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…………………………………..TĠC.LTD.ġTĠ
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ PROTOKOLÜ
ĠLGĠ: 4857 SAYILI Ġġ KANUNU
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜK VE YÖNETMELĠKLERĠ
YÜKLENĠCĠ FĠRMA ADI: ………………………….
ADRESĠ

:

KONU

: Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AMAÇ

: ĠĢbu protokol, iĢyerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğinin temini, kazaların en
alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü tesis ve
malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıĢtır.

FĠRMA ELEMANLARI …………. TARĠHĠNDE, ………………………….. Ġġ YERĠSĠNDE
ÇALIġMAK ÜZERE ĠġE GĠRĠġ YAPMIġTIR.

TERSANE TEMSĠLCĠSĠ
Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI

YÜKLENĠCĠ FĠRMA YETKĠLĠSĠ
………………………………..

ĠġYERĠMĠZE HOġGELDĠNĠZ
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Eklerdeki sayfalarda tarafınıza sunulan ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliğine ait hususlar genel hatlarıyla özet
olarak verilmiĢtir.
ÇalıĢanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamı sağlamak, iĢ kazaları ve meslek
hastalıklarını azaltmak, ürün ve üretim güvenliğini sağlamak, verimi arttırmak, kazalar, hastalıklar
ve makine kaybı sonucu oluĢabilecek maddi ve manevi giderleri bertaraf etmek hepimizin ortak
amacıdır.
Bu amaç doğrultusunda iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirtilen konulara kesinlikle riayet etmenizi
rica ederiz.
Aksi halde doğabilecek zararlar konusunda sorumluluğun firmanıza ait olacağını hatırlatır,
iĢbirliğimizin sürekli olmasını dileriz.
Saygılarımızla,
Ġġ YERĠNDE UYULACAK KURALLAR
A) GENEL HÜKÜMLER
a) 4857 Sayılı ĠĢ Kanununun 77. Maddesi gereği Yüklenici, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili
tüm önlemleri alacak ve araç gereçleri noksansız ve hasarsız bulunduracak, gerekli kiĢisel
koruyucu donanımları sağlayacak, kullanımlarını sağlayıp denetimlerini yapacak,
eskiyen, bozulan, özelliğini kaybeden kiĢisel koruyucu malzemeyi derhal değiĢtirecektir.
b) ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ güvenliği Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilen kurallara riayet
edilecektir.
c) Yapılan iĢ gereği iĢ yerinin tüm çalıĢma kurallarına ve talimatlarına uyulacaktır.
B) GĠRĠġ
1- YÜKLENĠCĠNĠN PERSONELĠ:

1.1) “Personel” ibaresi Yüklenicinin tüm çalıĢanlarını ifade etmektedir ve kapsamaktadır.
Yüklenici ĠġVERENçe kabul edilecek tam yetkili bir vekilini ĠġVEREN‟te bulundurmak ve
iĢin mahiyeti, büyüklük, önem ve akıĢına uygun sayıda ehil ve deneyimli personel
kullanmakla yükümlüdür.
1.2) ĠġVEREN, Yükleniciden, iĢçileri arasında ehliyetsizliği, itaatsizliği ve her ne Ģekilde
olursa olsun iĢ baĢında bulunmasına mani halleri görülenlerin uzaklaĢtırılmasını talep etmeye
yetkilidir. Yüklenici bu talebi en geç 24 saat içinde yerine getirmek ve iĢten uzaklaĢtırılan
yerine 3 gün içinde yenisini koymakla yükümlüdür.
1.3) Yüklenici SözleĢme konusu iĢ için çalıĢtıracağı tüm iĢçilerinin istihdam, taĢıma, yeme,
yatma, ücret, prim, sigorta, vergi vb, tüm giderlerini üstlenmek ve vergi ve sigorta primlerini
zamanında ödemek zorundadır. Yüklenici, çalıĢtırdığı iĢçilerin vergi ve sigorta primleri
ödemeleri ile ilgili tüm belgeleri talep edildiği zaman ĠġVEREN‟e sunmayı kabul etmiĢtir.
