
İŞ YERİNDE ÇALIŞANLARIN DİKKAT EDECEĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
TEDBİRLERİ

1. İş yeri temsilcisi …………………………………..dir. 
2. İşe  yeni  başlayan  veya  6  aydan  daha  fazla  işten  ayrı  kalan  personele  eğitim  tekrar

verilmelidir.
3. 6331 sayılı  İş  Sağlığı  ve Güvenliği  Kanunu ve  ilgili  yönetmelikler  çerçevesinde  gerekli

önlemler alınmalıdır.
4. Uyarı levhalarına uyulmalıdır. 
5. İş  yerinde  hijyen  kurallarına  dikkat  edilmelidir.  A.  (TEMİZLİK  –  HİJYEN  (Fr.)

-HIFZISSIHHA  (Sağlığı  Koruma):  Sağlığa  zarar  verecek  ortamlardan  korunmak  için
yapılacak  uygulamalar  ve  alınacak  temizlik  önlemlerine  denir.  B.  Temizlik  alışkanlığı:
Ellerin sabunlu su ile yıkanması, ayak temizliği, WC sonrası temizlik. C. Ortak malzeme
kullanımını en aza indirmeliyiz. Sabun, havlu, kaşık, çatal, tabak, tarak, jilet, kullanımı. Ç.
Yiyeceklerin  sebze  meyvelerin  yıkanarak  yenmesi.  D.  WC’ler  çamaşır  suyu/Su  (1/10)
karıştırılıp  haftada  bir  mikroplardan  temizlenmeli,  dezenfekte  (Fr.)  (mikroplardan
temizlenmiş) edilmelidir. E. Tokalaşma, Aksırma (aksırma-hapşırma) esnasında bez ile ağız
kapatılmalıdır.  F.Kanamalı  yerlere  müdahale  gazlı  bezle  olmalı.  G.  Yerlere  tükürmeme,
sümkürmemek.

6. 112 acil durum telefon numarası unutulmamalıdır.
7. İlk yardım kurallarını öğrenmeliyiz.
8. Kaygan zeminlerde dikkatli  veya  tutunarak hareket  edilmesi.  Tuvaletlerde zeminde daha

dikkatli  olunması,  lavabolara,  aynalara  dikkatli  yaklaşılması,  bunlara  yük  verip
tutulmamalıdır.

9. Kaymayan ve topukları tehlike oluşturmayacak ayakkabı giyilmelidir.
10. Merdiven  boşluklarına  dikkat  edilmelidir.  Buralara  sarkılmamalı,  korkuluklar  üzerine

oturulmamalıdır.
11. Merdivenlerde yürürken kaymamak için dikkatli olunmalıdır.
12. Elektrik  akımı  olan  hiçbir  yere  (elektrik  düğmelerine,  prizlere,  vb.)  ıslak  elle

dokunulmamalıdır. Dikkatli kullanılmalıdır.
13. Açıkta kablo bulundurulmamalıdır. Prizler kapaklı korumalı olmalıdır.
14. Elektrik akımına kapılan kişiye el ile müdahale edilmemelidir.
15. Elektrikli ısıtıcı kullanılmamalıdır.
16. Kapı, pencere, kapak vb. çarpmalarına, sıkıştırmalarına karşı dikkatli olunmalıdır.
17. Pencerelerden uzak durulması, buralara oturulmaması ve buralardan aşağıya sarkılmaması

gerekmektedir.
18. Karanlık ortamlarda aydınlatma aracı olmadan hareket edilmemelidir.
19. Bozulan elektronik araçların elle vurularak tamir yoluna gidilmemelidir. 
20. Masa, sandalye gibi sabit olmayan eşyaların üzerine çıkılmamalıdır.
21. Devrilecek,  yıkılacak,  düşebilecek  malzemelerden,  dolaplardan,  panolardan  uzak

durulmalıdır. 
22. Dolapların, masaların üzerine düştüğü zaman bize zarar verecek malzeme bırakılmamalıdır.

Buralarda  yanıcı,  yakıcı,  patlayıcı  (çay,  çakmak,  şarj  aleti,  parfüm şişesi  vb.)  malzeme
bulundurulmamalıdır.

