
 2. Ön lastiklerinin yeni ve sağlam olmalarına özellikle dikkat edilecektir.
d. Sürücü kış aylarında aracın aşağıdaki bakımlarını yapacak veya yapılmasını 
talep edecektir;
 1. Vasıtanın Hava filtresinin kontrolü
 2. Vasıtanın Antifriz miktarının ölçümü
 3. Vasıtanın Cam sileceklerinin kontrolü
 4. Vasıtanın Lastik dış derinliklerinin ölçümü
 5. Vasıtanın  Motor yağı kontrolü
 6. Vasıtanın   Akü bakımları
e. Sürücü aracın tipine göre Ek-1 de  belirtilen hız sınırına uyacaktır.
f. Araç sorumlusu ‘’Makine –Araç Kontrol Formu’’ nu düzenli olarak kontrol 
edecek gördüğü eksiklikleri işveren veya temsilcisine bildirecektir.
g. Sürücü kendisine verilen görev dışında aracı kullanmayacaktır.
h. Sürücü emniyet kemerini takmadan yola çıkmayacaktır.
i. Sürücünün seyir halinde cep telefonu kullanılmaması veya kulaklık 
kullanması yasaktır.
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j. Kış aylarında kar lastiği kullanılacaktır.
k. Araçlarda trafik kanunu gereği bulundurması gereken acil ilkyardım 
malzemeleri, istetme, yedek tekerlek, yangın tüpü bulundurması zorunludur.
l. Araçların, trafik sigortası, Kaskosu, trafik muayenesi, egzoz emisyon 
muayenesi vb .resmi yapılması gereken evrakları yapılmış olmalı.
m. Araçların günlük, aylık ve yıllık bakımları yapılmalı ve kart olarak araçta 
bulunmalıdır. Ayrıca bakım defterleri tutulmalı.
n. Tüm araçların ön far, arka stop lambaları ve geri ikaz siren sistemi çalışır 
durumda olmalıdır.
o. Kamyon, kamyonet türü ağır vasıta sürücülerinin pisikoteknik raporları 
alınmalıdır.
p. Sürücülerin sağlık raporları olmalıdır.
q. Tüm araçlar verilen görevin haricinde başka maksatlar için kullanılamaz.
r. İş giriş oryantasyon ve temel isg ile motorlu araçlarda isg eğitimi 
verilecektir.
s. Seyir sırasında şoför uyuklamaya başlarsa asla yola devam etmeyecek. 
Araç prosedürde belirtilen uygun bir yere park edilip dinlenilecek.
t. Şoförün, sürüş güvenliğini etkileyecek herhangi bir sağlık problemi varsa 
mutlaka işyeri doktorunu bilgilendirmeli ve personel araç kullanılmayacak.
u. Araç duruyorken asla sabırsızlık göstergesi olarak gaza ve kornaya 
basılmamalıdır. Alkollüyken, sürüş güvenliğini etkileyecek bir ilaç(doktor 
tarafından verilmiş olsa bile) aldıktan sonra araç kullanılmayacak.
v. Araçlar mesai başlangıcı ve bitiminde genel kontrole tabii tutulacaktır.
w. Araçlar yönetimin daha önce belirlediği noktalar dışında güzergâh 
değişikliği yapmayacaktır.
x. Araca binen işçiler kontrol edilip kapılar kapatıldıktan sonra hareket 
edilecek, durma noktalarında araç tamamen durmadan kapılar açılmayacaktır.
y. Araç şoförleri şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik kurallarına eksiksiz 
riayet edeceklerdir. Trafik kurallarına riayet edilmemesinden doğan trafik 
cezaları şoförlerin kendisi tarafınca ödenecektir.
z. Araçlara işyeri personeli dışında yabancı kimse kesinlikle 
bindirilmeyecektir.
aa. Araçlarda yangın söndürme tüpleri ve ilk yardım çantaları 
bulundurulacaktır.
ab. Araçların içinde ve bagajında parlayıcı ve patlayıcı zararlı madde 
taşınmayacaktır.
ac. Hareket halindeki araçlara pencere ve kapılardan işçilerin sarkmasına izin 
verilmeyecektir.
ad. Araçlar araç zimmet tutanağı düzenlenerek şoföre teslim edilecektir.
ae. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan şoför ve yardımcılarını bir daha ikaz 
edilmeden, tazminatsız olarak iş akitleri fes edilecektir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
BAKIM ONARIM EMNİYETİ

Madde 15- Talas Belediyesine ait işyerlerinde bakım ve onarım emniyeti 
aşağıdaki gibi uygulanır. 