1.4) Bu maddeye aykırı davranıldığında ve ĠġVEREN‟e sorumluluk yöneltildiğinde
Yüklenici, ĠġVERENin zarara uğramasına meydan vermeyecek ve bu maddeye aykırı
davranılması nedeniyle oluĢan her türlü sorumluluğa bizzat katlanacaktır. ĠĢverenin
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Yükleniciye rücu hakkı saklıdır. Yüklenici, ĠĢveren tarafından rücu edildiği takdirde,
ĠġVERENin uğradığı zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi peĢinen kabul ve taahhüt eder.
1.5) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, iĢe aldığı her iĢçinin iĢe giriĢ tarihi, adı
ve soyadı, mesleği, ücretini ve savcılık sicil kaydını ĠĢverene bildirecek, ĠĢverence tanzim
edilecek kimlik kartını her an üzerinde taĢımasını sağlayacaktır ĠĢçinin iĢten ayrılması ya da
herhangi bir bilginin değiĢmesi halinde eski kartı iptal ettirerek en geç 2 gün içinde
yeniletecektir.
1.6) GiriĢ yapmadan veya iĢe baĢlamadan önce baret, firmanın adını ve logosunu taĢıyan
tulum, çelik burunlu iĢ ayakkabısı Yüklenici firma tarafından kendi iĢçilerine
verilecektir.Diğer kiĢisel koruyucular ĠġVEREN tarafından YÜKLENĠCĠ iĢçisine zimmet
karĢılığı verilecektir.
1.7) Yüklenici yapacak olduğu tüm çalıĢmaları iĢ kanunu, iĢ güvenliği tüzük ve
yönetmeliklerine uygun olarak yapacaktır. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı çalıĢmalar
sonucu oluĢabilecek tüm olaylardan yüklenici firma sorumludur. Bu konularda gerektiğinde
tersane iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği biriminden görüĢ alınacaktır.
1.8) Sertifika ve uzmanlık gerektiren iĢlerde (kaynak, vinç kullanımı vb.) çalıĢacak tüm
iĢçilerin sertifika, ehliyet ve uzmanlık belgelerinin bir örneği ĠġVEREN„e bırakılacaktır.
1.9) Yüklenici, kendine ait olan ve ĠġVEREN iĢ yerinde kullanacağı tüm makine, alet, araç ve
gereçlerin periyodik bakım ve kontrollerini gösteren belgelerin bir örneğini Ġġ YERĠNE
bırakacaktır.
1.10) ĠġVEREN iĢ yerinde çalıĢtırılacak olan tüm iĢçilerin ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢabilir
durumda olduğunu gösteren sağlık raporu ve tetanoz aĢısının yapıldığını gösteren bir belge iĢ
yerine bırakılacaktır.
1.11) 18 yaĢından küçük iĢçiler kesinlikle çalıĢtırılmayacaktır. Aksi durumda doğacak hukuki
sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.
2.) ĠġVEREN Ġġ YERĠNDE ÇALIġMA
2.1) GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ VE ĠġÇĠLERĠN SAĞLIĞI HUSUSUNDA GENEL
HÜKÜMLER
2.1) Yüklenici, hiçbir uyarı ve talimat beklemeden gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak
ve kazalardan koruma yollarını iĢçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu nedenle SözleĢme
konusu iĢin yapımı sırasında gerek ihmal veya dikkatsizlik ve gerekse ehil olmayan iĢçi
kullanılmasından dolayı herhangi bir nedenden ötürü olabilecek kazadan doğrudan kusuru
olmasa bile Yüklenici sorumludur.
2.2) Yüklenici iĢçileriyle ilgili iĢyeri yönetiminin iĢ güvenliği ve sağlığı konusundaki
taleplerini de bedelsiz yerine getirecektir.
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2.3) Yüklenici ĠĢ ve Sosyal Sigortalar Kanunları hükümlerine göre iĢçilerin sağlığını
korumak üzere gereken her türlü önlemi alacak ve iĢçilerinin gayri sıhhi tehlike koĢulları
altında çalıĢmalarına meydan vermeyecektir. Özetle Yüklenici ĠĢ ve Sosyal Sigortalar
Kanunları ile yürürlükteki ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuatın
yüklediği tüm mükellefiyetleri, zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. ĠĢin yürütümü
sırasında her türlü kazalardan ve cezai ve hukuki sorunlardan, tazminat, zarar ve ziyandan
doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. ĠĢbu halde, Yüklenici, ĠĢveren‟in ödemek
zorunda kaldığı tazminatı ve uğradığı zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi peĢinen kabul
ve taahhüt eder.
