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Bu dokümanda Wijnen Bouwgroep’a ait tüm şantiyelerde uyulması ve bu şantiyelerde çalışacak herkesin haberi olması gereken davranış 

kuralları belirtilmiştir. Alt ve/veya yan müteahhit olarak bu kuralları, firmamıza ait şantiyelerden birinde çalışacak personelinizle çalışmalar 

başlamadan önce bizzat gözden geçirmeniz gerekmektedir.  

1 ŞANTİYE SAHASINA GİRİŞ 

- Çalışanların çalışmaya başlamadan önce Wijnen yöneticisine geldiğini bildirmesi gerekmektedir. 

- Çalışanlar yanlarında her zaman geçerli bir kimlik belgesi (kimlik kartı ya da pasaport) bulundurmak zorundadır. 

- Bağırıp çağıranlara, kaba dil kullananlara ve çirkin davranışlarda bulunanlara müsamaha edilmeyecektir. 

- Çalışanların doğru bir şekilde giyinmesi, giysilerin sağlam ve bedenin üst kısmının örtülü olması gerekir. 

- Wijnen, üçüncü şahıslara ait malların korunmasından sorumlu değildir. 

- Yanında alkol veya uyuşturucu bulundurmak ya da bunların etkisi altında çalışmak yasaktır. 

- Dışarıda ve açık inşaat alanında çalışırken müzik aleti bulundurmak yasaktır. 

- Kantin ve tuvalet ünitelerinin temiz tutulması rica olunur. 

- Aksi belirtilmediği sürece şantiye sahasında sigara içmek yasaktır. 

- Yöneticinin/amirin verdiği talimatlara uyulması gerekir. 

- Yasak ve uyarı levhalarına uyulması gerekir. 

- Alınmış olan güvenlik tedbirleri, yöneticinin/amirin izni olmadan kaldırılamaz. 

- Tehlikeli ve kazaya sebep verebilecek durumların yöneticiye/amire bildirilmesi rica olunur. 

- Çalışma alanlarının temiz ve düzenli tutulması, tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesinin önlenmesi rica olunur. 

- Çöp ve artık maddelerin birbirinden ayrılması ve bunlara özel çöp tenekesi ya da konteynerlere konulması gerekmektedir. 

- Su ve enerjinin tutumlu bir şekilde kullanılması, israf edilmemesi rica olunur. 

- Madde ve aletlerin işe engel olmayacak şekilde saklanması gerekir. 

- Gün sonunda çalışma alanları terk edilirken düzenli ve güvenli bir şekilde bırakılmalıdır. 

- Şantiye sahasında geçerli iş ve mola saatlerine riayet edilmesi rica olunur. 

- Yönetmelik ve/veya kurallara uymayanların şantiye sahasına girmelerine izin verilmeyecektir. 

3 OTOPARK YÖNETMELİĞİ 

- Aracınızı belirtilen yerlere park ediniz. Park ederken diğer kullanıcıları da düşününüz. 

- Araç park edildiği andan itibaren orada kalınması, park yerinin değiştirilmemesi rica olunur. 

4 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN (KKE) 

- Şantiye sahasında güvenlik ayakkabısı giyilmesi şarttır. 

- Şantiye sahasında baret kullanılması şarttır. 

- Göze zarar verebilecek işlerde güvenlik gözlüğü takılması şarttır. 

- İşitme kaybına yol açabilecek işlerde işitme koruyucu kullanılması şarttır. 

- Tozlu işlerde toz emici ve solunum koruyucu kullanılması şarttır. 

- Yangına sebep verebilecek işlerde ateşe dayanıklı giysiler giyilmesi ve bir yangın söndürücü bulundurulması şarttır. 

- Tehlikeli maddelerle çalışanlar, kullandıkları maddenin etiketinde tavsiye edilen kişisel koruyucu ekipmanı taşımak zorundadır. 

- Düşmeyi önleyecek toplu koruma tedbirlerinin alınmadığı hallerde yüksekte (2,5 metrenin üzerinde) çalışanların paraşüt tipi emniyet 

kemeri kullanmaları gerekmektedir. 

- Tüm KKE’lerin kontrolden geçirilmiş ve iyi durumda olması ve çalışanlara kullanılmasına dair talimat verilmiş olması gerekir. 

5 SON DAKİKA RİSK ANALİZİ (SDRA) 

SDRA, çalışanların işe başlamadan önce güvenlik hususlarını kendi başlarına son bir defa kontrolden geçirmelerine yardım eden basit bir 

yöntemdir. SDRA’nın amacı çalışanlara kendi iş alanında karşılaşabilecekleri tehlikeleri hatırlatmak ve riskleri ortadan kaldırmaktır.  

Şu 3 adımın izlenmesi gerekir: 

1.  Riski değerlendir: Çalışmaya hemen başlama, önce riskli bir durum olup olmadığına bak. 

2.  Önlem al: Riskleri ortadan kaldırmak için ne yapman gerektiğini düşün ve bunu uygula, gerekirse yöneticiye/amirine danış. 

3.  Çalışmaya başla: Her şey güvenliyse işe başlayabilirsin. 

Şu kuralı aklından çıkarma: Ancak güvenli olduğuna emin olduktan sonra çalışmaya başlayacağım. Önce düşün, sonra yap. 

6 AFET VE ACİL DURUMLAR 

- Kaza, yangın veya birinin fenalaşması gibi afet veya acil durumlarda yöneticiyi/amirinizi uyarınız.  

- İlan panosunda üzerinde ilgili telefon numaralarının yazılı olduğu bir alarm kartı bulunmaktadır. 

- (Mevcutsa) şantiye sahasının yönetici/amir ve resepsiyon karavanında bir yangın söndürme aleti ve ilk yardım kiti bulunur. 

- Kendi başınıza gereksiz risklere girmeyin, şirketin yardım görevlilerinin verecekleri talimatları izleyin. 
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