1. Bakım Onarım İşlerinde Teknik Emniyet
a. İşyerimizde çalışanlar; bina, tesis ve tezgâhlarda, donanımlarda alet ve 
takımlarda göreceği noksan ya da sakıncalı durumu amirlerine bildirecek, 
görevliler ya da görevlendirilenler bu kusurları en kısa sürede giderecektir.
b. Bakım onarım işlerinin yapılması için makine veya tesisteki koruyucu 
düzeneğin kaldırılması halinde, onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan 
makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu 
düzeneğin uygun şekilde yeniden yerine konulması sağlanacaktır.
c. Bakım ve Onarım işlerinde uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.
d. Bina ve tesisatta yapılacak bakım onarım işlerinde geçici olarak uygun ve 
güvenli sabit merdivenler, platformlar, geçit ya da iskeleler yapılacak bunlarla 
alakalı gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
e. Basınçlı kaplar basınç altındayken 
onarılmayacaktır.
f. Sakıncalı gaz, buhar ya da sislerin oluşabileceği 
tank, depo ve borular da yapılacak onarım ve temizlik 
işlerinde çalışanlar uygun kişisel koruyucular 
kullanacaklardır.
g. Bakım ve onarıma alınmış tezgâh, cihaz vs. bakım 
ve onarım süresince kumanda aksamı(kol, şalter) üzerine 
“Bakım Var” şeklinde uyarı levhaları bulunacaktır.
h. Gerekli bilgi ve becerisi, deneyimi ve yeterliliği 
olmayanlar bakım onarım işinde çalışmayacaktır.

ONUNCU BÖLÜM
ZİYARETÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI

Madde 16- Talas Belediyesi birimlerine gelen ziyaretçiler için iş sağlığı ve 
güvenliği talimatı aşağıdaki gibi uygulanır.

1. İşletme sahası içerisinde sigara içmeyin. Kibrit, çakmak gibi kıvılcım ve 
ateş çıkaracak maddeler kullanmayın.
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirten ikaz, levha ve afişlere dikkat 
edin.
3. İş yeri sorumlu ve ilgililerince bildirilecek, iş güvenliğine ait sözlü ve özel 
talimatları harfiyen ve aksamadan yerine getirin.
4. İşletme içerisindeki üretim bölümlerine girdiğinizde, sarı çizgilerle 
ayrılmış yaya yolundan gidin ve dışına çıkmayın.
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5. Kendiniz ve diğer çalışanlar için tehlikeli olabilecek dikkatsizce 
hareketlerden sakının.
6. Çalışan makinelere her ne maksatla olursa olsun yaklaşmayın ve 
müdahale etmeyin. 
7. İş yerindeki forklift, vinç, iş makineleri, servis, nakliye ve kaldırma 
araçlarının hareket alanı içinde kesinlikle bulunmayın ve kaldırılan yükün 
altında durmayın.
8. İşyerinde çalıştığınız sürece iş ve trafik kazasına sebep olacak veya 
çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde, malzeme istif etmeyin ve 
araçlarınızı bulunmaları gereken yerden başka yerlere bırakmayın.
9. Kamyonet, kamyon, tır gibi araçlardan malzeme boşaltmaya başlarken 
araç üzerindeki çadır, branda, naylon, takviye ve destek gibi malzemeleri 
çıkartırken veya araç üzerine tekrar takarken gereken güvenlik önlemlerini 
alın.
10. İşletme sahası içerisinde aracınıza bakım, onarım, akü değişimi ve lastik 
değişimi gibi işlemler yapmayın.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURALLARI

Madde 17- Talas Belediyesine personeli aşağıdaki kurallara uymak 
zorundadır. Bu kurallara uymayan işçilerin iş akitleri feshedilir.

a. Personel işyerinde alkollü içki içemezler veya işyerine alkollü olarak 
gelemezler.
b. Personel gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni 
yanıltamaz.
c. Personel işverenin güvenini kötüye kullanamaz, hırsızlık yapmak, 
işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunamaz.
d. Personel işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın 
ardı ardına 2 gün veya bir ayda 3 iş günü işe gelmemezlik yapamaz.
e. Personelin yapmakla görevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatılması 
halinde yapmak zorunludur.
f. Personel kendi isteği veya işi savsaklaması yüzünden iş güvenliğini 
tehlikeye sokamaz.
g. Personeller, sorumluluğu altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri korumak ve düzgün kullanmak zorundadır.
h. Personeller işverenin verdiği iş elbiselerini ve kişisel koruyucu 
malzemeleri temiz ve dikkatli kullanmak zorundadır.
i. Personel işverenin veya işyerinde bulunan üçüncü şahısların şeref ve 
namusuna dokunacak şekilde sözler söyleyemez ve genel ahlak kurallarına 
aykırı davranışta bulunamazlar.
j. Personel işyerinde çalışma barışını ve huzuru bozucu davranışta 
bulunamazlar.

ONİKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU TALİMATI

Madde 16- Talas Belediyesi disiplin kurulu talimatı aşağıdaki gibi uygulanır.
Disiplin Kurulunun oluşumu ve çalışma esasları 657 sayılı DMK hükümlerine 
göre uygulanan memur disiplin yönetmeliği, T.İ.S. hükümlerine göre kabul 
edilen disiplin kurulu çalışma esasları ile Hizmet Alımı Usulüyle Çalıştırılan 
veya Kapsam Dışı Personelin Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanır.
Bu yönetmelikte belirtilen hususlara uyulmadığında aşağıdaki cezalar 
uygulanır.
Yasaklara riayetsizlik halinde tatbik edilecek cezalar(a),(b),(c) rumuzları ile 
gösterilmiştir.

a. İhtar
b. Para cezası
c. İhraç

Yasak Hareket Ve Fiillerle Bunlara Uygulanacak Cezalar:
A. Cezası (a) olanlar:
1. Çalışanlar sıhhatlerini korumak, yerlere tükürmemek, sümkürmemek, 
kendilerinin ve başkalarının bir kazaya uğramamaları için çalışırken çok 
dikkatli hareket etmek ve kendilerine verilecek koruma levazımı ile iş elbisesi 
veya iş gömleği gibi eşyayı iş yerinde giymekle mükelleftirler. Bu hususlara 
riayet etmemek.
2. Çalışanlar işyerinin makinelerini iyi kullanmakla, hasara uğramaktan 
korumakla ve düzgün, temiz, tamam ve hatasız mal çıkarmakla, ihmalleri veya 
dikkatsizlikleri sebebiyle makinelerinde herhangi bir arıza vuku bulmasına 
meydan vermemekle mükelleftirler. Bu hususlara riayet etmemek.

B. Cezası (b) olanlar:
1. Amiri, arkadaşları veya maiyeti hakkında yalan veya yanlış şayialar 
çıkarmak, mesnetsiz ihbar ve şikâyetlerde bulunmak.

Cezası (c) olanlar
1. Hırsızlık yapmak
2. İşyerine sarhoş olarak gelip, işyerinin düzen ve asayişini bozacak 
hareketlerde bulunmak,
3. İşletmeden çıkarken veya icabı halinde girerken yoklatmadan kaçmak,
4. Hizmet akdi icabı yapmakla mükellef işlerde vaki yazılı ihtara rağmen 
yapmaktan imtina etmek,
5. Sigara içmek için çalışanlara tahsis edilen ve işveren tarafından sigara 
içilmesinde mahzur görülmediği bildirilen ve şimdiye kadar içilmekte olan 
yerlerde içilebilir.
6. 4857 sayılı kanunun 25/II maddesine giren haller.

11 12



Talas Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği Talas Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği

Cezası (a-b) olanlar:
1. İş esnasında uyumak,
2. İş hayatı ile ilgili kanun, nizamname ve kararname ile bu sözleşmede 
yazılı olan hususlara ve mevzuata uygun olarak işveren tarafından tamim, 
tebliğ veya ilan edilecek emir ve talimatlara aykırı hareket etmek,
3. Herhangi bir sebeple yangın çıktığını gören üye derhal en yakınında 
bulunan yangın haber verme düğmesine basmakla beraber ustalara da 
malumat verecektir. Yangın vukuunda fabrikada kurs görmüş üyeler, yangın 
söndürme işinde çalışırlar. Diğer çalışanlar ise o sırada kısım şefinin vereceği 
emirlere göre hareket ederler. Bu talimatlara riayet etmemek,
4. Giriş ve çıkışlarda aranmaya mani olmak,
5. İş esnasında iş arkadaşlarını tahrik etmek veya her ne şekilde olursa 
olsun fuzuli yere işgal etmek ve disiplin ve âdeti bozacak hallerde bulunmak,
6. Şahsi nakil vasıtalarını işverenin göstereceği yerlere park etmemek,
7. İşveren vekilleri veya amirleri tarafından verilen emirlere itaat etmemek,
8. Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak,
9. Çalışanlar, işe başlama zamanından en az beş dakika evvel işyerine 
gelmeye ve işbaşı yapma zamanı işlerinin başında bulunmaya, derhal 
çalışmaya mecburdurlar. Bu hususlara riayet etmemek,
10. Çalışma müddetleri içinde işinin başında bulunmamak ve ne sebeple 
olursa olsun yine çalışma müddetleri içinde yemekhane veya soyunma 
yerlerinde bulunmak,
11. İşletmeden izinli olarak çıkışını veya diğer zamanlarda da girip çıkarken 
kartı kontrol saatine hiç okutmamak veya kart basmadığı halde bu gibi 
durumun sebeplerini vazifeli memurlara derhal haber vermemek,

Cezası (b-c) olanlar:
1. İşyerine sarhoş olarak gelmek veya alkollü içki sokmak,
2. Cümle kapısından gayri yerlerden girip çıkmak,
3. Her çalışan, işyerinde yangın çıkmaması için çok dikkatli bulanacak ve 
yangına sebebiyet verecek her türlü hareketlerden kaçınacaktır. Bu hususlara 
riayet etmemek,