2.4) Yüklenici firma iĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinden sorumlu bir ustabaĢı atayacak, iĢ güvenliği
ile ilgili tüm konularda iĢ güvenliği sorumlusu ile bu ustabaĢı irtibat halinde olacaktır.
Yüklenici firma tarafından atanacak sorumlunun ihmal, dikkatsizlik ve/veya hatası sebebiyle
ĠġVEREN iĢ yeri kuralları, ĠĢ Kanunu, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ile ilgili Tüzük ve
Yönetmeliklere aykırı bir çalıĢma durumunda yüklenici firma sorumlu olacaktır.
2.5) ĠĢ Güvenliği sorumlusunca bildirilen önlem ve talimatlara Yüklenici ve personeli aynen
uyacaktır.
2.6) Yapılan iĢler sonucunda oluĢabilecek kaza ve meslek hastalıklarından Yüklenici
sorumludur.
2.7) ĠĢyerinde alınan önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak yönünde üstüne düĢen
yükümlülükleri yerine getirmekten Yüklenici firmanın imtina etmesi halinde ĠġVEREN
tarafından esas sözleĢme derhal ve tek taraflı olarak feshedilecektir.
2.8) ĠġVEREN tarafından yükleniciye temin edilen gaz, oksijen, elektrot, elektrik, fırça vb
sarf malzemeleri ekonomik Ģekilde kullanılacak, israfı halinde malzemenin bedeli ĠĢveren
tarafından Yüklenici hakediĢlerinden kesilecektir.
2.9) YÜKLENĠCĠ , ĠġVEREN„in iĢ yerinde tüm kiĢisel koruyuculardan (baret, gözlük,
kulaklık, maske, eldiven, önlük, paraĢüt tipi emniyet kemeri, Yükleniciin adının ve
logosunun bulunduğu iĢ tulumu, çelik burunlu iĢ ayakkabısı) yapılan iĢ gereği hangisi
uygunsa kullanılacaktır. Aksi durumda cezai müeyyide uygulanacaktır.
2.10) Yapılan tüm tehlikeli iĢlemler iĢ güvenliğinden sorumlu ustabaĢı tarafından ĠġVEREN
iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği birimine bildirilecektir.
2.11) ĠġVEREN„in iĢ yerinde ĠġVEREN tarafından belirlenecek aralıklarla verilecek olan
iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili eğitimlere katılım sağlanacaktır. Aksi durumda cezai
müeyyide uygulanacaktır.
2.12) Yüklenici çalıĢanlarının geçirdiği tüm iĢ kazaları ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ÇalıĢma Bölge Müdürlüğüne iĢ kazası formu ile Yüklenici tarafından bildirilecek
ve bir nüshası da ĠġVEREN iĢ güvenliği birimine teslim edilecektir.
2.2) MALZEME, ĠMALAT VE Ġġ SĠGORTASI:
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Yüklenici tarafından getirilen ve gemi bünyesine girmeyecek yardımcı malzeme ve ekipmanın
sigorta bedeli ĠġVERENe ait değildir. Personelinin ĠġVERENte çalıĢmaları sırasında üçüncü
Ģahıslara veya ĠġVEREN‟in iĢçisi ve diğer personeline verecekleri zararlarla, bunların
uğrayacakları iĢ kazaları sonucu doğacak zarar, ziyanlardan Yüklenici sorumludur.
Yüklenicinin kendi iĢçilerinden doğan ve ĠġVERENin ödemek zorunda kaldığı bedellerden de
Yüklenici sorumludur. Her halde, ĠġVERENin rücu hakkı saklıdır. Yüklenici, ĠġVEREN
tarafından rücu edildiği takdirde, ĠġVERENin uğradığı zararı ve ödediği tazminatı nakden ve
defaten tazmin etmeyi peĢinen kabul ve taahhüt eder.
2.3) ĠġYERĠNĠN TEMĠZLĠĞĠ:
2.3.1) ĠĢ sırasında günlük olarak ve iĢin sonunda Yüklenici tarafından oluĢturulmuĢ inĢaat
artıkları ve hurda malzeme ĠġVERENin göstereceği yerde toplanacak gerekirse tanzim edilerek
iĢyeri temizlenecektir. Bu iĢler için Yüklenici bir bedel talep edemez. Yüklenici, kendisine ait
malzeme ve geçici tesisleri geçici kabulden sonra en geç 7 gün içinde kaldırmak zorundadır.
