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1. Ofisleri ve çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutunuz. 

2. Ofislerde acil durumlar dışında koşmayınız. 

3. Elektrikli cihazların yakınında çay, kahve gibi dökülme ihtimali olan içecekler bulundurmayınız. 

4. Takılma, düşme ve çarpma ihtimaline karşı dolap kapaklarını ve masa çekmecelerini açık 

bırakmayınız. 

5. Yürürken aynı zamanda asla evrak okumayınız. 

6. Yüksek yerlerdeki raflardan dosya vb. alırken portatif merdiven kullanınız. 

7. Sandalye, koltuk, masa ve çekmeceleri yüksekte bir yere ulaşmak için merdiven gibi kullanmayınız. 

8. Dolapların üzerine dosya vb. yığmayın, dolapların içine düzenli biçimde koyunuz. 

9. Koltuk ve sandalyeleri kontrol ediniz, arızalı olanları kullanmayarak ilgili birime bilgi veriniz. 

10. Ofislerin temizliğinde oluşan ıslak zeminlerin kurulanmasını sağlayınız. 

11. Ofis zeminlerinde kaymaya, takılmaya neden olabilecek yüzeyleri onartınız. 

12. Elektrik ile çalışan cihazlarda, elektrik tesisatında veya prizlerde; emniyetsiz bir şekilde açıkta 

bulunan kablo veya kablo uçlarına müdahale etmeyiniz, ilgili teknik birimden destek talep ediniz. 

13. Evraklardaki zımba tellerini zımba teli sökücü ile çıkartınız. 

14. Ofislerde bulunan makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. malzemeleri dikkatli kullanınız. 

15. Klavyenin rahat bir çalışma pozisyonu sağlayacak uzaklıkta (kollar dirsekten 90°açıyla) olmasına 

özen gösteriniz. 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, işim ile ilgili hususlarda bu kurallara uygun 

çalışacağım, yetersiz olduğum ve yetkim dışında olan işler için derhal yetkilisine veya işverene 

müracaat edeceğim. Yetkililerin verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne ait sözlü ve özel talimatları da 

harfiyen ve aksatmadan yerine getireceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır. 

İş bu talimat ve taahhüt tutanağını tamamen okuyup anlayarak bir suretini aldım, diğer suretini de 

özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. İş bu talimatta belirtilen kaidelere ve talimatlara 

harfiyen riayet edeceğimi bildirerek kendi rızamla isteyerek ve bilerek imza ediyorum. 
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