23. Devrilebilecek eşyalar duvara sabitlenmelidir. 
24. Kapılar, dolap kapakları açılırken menteşelerinin sağlam olduğuna dikkat edilmelidir.
25. Elektrik  lambaları  yetkili  tarafından  değiştirilmelidir.  Düşme  tehlikesi  olan  elektrik

lambalarından uzak durulmalıdır.
26. Telefonlar uzun süre şarjda tutulmamalıdır.
27. Hava akımı olan alanlarda oturulmamalıdır.
28. Sürekli güneş önünde oturulmamalıdır. 
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29. Yangın çıkarabilecek malzemeler odamızda, üzerimizde ve dolaplarda bulundurulmamalıdır.
30. Asansör kullanırken ayak takılmalarına,  saç,  malzeme, ayakkabı topuğu sıkışmalarına ve

asansör  kapısı  sıkıştırmalarına  karşı  dikkatli  olunmalıdır.  Asansör  yangın,  deprem
durumlarında kullanılmamalıdır.

31. Kendiliğinden  açılır  tamamı  cam olan  kapıdan  çıkarken  kapının  açık  olduğundan  emin
olduktan sonra çıkılmalıdır.

32. Çamaşır suyu, ilaç vb. kokulu olan alanlardan uzak durulmalıdır.
33. Kimyasal  malzemelere  (ilaç,  temizlik  malzemesi  vb)  çıplak  elle  dokunulmamalıdır.

Buralarda ve tozlu ortamlarda maske kullanılmalıdır.
34. Kalorifer su kaçırıyorsa sıcak sudan uzak durulmalıdır.
35. Uzun  süre  bilgisayar  karşısında,  koltukta  hareketsiz  oturulmamalıdır.  Elimiz,  ayağımız,

gözümüz, vücudumuz egzersiz hareketleriyle dinlendirilmelidir.
36. Aralıklarla odamız havalandırılmalıdır.
37. Delici,  kesici,  batıcı  aletler  kullanılırken dikkatli  olunmalıdır.  Toplu iğne kesinlikle ağza

alınmamalıdır.
38. Yaptığımız  işe  yoğunlaşmalıyız.  İş  yapan  kişiler  de  konuşmaya  zorlanarak  dikkatleri

dağıtılmamalıdır.
39. İş güvenliği ile ilgili durumlarla şaka yapılmamalıdır. 
40. Çocuklar elektrikli aletlerden ve tehlikeli bölgelerden uzak tutulmalıdır.
41. İzin belgesiz iş yerinin terk edilmemesi gerekir.
42. Astım vb. hastalıklardan korunmak için tozlu ortamlardan uzak durulmalıdır.
43. Deprem, yağmur, şimşekli havalarda pencerelerden ve balkonlardan uzak durulmalıdır.
44. Binaya girişte çatıdan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle fırtınalı,

karlı ve buzlu havalarda  çatılardan düşebilecek malzemelere karşı dikkatli olunmalıdır.
45. Karlı,  buzlu,  şimşekli  ve  fırtınalı  havalarda  ağaç  altlarından  uzak  durulmalıdır,  ağaç

devrilmelerine karşı dikkatli olunmalıdır.
46. Haşerelere, yılan, akrep sokmalarına karşı dikkatli olunmalıdır. 
47. İlk yardım kurallarının öğrenilmesi gerekmektedir.
48. Tansiyon, şeker vb. kronik hastaların ilaçlarını zamanında kullanmaları gerekir.
49. Çay içilirken dökülmelere ve kırılmalara karşı dikkatli olunmalıdır.
50. Çok sıcak veya soğuk havalarda dikkatli giyinilmelidir. Mevsimlere göre giyinilmelidir.
51. Klimanın tam karşısında durulmamalıdır. Klima temizliği yetkili kişilerce yaptırılmalıdır.
52. Alkol ve uyuşturucu etkisinde iş yerine gelinmemelidir. 
53. Bally gibi etkili yapıştırıcıların kokusundan uzak durulmalıdır.
54. Kulak  sağlığımız  açısından  yüksek  sesli  ortamlarda  durulmamalıdır.  Sürekli  kulaklık

kullanılmamalıdır. 
55. Tahliyelerde işaretlere veya görevlilere uyulmalıdır.
56. Hepinize kazasız, sağlıklı bir çalışma dilerim.
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