Bu süre içinde yerine getirilmediği takdirde bu iĢler herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın
ĠġVEREN tarafından yaptırılır ve bedeli Yüklenicinin hakediĢinden, hakediĢi kalmamıĢsa
birikmiĢ teminattan kesilir ayrıca Yüklenici‟ye yükümlülüklerini yerine getirmemesinden
dolayı beher gün için ….$ adam/saat üzerinden cezai Ģart bedeli taahkuk ettirilir.
2.3.2) ĠġVEREN„in iĢ yerinde iĢ yapacak Yüklenici firmalar çevre ve deniz temizliğine özel
itina göstereceklerdir. Özellikle 2872 Sayılı Çevre Kanunu herhangi bir kirlenmeye sebebiyet
verenlere çok ağır cezalar getirmekte , kirletmenin 5 yıl içinde tekrarı halinde cezalar 2 katı
Ģeklinde ödenmektedir. Bu nedenle iĢe baĢlamadan önce bu konuda gerekli tedbirlerin alınması
ve ancak ondan sonra iĢe baĢlanması gerekmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk ilgili
Yüklenici firmaya aittir.
2.3.3) Çevre temizliği açısından diğer bir hususta iĢ yeri dahilinde yapılan iĢlerin usulüne
uygun olarak temiz yapılmasıdır. Yapılan iĢ sonunda artık ve pislik bırakılmaması, bırakılan
artıkların temizletilmesi gerekmektedir. Her hafta iki saat (en az bir saat) tüm çalıĢanlar
çalıĢtıkları mahalleri temizleyeceklerdir.
C- ÖZEL HÜKÜMLER
1) SICAK ÇALIġMA
Sıcak çalıĢma, kaynak veya kesme gerektiren herhangi bir matkapla delme ve taĢlama iĢlemleri
dahil benzer çalıĢmalardır.
1.1) Sıcak çalıĢma yapılacak alanda herhangi bir gaz kaçağı, sızıntı, parlayıcı-patlayıcı, çabuk
alev alan, tutuĢma sıcaklığı düĢük olan maddeler varsa çalıĢma yapılmayacaktır.
1.2) Kapalı alanlarda gaz ölçümleri yapıldıktan sonra çalıĢmaya baĢlanacaktır.
1.3) Sıcak çalıĢmaya baĢlamadan önce sıcak çalıĢma müsaadesi alınacak bir nüsha gemi
sorumlusuna bir nüsha da iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği sorumlusuna teslim edilecektir.
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1.4) Sıcak çalıĢmaya baĢlamadan önce çalıĢma mahalli temizlenecek ve ortam sürekli
havalandırılacaktır.
1.5) Kapalı ve tehlikeli alanlarda sıcak çalıĢma iĢlemi ancak bir yangıncı gözetiminde
yapılacaktır.
1.6) ÇalıĢma bölgesinde yanıcı gaz çıkaran maddeler sıcak çalıĢma bölgesinden en az 10 m
uzağa taĢınacaktır.
1.7) Kaynak Yapılacaksa;
1.7.1) Yükleniciye ait kaynakçılara iĢveren tarafından fan verilecek ve kaynak süresince
kullanımları sağlanacaktır.
1.7.2) Kaynakçıya havalandırma fanı, kaynakçı vizörü, eldiven, önlük verilecektir.
1.7.3) Kaynakçının yanında veya yakınında çalıĢan diğer iĢçilerin, kaynaktan olumsuz
etkilenmemeleri için araya en az 2 m yüksekliğinde ıĢık geçirmeyen bir paravan
konulacaktır.
1.8) TaĢlama ve Oksijenle Kesim Yapılacaksa;
1.8.1) Uygun korucu gözlük, eldiven, maske kullanılacak ve taĢ motor koruyucusu
kesinlikle takılacaktır.
1.8.2) Boya yapılan yerde kesinlikle kaynak, taĢlama, kesim yapılmayacaktır.
1.9) Yüksekte ÇalıĢma Yapılacaksa;
1.9.1) Üzerinde durulan platform iyice sabitlenecek
1.9.2) Platform tabanları en az 60-70 cm olacaktır.