Cezası (a-b-c) olanlar:
1. İşveren vekillerini veya diğer çalışanları rahatsız edilecek şekilde ahlak 
ve adaba aykırı veya diğer uygunsuz hareketlerde bulunmak veya eşyalarına 
zarar vermek,
2. Çalışanlar iş esnasında makinelerinde görecekleri bozuklukları hiçbir 
sebeple ve suretle kendileri tamir edemezler. Böyle bozukluklar olunca derhal 
ilgili görevlilerine haber verirler. Makinesi bozulan çalışan tamir müddetince 
diğer makinelerde çalışır. Başka makine yoksa tamir işinde ustasına yardım 
eder veya ustası tarafından gösterilecek başka bir işte çalışır. Bu hususlara 
riayet etmemek,
3. İş bu sözleşmeye uygun olarak işveren tarafından tespit veya tayin edilen 
fazla mesaiyi zamanında yapmamak,

 1.grupta tadat edilen hareket ve fiiller (a) cezası
 2.grupta tadat edilen hareket ve fiiller (b)  cezası
 3.grupta tadat edilen hareket ve fiiller (c)  cezası
 4.grupta tadat edilen hareket ve fiiller (a-b) cezası
 5.grupta tadat edilen hareket ve fiiller (b-c) cezası
 6.grupta tadat edilen hareket ve fiiller (a-b-c) cezası 

Başında yalnız (a),(b) veya (c) bulunan hareket ve fiillere yalnız bu cezalar 
verilir.
Başında (a-b) cezası bulunan hareket ve fiillere önce (a),tekerrürü halinde (b) 
cezası verilir.
Başında (b-c) cezası bulunan hareket ve fiillere önce (b),tekerrürü halinde(c) 
cezası verilir.
Başında (a-b-c) cezası bulunan hareket ve fiillere önce (a),tekerrürü 
halinde(b),bir daha tekerrüründe (c) cezası verilir.
Ancak, Disiplin Kurulu olayın önemine ve fiilin ağırlığına göre bu cezaları 
sıraya bağlı kalmaksızın verebilir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE BASINÇLI KAPLAR İLE 
İLGİLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Madde 19- Talas Belediyesi işyerlerinde kullanılan basınçlı hava, oksijen ve 
basınçlı kaplar ile ilgili güvenlik talimatları aşağıda sıralanmıştır.

1. Oksijen, asetilen ve diğer gaz tüplerini dolu ya da boş olarak yere atarak 
veya etrafa çarparak darbelere maruz bırakmayın. Dolu veya boş olan tüplerin 
vana koruyucu kapaklarını takın. Tüpleri özel yapılmış araçlarla nakledin.
2. Elleriniz yağlı iken oksijen, asetilen ve diğer tüplere ait vana, musluk valf, 
hortum gibi aksama dokunmayın.
3. Tüpleri devrilme, düşme ve benzeri tehlikelere karşı güven altına alını ve 
dik olarak depolayın.
4. Basınçlı hava, gaz, oksijen vb. maddelere ait hortum, boru, valf, vana gibi 
çıkışları güven altına almadan bırakmayın.
5. Basınçlı gaz tüplerini fırın, radyatör, güneş vb. ısı kaynaklarından uzak 
tutun.
6. Hiç bir kimse ya da tesis için tehlike içermediğine emin olmadıkça her 
nereye olursa olsun gaz, buhar, oksijen, hava, elektrik, su vermeyin.
7. Basınçlı hava ile oynamayın. Birbirinizin üzerine tutmayın ve gereksiz 
yere harcamayın.
8. Oksijen, asetilen vb. basınçlı gaz tüpleriyle çalışırken tüpleri yuvarlamayın 
ve hareket halindeki malzemelerin çarpmayacak şekilde yerleştirin.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYNAK VE OKSİJENLE KESME İLE İLGİLİ GÜVENLİK 
TALİMATLARI

Madde 20- Talas Belediyesi işyerlerinde kullanılan kaynak ve oksijenle 
kesme ile ilgili güvenlik talimatları aşağıda sıralanmıştır.

1. Kaynak ve keski takımları ile bunlara ait her türlü aksam ve bağlantıyı 
çalışma öncesi kontrolden geçirin. En küçük noksanlıktan ilgilileri haberdar 
edin.
2. Kaynak makinesi üzerindeki temas noktalarını lastik veya plastik 
malzeme ile izole edin.
3. Kaynak esnasında kablo ve hortumların üzerine malzeme düşürülmeyin 
ve üzerinden araç geçirmeyin.
4. İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde bulunan kaplar ile borular üzerinde 
kaynak ve keski yapmadan evvel bunları boşaltın ve çok iyi temizlendikten 
sonra çalışmaya başlayın.
5. Yangın riski yüksek yerlerde kaynak ve keski işlemi yapılırken gerekli 
önlemleri alıp, çalışılan yerde bir yangın tüpü hazır bulundurun.
6. Oksit-asetilen hortumları alev alırsa derhal vanaları kapatın. Hiç bir 
zaman basınç altında bulunan hortumun yanmasını söndürmeye çalışmayın.
7. Sızıntı yapan bir asetilen tüpünü tamire kalkışmayın. Hemen bina dışına ve 
açık havaya çıkarın. 
8. Yetkili ve görevli olmayan personelin kaynak ve keski işleri yapmasına 
kesinlikle müsaade etmeyin.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
TAKIMLAR VE EL ALETLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK 
TALİMATLARI

Madde 21- Talas Belediyesi işyerlerinde kullanılan takımlar ve el aletleri ile 
ilgili güvenlik talimatları aşağıda sıralanmıştır.