1.9.3) Üzerinde durulan platform veya iskelenin korkulukları kesinlikle güvenli olacaktır.
1.9.4) Platform veya iskele, yüzeye veya blok cephesine sağlıklı bir Ģekilde monte
edilecektir.
1.9.5) Bunlara rağmen düĢme riski söz konusu ise emniyet kemeri takılacaktır.
1.9.6) ĠĢ bitiminde çalıĢılan bölge temiz bırakılacak olup, kaynak motorları kapatılacak,
kablolar toplanacaktır.
1.9.7) AĢağıda belirtilen hususlarda Yüklenici firma çalıĢanlarını uyarmak ve gerekli
tedbirleri bizzat gözetmek yükümlülüğündedir. Ayrıca Yüklenici firma aĢağıda
listelenen önlemleri çalıĢanlarına tek tek ibraz edecektir. Aksi halin varlığı halinde tüm
hukuki ve cezai sorumluluk Yüklenici firmaya yükletilecektir.
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1.9.7.1) …………..‟de yönetim tarafından belirlenen çalıĢma saatlerine mutlak suretle
uyulacaktır.
1.9.7.2) ĠĢe baĢlarken gerekli tüm kiĢisel koruyucular takılacaktır.
1.9.7.3) Güvenlik amirinin talimatlarına harfiyen uyulacaktır.
1.9.7.4) Kule kreyn ve mobil kreyn çalıĢması esnasında kaldırılan yükün altından asla
geçilmeyecek ve asla altında bulunulmayacaktır.
1.9.7.5) Kreynin kaldırdığı bir yükün uzerinde veya birlikte asılarak kesinlikle kreyn ile
insan taĢıması yapılmayacaktır.Böyle bir durumun gözlenmesi halinde öncelikle kreyn
operatörleri sorumlu tutulacaktır.
1.9.7.6) Kreyn ile kaldırılan ağaç, sac vb. malzemelerin kontrolsüz hareketini önlemek için
mutlaka emniyet kılavuz halatları ile asılı olan parçanın dönme ve salınma emniyeti
sağlanacaktır.
1.9.7.7) Kreyn komutları yalnız yetkili Bölüm personeli tarafından verilecektir.
1.9.7.8) Çivi batması, vücudun kesik, çizik vb. tarzda kan akıtıcı veya çalıĢmayı engelleyici
darbelere maruz kalınması halinde yetkililere derhal haber verilecek ve acil sağlık
müdahalesi yapılacaktır.
1.9.7.9) Alt katlarda, üstten malzeme veya zarar verici malzeme düĢmesi muhtemel
yerlerde çalıĢma yapılmadan önce yetkililer veya ĠĢ Güvenliği Amiri ile görüĢülerek
iĢyerinin güvenliği sağlandıktan sonra iĢe baĢlanacaktır.
1.9.7.10) Yeterli aydınlatmanın olmadığı yerlerde asla gece ve gündüz çalıĢması
yapılmayacaktır.
1.9.7.11) Traktör, forklift, mobil kreyn vb. iĢ makinaları ile personel taĢıması
yapılmayacak, aksi halde Ģoför ve operatörler doğabilecek bu tür kazaların sorumlusu
sayılacaktır.
1.9.7.12) Park halindeki nakliye ve iĢ makinelerinin altında veya yanında hiçkimse
dinlenmeyecek ve uyumayacaktır.
1.9.7.13) ĠĢ güvenliği yönünden tehlikeli ve mahsurlu görülen her konudaki eksiklik
yetkililere veya ĠĢ Güvenliği Amirine haber verilecektir.
1.9.7.14) ĠĢ Güvenliği Amiri, ĠĢ Güvenliği Saha Denetçisi ve firma yetkililerinin iĢ
güvenliği ile ilgili ikazlarına ve ayrıca uyarı levhalarındaki talimatlara harfiyen uyulacak,
uymamakta ısrarlı davranan personelin iĢ akitleri fesih edilecektir.
1.9.7.15) Ölüm tehlikesi iĢareti olan yerlere ilgili personelden baĢkasının girmesi yasaktır.
1.9.7.16) 2 m ve daha fazla yüksekte çalıĢırken emniyet kemeri takılması zorunludur.
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1.9.7.17) ĠĢ yeri sahası içinde baret takılması mecburidir.
1.9.7.18) TaĢlama, oksijenle kesim, kaynak, vb. çapak ve zararlı ıĢınlar çıkaran iĢlerde
çalıĢırken amacına uygun koruyucu gözlük kullanmak mecburidir. Kaynak yapacak olan
çalıĢanlara gerekli kiĢisel koruyucular (kaynakçı vizörü, maske, eldiven, kolluk, önlük)
verilecek ve kullanımı sağlanacaktır.
1.9.7.19) Toz, gaz, duman vb. zararlı ürünler açığa çıkaran iĢlerde o iĢe uygun maske
kullanmak zorunludur.
1.9.7.20) ÇalıĢırken eldiven kullanmak mecburidir.
1.9.7.21) ÇalıĢırken iĢ tulumu veya elbisesi giymek zorunludur.
1.9.7.22) ĠĢ yeri sahası içinde çelik burunlu iĢ ayakkabısı giymek mecburidir.
1.9.7.23) Gürültülü yerlerde kulak tıkacı kullanmak zorunludur.
1.9.7.24) ÇalıĢılan iskelelerin korkulukları ve taban platformları aralıksız koyulacak ve
iskelenin cepheye ya da yüzeye sabitlendiğinden emin olunacaktır.
1.9.7.25) Kendi iĢ mahalli dıĢındaki bir motora, makineye vaya herhangi bir cihaza
müdahale etmek yasaktır.
1.9.7.26) ÇalıĢmakta olan bir makineyi temizleme ve tamire teĢebbüs etmek yasaktır.
1.9.7.27) Görevli olmadığı halde Ģalter ve kontrol tablolarına müdahale etmek, açmak veya
kapatmak yasaktır.
1.9.7.28) Herhangi bir makine veya makineler grubunun yakınında kimse bulunup
bulunmadığını kontrol etmeden çalıĢtırmak yasaktır.
1.9.7.29) Görevli olmadığı halde vinç diğer makineleri kullanmaya teĢebbüs etmek
yasaktır.
1.9.7.30) Vinçlere kaldırma yükünden fazla yük vurmak ve çalıĢırken altında durmak ve
yüklere asılmak yasaktır.
1.9.7.31) Kullanılan basınçlı tüpler kesinlikle bağlanıp sabitlenecek, boĢ olanlar sahada
bekletilmeden basınçlı tüp deposuna gönderilecektir.
1.9.7.32) Yüklenici çalıĢanları elektrikle ilgili hiçbir iĢe dokunmayacak, kullanılan tüm
makineler topraklanacaktır. Aksi durumda cezai müeyyide uygulacaktır.
1.9.7.33) Hiçbir makine amacı dıĢında kullanılmayacaktır.
1.9.7.34) ĠġVEREN ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Sorumlusu onayı alınmadan iskele
kurulmayacaktır.
Sayfa 8 / 12

EK-5
İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ

1.9.7.35) Hasarlı hortum, kablo ve borular kullanılmayacak, hasarlı olanlar uygun Ģekilde
izole edilecek ya da yenisi ile değiĢtirilecektir.
1.9.7.36) Tüm ikaz ve uyarı iĢaretlerine riayet edilecek, tehlikeli alanlarda sigara
içilmeyecektir.
1.9.7.37) Herhangi bir tehlikeli durumda sorumlu ustabaĢı ve iĢ güvenliği sorumlusu
haberdar edilecektir.
1.9.7.38) Tozlu, gazlı, duman veya buharlı yerlerde maske ve havalandırma fanı
kullanılacaktır.
1.9.7.39) ÇalıĢanlar ustabaĢı veya amirlerinin haberi olmadan hiçbir kimyasal madde
kullanmayacaklardır.
1.9.7.40) Yüklenici iĢin yürütülebilmesi için gerekli malzemeleri iĢ yerinin onayı ile
ambardan aldıktan sonra teslim edene kadar koruyacaktır. ĠĢ bittikten sonra artan ve
kullanılmayan malzemeler temiz ve hasarsız bir Ģekilde iĢ yeriye teslim edilecektir. Hasara
uğrayan makine ve cihazların tamir bedelleri ile kaybedilen veya eksik verilen alet, araçgereç, malzeme ve cihazların satın alma bedelleri Yüklenici hakediĢlerinden tazmin
edilecektir. Teslim edilmeyen malzemelerin tespiti halinde malzeme bedeli kadar ceza
uygulanacaktır.