1. Keskin veya sivri uçlu alet, takım ve eşyaları ceplerinizde bulundurmayın. 
2. Bunlarla şakalaşmayın. 
3. Her türlü el aleti, takım, avadanlık vb. araçları kullanmadan önce iyice 
kontrol edin. Arızalı ve kusurlu olanları kesinlikle kullanmayın.
4. Kullanmasını ve özelliklerini bilmediğiniz alet, takım, avadanlık vb. 
araçları kullanmayın. Ayar yapmaya tamir etmeye veya bakımını yapmaya 
kalkışmayın.
5. Bağlantı ve izolasyonu kusurlu olan elle taşınabilir elektrikli el aletlerini 
asla kullanmayın.
6. Yapacağınız işe en uygun olan takım ile aleti seçin ve daima kullanılır 
durumda olmasına dikkat edin. 

7. Kullanmakta olduğunuz takım ve aletlerin çevrenizde bulunan 
elektrik hat ve tesisleriyle temas etmemesine dikkat edin.
8. Takımları makine ve tezgâhların üzerine ya da boşluklarına 
bırakmayın.
9. Hiç bir takım ve alete gereğinden fazla basınç veya kuvvet 
uygulamayın.
10. Takım ve aletleri düşmeyecek, ayağa takılmayacak ye kimseyi 
yaralamayacak şekilde koyun ve depolayın.
11. Kapalı olan kapları tezgâh olarak kullanmayın, üzerinde sıcak 
işlem yapmayın.

ONALTINCI BÖLÜM
MAKİNELER İLE İLGİLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Madde 22- Talas Belediyesi işyerlerinde kullanılan makineler ile ilgili 
güvenlik talimatları aşağıda sıralanmıştır.

1. Makine çalışırken tamirat ve temizlik yapmayın. 
2. Kendi iş alanınız dışındaki bir makineye müdahale etmeyin.
3. Herhangi bir makinenin normalin üstünde gürültü yapması 
halinde, derhal durdurup yetkiliye bildirin.
4. Herhangi bir makine veya makineler gurubunun yakınında kimse 
bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çalışma yapmayın. 
5. İş yapmakta kullandığınız makineleri size öğretilen usullere 
uygun olarak kullanın ve makine üstündeki ikaz levhalarına dikkat 
edin. 
6. Arızalı olan makineleri çalıştırmayın. Her türlü arıza ve aşamayı 
derhal sorumlu ve ilgililere haber verin. 
7. Arızalı takım ve malzeme kullanmayın. 
8. Kaynak, kuru taşlama, kesme zımba, perçin, kalafat, raspa asit 
ve kostik maddeler ve ergimiş parça ve çapak çıkaran işlerde gözlük 
kullanın.
9. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale 
etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya 
bakım işlemine girişmeyin. 
10. Bakım yapılırken makinelerin kumanda düğmeleri ve şalterlerine 
dokunmayın.
11. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve 
bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takın. 
12. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayın veya kullanmayın.
13. Döner ve hareketli aksamlara yaklaşmayın.
14. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhalarına kesinlikle 
uyun.
15. Elektrik kaynak makinesinin gövdesi, kaynak masası veya 
kaynak yapılan parça topraklanmadan kaynak yapmayın. 
16. Yetkilinin izin veya emri olmadan çalışma sahasında tamirat 
yapmayın.
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ONYEDİNCİ BÖLÜM
YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI

Madde 23- Talas Belediyesi işyerlerinde kullanılan yüksekte çalışma talimatı 
aşağıda sıralanmıştır.
1. Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, şeker, baş dönmesi gibi 
rahatsızlıklarınız varsa yüksekte çalışma yapmayın.
2. Yüksekliği tabandan 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma 
tehlikesi bulunan yerlerde güvenlik kemeri kullanın.
3. Güvenlik kemeri kullandığınız takdirde, güvenlik kemerinin halatını 
güvenli bir yere bağlayın.
4. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik kemerinin nasıl ve nereye 
bağlanacağını öğrenin.
5. Yüksekte yapacağınız çalışmalarda, çalışmaya başlamadan önce 
çalışılacak alanı kontrol edin ve tehlike gördüğünüz takdirde gerekli tedbirleri 
almadan veya aldırmadan çalışma yapmayın.
6. Çalıştığınız yerde korkuluk olmasına rağmen işin gereklerinden 
kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi hissediyorsanız 
güvenlik kemeri kullanın.
7. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin 
düşmemesi için gerekli önlemleri alın.
8. Yukarıdan aşağıya hiçbir zaman malzeme, alet atmayın.
9. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletleri iş 
bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirin veya düşmeyecek şekilde 
yerleştirin.
10. Düşmeye karşı tedbir olarak alınmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyin, 
çıkartmayın, eğer iş bu korkulukların sökülmesini gerektiriyorsa güvenlik 
kemeri gibi diğer tedbirleri kullanın.
11. Yüksekte yapacağınız çalışmalarınızı gözlem altında yapın, tek başınıza 
hareket etmeyin.
12. Koruyucu baretlerinizi yüksekte çalışırken mutlaka giyin. Yaptığınız 
işe uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretleri tercih edin. Baretin 
başınızdan düşmemesi için boynunuza sabitleme ip koruyucularını takın.
13. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılarınızı çalışma 
alanlarında mutlaka giyin.
14. Boru ve madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde 
topraklanacaktır. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine çıkmayın.
15. Yüksekte yapılan çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, 
platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır. 
İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün 
olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, 
(sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) çalışılan yerde 
vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır.
16. Bütün kaldırma araçları ile (insan taşıyan sepetli iş makinaları, yükseklikli 
çalışma platformları vb.) bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları 

da dahil bütün yardımcı kısımları; kullanım amacına uygun ve 
yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak, doğru 
şekilde kurulacak ve kullanılacak, her zaman iyi çalışabilir durumda 
olacak, yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test 
ve deneyleri yapılmış olacak, bu konuda eğitim almış ehil kişilerce 
kullanılacaktır.
17. Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları çalışanları 
düşmekten ve cisimlerden koruyacak şekilde yapılmalıdır. 
18. Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım 
ve muhafazası sağlanacaktır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına 
uygun olarak doğru bir şekilde kullanılmalıdır. 
19. Seyyar iskeleler kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır.
20. Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, çatı, kaymayı 
önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi 
olmaksızın çalışmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler alınmadan 
kesinlikle çatı üzerine çıkılmayacaktır.
21. İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında, kırılgan malzemeden 
yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu 
hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini 
veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır.
22. İskele çalışmalarında emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır.
Böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları paraşüt tipi emniyet kemeri 
kullanmalıdır.
23. Eğitimsiz personel asla enerji hatlarının yukarısında 
çalışmamalıdır. 
24. El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla veya 
platform olarak kullanılmamalıdır. 
25. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında 
kullanılmamalıdır.
26. Vinçle yapılacak çalışmalarda, yüklerin kaldırılmaları indirilmeleri 
veya taşınmaları, yetiştirilmiş manevracılar tarafından verilecek el ve 
kol işaretlerine göre yapılmalıdır.
27. Vinçle yapılacak çalışmalarda birden çok işçi görevli bulunduğu 
hallerde, vinç operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden 
yalnız birinden işaret almalı ve işaretçi, operatör tarafından kolayca 
görülebilecek yerlerde durmalıdır.
28. Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini 
daima yerine getirmelidir.
29. Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması 
zorunlu olduğu hallerde manevralar, sorumlu bir elemanın 
gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü 
durumuna, karşı, gerekli tedbirler alınacaktır.
30. İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi için 
kumanda vermeden önce işaretçi, işçilerin güvenliğini sağlayacaktır.
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31. Vincin yüksüz hareket ettirilmesi gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, 
işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını 
kancaya uygun bir şekilde takacaklar ve operatör de kancayı, yeter bir 
yükseklikte tutacaktır.
32. Operatör, vinçte bir yük asılı bulunduğu sürece makinesinin başından 
ayrılmayacaktır.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE POLİTİKASI

Madde 24- Talas Belediyesinin Çevre ve İSG politikası aşağıda verilmiştir:
İşyeri faaliyetlerinde çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, 
yasal mevzuatlara ve müşteri şartlarına uyacağını taahhüt eden yönetim 
anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla alt yükleniciler de dâhil olmak üzere çevre ve iş sağlığı - güvenliği 
ile ilgili uygun yasal düzenlemelere ve diğer şartlara bağlı kalacak, uyacak ve 
uygulamaları sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.
Buna yönelik olarak:

1. Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olacak,
2. Atık miktarını azaltacak,
3. Çevre kirliliğini önleyecek,
4. Çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun malzeme ve ekipman 
seçimini sağlayacak,
5. Girdi Malzeme kullanımında israfı önleyecek,
6. İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları 
sağlayacak,
7. Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için 
eğitimler yapacak,
8. Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vs.) bu politikaya kolay erişimini 
sağlayacaktır.