1.9.7.41) Yük kaldırılırken kesinlikle çift kurtağzı ve mapa kullanılacaktır.
1.9.7.42) Gemilerdeki kapalı alanlarda bulunan tüm kaynak ve oksijen kabloları mesai
bitiminde açık alanlarda toplanacak ve tüm makineler ilgili firmalar tarafından
kapatılacaktır. Aksi takdirde kesilip çıkartılacaktır.
1.9.7.43) Amirin haberi olmaksızın normal çalıĢma yerleri dıĢındaki tehlikeli yerlere tamir
veya baĢka gaye ile girmek yasaktır.
1.9.7.44) Arızalı olan makineleri çalıĢtırmak yasaktır, bu durumlarda bakım ustalarının
haberdar edilmesi zorunludur.
1.9.7.45) Her türlü bakım ve tamir için ilgili amire haber vermeden iĢe baĢlamak yasaktır.
1.9.7.46) Bakım yapılırken makinelerin kumanda düğmeleri ve Ģalterlerine dokunmak
tehlikeli ve yasaktır.Bakım yaparken üzerine BAKIM VAR levhası asılması zorunludur.
1.9.7.47) Kaynak yaparken koruyucu maske kullanmak zorunludur.
1.9.7.48) Forkliftler,vinçler hareket halindeyken yanında ve altında durmak yasaktır.
1.9.7.49) ĠĢyerinde makine ve aletleri görevlisinden baĢkasının kullanılması yasaktır.
1.9.7.50) Presin altına ve üstüne girmek/çıkmak yasaktır.
1.9.7.51) Asit üzerine su dökmek tehlikeli ve yasaktır.
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1.9.7.52) TaĢlama motorunu koruyucusuz kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.53) Her türlü elektrik arızalarına ve iĢlerine elektrik ustalarından baĢkasının müdahale
etmesi tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.54) Kapalı alanlarda yapılan aydınlatmalarda 24 Volt elektrik kullanılacaktır.
1.9.7.55) Sigorta ve Ģalteri devreden çıkarmadan bakıma baĢlamak tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.56) Yüksek ve alçak gerilimin bulunduğu yerlere yaklaĢmak tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.57) Oksijen ve gaz tüplerini sıcak yerlere bırakmak veya bu tür yerlerde kullanmak
tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.58) Oksijen tüplerini sıcaktan ve ateĢten koruyunuz.
1.9.7.59) Oksijen tüplerine baĢka gaz doldurmak veya tüpten tüpe gaz aktarmak tehlikeli ve
yasaktır.
1.9.7.60) Oksijen tüplerine yağlı ellerle veya yağlı malzemelerle temas ve müdahale etmek
tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.61) Kullanılan tüm basınçlı tüpler bağlanarak veya zincirlenerek sabitlenecektir.
1.9.7.62) Tüplerin vana koruma baĢlıklarını sürekli kullanmak mecburidir.
1.9.7.63) BoĢ olan tüpler sahada bekletilmeden depoya gönderilecektir.
1.9.7.64) Kullanılan LPG tüplerinin yanında veya üstünde sıcak çalıĢma yapmak tehlikeli
ve kesinlikle yasaktır.
1.9.7.65) Tespit edilen gaz kaçaklarında derhal sorumlulara haber verilmesi zorunludur.
1.9.7.66) Hasarlı hortum ve kabloların kullanılması yasaktır.
1.9.7.67) Tüm çalıĢmalarda çevre temizliğine özen göstermek zorunludur.
1.9.7.68) Acil çıkıĢ yollarını trafiğe kapatmak yasaktır.
1.9.7.69) Etrafa yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde dökmek yasaktır.
1.9.7.70) Tüm ikaz ve uyarılara uyulması zorunludur.
1.9.7.71) Elektrik kaynak makinesinin gövdesi, kaynak masası veya kaynak yapılan parça
topraklanmadan kaynak yapmak tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.72) Görevi dıĢında hiç kimse elektrik teline dokunmayınız.
1.9.7.73) Kaynak iĢi bittiği zaman makinenin elektriğini kesiniz.
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1.9.7.74) Kaynak yapılan kapalı mahallerde hava sirkülasyonunun sağlanması için fan
kullanılması mecburidir.