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır. Politika eğitim, duyuru vb. 
uygulamalar ile tüm personele aktarılır, herkes tarafından anlaşılması ve 
politikaya uygun çalışılması sağlanır.
Üst yönetici tanımladığı ve belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için bir 
program oluşturur. Bu programın hazırlanması için Yönetim Temsilcisi 
görevlendirilir. Bu program kapsamında ilgili her bölümünde verilen hedeflere 
ulaşılmasını sağlamak amacıyla sorumluluklar belirlenir ve hedeflere ulaşmak 
için araçlar tanımlanır. 
Program Yönetim Temsilcisi tarafından “Yönetim Programı” olarak kayıtlanır 
ve ilgili bölümler bilgilendirilir.
’Yönetim Programı’ kapsamında saptanan ölçütler çerçevesinde ve belirlenen 
periyotlarda üst yönetici tarafından amaç ve hedefler izlenerek, faaliyetlerin 
belirlenen hedeflere uygun olarak yerine getirilip getirilmediği incelenir. 

Düzenlenen yönetim gözden geçirme toplantılarında genel anlamda 
izleme yapılır.
Yapılan gözden geçirmelerde hedeflenen ile gerçekleşen değerler 
arasındaki fark incelenerek gerekçeleri araştırılır. Bunun sonucunda 
tespit edilen uygunsuzlukları düzeltmek ve tekrarlamasını önlemek 
veya iyileştirme ve gelişme fırsatlarını kurumda yaygınlaştırmak için 
aksiyon planı olarak yararlanılmak üzere ‘Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 
Raporu’ düzenlenir ve bu raporda yapılacak aksiyonlar, sorumluları 
ve bitiş süreleri belirlenerek gerekli faaliyetler başlatılır. Düzeltici 
ve önleyici faaliyetler Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir ve 
sonuçlar üst yönetime raporlanır.

ONDOKUZUNCU BÖLÜM
TAŞERON FİRMA POLİTİKASI

Madde 25- Talas Belediyesinin taşeron firma politikası aşağıda 
verilmiştir:

1. Sigara içilebilir alanlar haricinde kesinlikle sigara kullanmayın.
2. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde; sigara içmeyin, ateş 
yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın. 
3. Ölüm tehlikesi işareti olan yerlere ve ilgili personelden başkasının 
girmesi yasak olan yerlere izinsiz girmeyin.
4. Çalışırken işyerini temiz ve düzenli tutun. 
5. İşyeri ilan tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına 
asılmış bulunan ve asılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına 
dikkat edin. 
6. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan 
uyarı (ikaz) levhalarını tek tek okuyup bu levhalardaki uyarılara 
eksiksiz uyun. 
7. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm 
tedbirlere tam olarak uyun.
8. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza 
bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyun.
9. Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi 
işinizden başka bir işe karışmayın.
10. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları örneğin: 
toz maskesi, iş eldiveni, emniyet kemeri, gözlük v.b. Kişisel Koruyucu 
Donanımları devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar 
veya kaybederseniz yenisini talep edin.
11. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok önemli olan bu 
koruyucuları almadan işbaşı yapmayın. 
12. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir 
şekilde kullanın, muhafaza edin. 
13. İşyerinde gördüğünüz tehlikeli olabilecek her durumu en yakın 
yetkili kişilere bildirin. 
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14. Kendiniz, arkadaşlarınız ve diğer çalışanlarımız için tehlikeli olacak 
dikkatsizce hareketlerden sakının. 
15. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer işçileri 
kazaya uğratmayacak şekilde çalışın.
16. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan 
malzeme ve artıkları gelişi güzel yerlere atmayın ve ortalıkta bulundurmayın. 
Bu malzemeleri işyerinde belirlenmiş bölüme bırakın. 
17. İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli 
durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları bulunmaları 
gereken yerden başka yerlere bırakmayın. 
18. İşyerinde meydana gelecek en küçük bir yangını derhal sorumlu ve 
ilgililerine haber verin veya verdirin.
19. Zincir-dişli sitemleri, kayış-kasnak sistemleri gibi hareketli 
mekanizmaların olduğu alanlarda çalışırken özellikle el, kol, bacak ve 
saçlarınıza dikkat edin.
20. Makine çalışırken tamirat ve temizlik yapmayın. 
21. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. 
Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine 
girişmeyin.
22. Herhangi bir makine veya makineler gurubunun yakınında kimse bulunup 
bulunmadığını kontrol etmeden çalışma yapmayın.
23. Görevli olmadığınız halde şalter ve kontrol tablolarına müdahale etmeyin 
veya kapama yapmayın. 
24. Elektrikle çalışan aletlerin elektrik kablolarında olacak tahribatı kontrol 
etmeden çalıştırmayın ve görülen anormallikleri elektrikçilere haber verin.
25. Göreviniz olmadıkça hiçbir elektrik kablo ve teline dokunmayın.
26. Yüksek ve alçak gerilimin bulunduğu yerlere yaklaşmayın.
27. Elektrik panosu veya tablosu üzerine, çevresine hiçbir şey koymayın. 
38. Elektrik pano veya tablosu çevresine su dökmeyin.
29. İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir 
nedenle yaşlaşmayın ve dokunmayın. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna 
benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın.
30. Araçla giderken hız limitlerine uyun.
31. Bölüm içerisinde gezerken yaya yollarını kullanın.
32. İş yerinde, bulunan vinç, kaldırma araçları ve muharrik araçlarının (servis, 
nakliye, forklift, iş makineleri v.b.) hareket alanı içinde kesinlikle bulunmayın, 
kaldırılan yükün altında durmayın.
33. Yük ve malzeme taşıyan araçlara binmeyin, asılmayın. Bu davranışlar 
kesinlikle yasak ve tehlikelidir.
34. Düşme ve kayma tehlikesi olan üç metreden daha yüksek kısımlarda 
çalışırken, kesinlikle emniyet kemerini takın. 
35. İşyerinde çalışma esnasında kendinizi ve başkalarını tehlikeye sokabilecek 
şahsi taşkınlıklarda (oynama, şaka yapma, itişme v.b.) bulunmayın.
36. Bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin izni olmadan işyeri adına kayıtlı 
resmi ya da resmi olmayan dokümanlar ile birlikte araç, gereç, alet ve 
elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarmayın.

YİRMİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ TALİMATLARI

Madde 26- Talas Belediyesi işyerlerinin düzeni ve temizliği ile ilgili talimatlar 
aşağıda verilmiştir:

a. Çalıştığınız yer ile tesisleri, tezgâh ve makineleri temiz düzenli tutun. 
Döküntü, artık vb. her türlü kirletici maddelerin etrafa yayılarak düzensizlik ve 
tehlike oluşturmasına izin vermeyin.
b. Kullanmakla olduğunuz malzeme ve iş parçalarını kayma, düşme 
devrilme, yuvarlanma vb. tehlikelere karşı önlem alın.
c. Yağ, gres, akaryakıt vb. bulaşmış olan üstüpü, benzeri, çöpleri,  artık ve 
döküntüleri zeminden hemen temizleyin.
d. Kullandığınız aletleri, takımları, malzemeleri temiz ve düzenli olarak 
depolayın. Başkalarına engel olacak ya da zarar verebilecek durumda 
bırakmayın.
e. Kazaya ve yangına ilk müdahale araçlarının, ikaz işaret ve levhaların 
aydınlatmanın istif ve malzeme ile kapatılmasına izin vermeyin.
f. İşyerinde gidiş gelişlerin yoğun olduğu yollar, kapı önleri ile tehlikeli 
yerlerde olağanüstü durumlarda acil çıkışı engelleyecek biçimde malzeme 
istifi yapmayın.
g. Çalıştığınız bölüm ile tesis içindeki düzensizlik ile tehlikeli durumları 
amirlerinize bildirin.
h. Değişiklik, arıza ve aksaklıkları ilgililere zamanında haber verin.
i. İşin bitiminde çalışma yeri ile tezgâh ve makineler ile takımlar ve aletleri 
temizleyip düzene koyun.
j. İşyerinde gördüğünüz birikintileri, sızıntıları ve kaçakları hemen ilgililere 
bildirin.
k. Elbise değiştirme yerleri, elbise dolapları, sigara içme yerleri duş yerleri 
ve tuvaletleri her zaman temiz tutun. Sağlığa zararlı durumları yetkililere 
bildirin. 
l. Yaralanmalara neden olabilecek cam kırıkları, metal talaş ile kırpıntılarını 
zeminden temizleyin. Süprüntü ve çöpleri hazırlanan kaplara toplayın.
m. İşyerini temiz tutmamak, mevcut çöp kutuları dışında etrafa çöp vs. 
atmak, geri kullanımı olan yararlı artıkları, onlar için ayrılmış yerlerin dışında 
başka yerlere atmak gibi davranışlarda bulunmayın.

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK 

Madde 27- Bu Yönetmelik 01.08.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Talas 
Belediyesi Belediye Meclisinde kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.
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Talas Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği 
Kitapçığını Aldım.

Tarih İmza

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İÇ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE’DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI
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Otomobil (M1),  (M1G), 50 90 110 120

Minibüs (M2), 50 80 90 100

Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100

Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95

(Ek satır:RG-21/3/2012-28240) 
50 85 100 110

Panelvan (N1)

Kamyon (N2-N3),
50 80 85 90

Çekici (N2-N3)

Motosiklet (L3) 50 80 90 100

Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80

Motorlu bisiklet (L1, L2, L6)
30 45 45 Giremez

Motorsuz bisiklet

(Değişik satır:
RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli 
maddetaşıyan araçlar (Belgelerinde 
aksine bir
hüküm yoksa)

30 50 60 70

(Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel 
yük taşıma      izin   belgesi veya 
özel izin belgesi ile karayoluna çıkan 
araçlarda (Belgelerinde aksine bir 
hüküm yoksa)

30 50 50 60

Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez

Arızalı bir aracı çeken araçlar 20 20 30 40

İş makineleri 20 20 20

Yolun yapım, bakım 
veya işletilmesinden 
sorumlu kuruluştan 
izin alınmadan 
giremez

EK-1
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