1.9.7.75) Kaynak yapan kiĢi etrafındakilerin güvenliğinden sorumludur.
1.9.7.76) Bakım ve onarım iĢlerinde atölye disiplinine riayet etmek Ģarttır.Kullandığı alet
ve edevatı baĢkalarına kullanmak üzere vermek veya baĢkalarından kendine ait olmayan
alet ve edevatı almak yasaktır.
1.9.7.77) Arızalı takım ve malzeme kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.78) Yüksek yerlere izinsiz çıkmak, gezmek tehlikeli ve yasaktır.
1.9.7.79) Kırık ve eskimiĢ merdivenleri kullanmak yasaktır.
1.9.7.80) Ağır yük kaldırırken bacaklarınızı bükün, yükü belinizle değil bacaklarınızla
kaldırın.
1.9.7.81) ĠĢyeri ve çalıĢma sahasından izinsiz ayrımak yasaktır..
1.9.7.82) SarhoĢ olarak iĢ yeriye gelmek yasaktır.
1.9.7.83) Sobaları benzin, mazot gibi patlayıcı maddelerle yakmak yasaktır.
1.9.7.84) Soyunma dolaplarında para ve değerli eĢyalar bırakılmayacak olup, kayıplardan
ĠġVEREN mesul tutulmayacaktır.
1.9.7.85) Duvarlara ilan yapıĢtırmak, yazılar yazmak yasaktır.
1.9.7.86) Hertürlü yaralanma halinde derhal yetkili amire bilgi verilecektir..
1.9.7.87) Ġzinli ve raporlu olan personelin iĢyerine gelmesi yasaktır.
1.9.7.88) Yanıcı malzemeleri kaynak tamirhanelerinden uzak tutulacaktır.
1.9.7.89) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, çabuk tutuĢan maddelerle çalıĢılan veya depolaması
yapılan yerlere ateĢle yaklaĢmak veya sigara içmek yasaktır.
1.9.7.90) Bir yangın vukuunda;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

TelaĢlanmayınız,
Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesine basınız veya varsa çan çalınız.
Ġtfaiye teĢkilatına haber vermek için telefon ediniz (Tel No: 110)
Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru Ģekilde bildiriniz.
Mümkün ise yangının cinsini de bildiriniz. (Bina, benzin, motorlu vasıta vs. gibi)
Yangını çevrenizdekilere ve ilgililere en kısa zamanda duyurunuz.
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g) Itfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut araç-gereç ve
imkanlardan faydalanmaya çalıĢınız, bu iĢlemleri yaparken kendinizi ve baĢkalarını
tehlikeye atmayınız.
h) Yangının yayılmasını önlemek için yanıcı maddeleri yangın mahallinden
uzaklaĢtırınız.
i) Görevlilerden baĢkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.
1.9.7.91) Kendinizin ve arkadaĢlarınızın hayatını tehlikeye düĢürebilecek hareket ve fiilde
bulunmak yasaktır.
1.9.7.92) ÇalıĢırken azami dikkat gösterilecek ve tehlikeli hareket ve ĢakalaĢmalardan
uzak durulacaktır.
1.9.7.93) ÇalıĢırken gereksiz, iĢi ve kendinizi tehlikeye düĢürebilecek aksesuarlar
kullanmak yasaktır.
1.9.7.94) Yetkilinin iznini almadan makinelere ait muhafazaları çıkartmak tehlikeli ve
yasaktır.
1.9.7.95) Gerekli olmayan elektrikleri ve su musluklarını açık bırakılmayacaktır.
Yukarıda bahsedilen tüm hususlara aykırılık halinde ĠġVEREN para cezası uygulama ve esas
sözleĢmeyi derhal feshetme hakkına sahip olup, uğrayacağı tüm zarar ve ziyan ile maruz kalacağı
hukuki ve cezai sorumlulukluklara iliĢkin olarak Yüklenici firmaya rücu etme hakkını haizdir.
ĠĢbu SözleĢme iki (2) nüsha hazırlanmıĢ ve akid taraflarca tamamen okunmuĢ olup, imza tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiĢtir.
YÜKLENĠCĠ:
Adı
Vergi dairesi ve numarası
SSK iĢyeri sicil numarası
ÇSGB Bölge No
Adresi

:
:
:
:
:
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