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1 
Yatakhanelerde elektrikli ısıtıcı, ocak ve benzeri cihaz kullanılmayacak ve bulundurulmayacak. Bu tip cihazlar 
koğuşlarda elektrik çarpması ve yangın riskini arttırmaktadır. 

2 
Alkollü içecek ve uyuşturucu bulundurulmayacak kullanılmayacak ve satılmayacaktır. Bu tür maddeler 
insanların bilinçsiz hareket etmesine neden olur ve şantiyede iş kazası risklerini arttırır. 

3 

Yatakhane içerisinde elektrik sisteminde kesinlikle oynamayın, karıştırmayın ve değişiklik yapmayın. Arıza 
varsa elektrikçiye haber verin. Aksi halde işiniz olmayan işlere karışmanız sonucu ciddi sonuçlar 
doğurabilecek iş kazaları yaşanabilir. 

4 
Koğuş içlerinde sigara kesinlikle içmeyin. Beraber kaldığınız ve sigara içmeyen arkadaşlarınıza saygısızlık 
anlamına gelir. Ayrıca yangın tehlikesi yaratmaktadır. 

5 

Her işçi kaldığı koğuşta ve kamp alanında hangi noktalarda yangın söndürücü olduğunu tespit etmelidir. 
Yangın anında panik oluşacağından acil müdehale açısından bu tespiti yapmak önemlidir. Ayrıca yangın 
söndürücüleri boşaltmayınız. Bu durum yangına boş tüple koşmak anlamına gelir. 

6 Koguşta yatakların içinde ve dışında elektrik sisteminde değişiklik yapmayın ve seyyar kablolar çekmeyin. 

7 

Kamp bölgesinde yerlere çöp atmayınız. Belirli noktalara konmuş çöp kovalarına atınız. Aksi halde 
yaşadığınız bölgede yine sizin sağlığınız için tehlike yaratacaktır. Kullanılmayan iş elbiseleri,  ayakkabı, terlik 
vb. malzemeleri çöp konteynırına atınız.  

8 

Yemekhanede her taşeron firma için yemek saati belirlenmiştir. Firmamızın öğle yemeği saati .... : .... ‘dır. 
Bu saat haricinde yemekhane sırasına girmeyiniz. Aksi takdirde yemek verilmeyecektir. Yemek saati 
uygulamasının amacı tamamen sizin öğle yemeği istirahatinizi tam kullanabilmenizi ve gereksiz sıra 
beklemenizi önlemek içindir. 

9 
Yemekhane içine don, atlet vs. Kıyafetlerle girmeyiniz. Ayrıca yemek dağıtımları sırasında kesinlikle hiç bir 
personelle tartışmayınız, konu ile ilgili sorunları derhal SEÇ Sorumlularına bildiriniz. 

10 Yemekhane malzemelerini koğuşlara götürmeyin.  

11 

Kamp bölgesi tüm çalışanların ortak kullanım alanıdır. Sizin kullanımınız için yapılan hiç bir malzemeye zarar 
vermeyin. Kamp bölgesinde hiç bir şekilde kavga etmeyin, bu tür tartışmaları büyütmeden amirlerinize 
bildirin. Sorunlara ancak bu şekilde çözüm bulunacaktır. Aksi halde kavga eden yada kavgaya sebebiyet 
veren personeller şantiyede çalıştırılmayacaktır. 

12 Duş ve tuvaletleri temiz kullanın. 

13 Duş perdelerini, fıskıyeleri ve musluklara zarar vermeyin, sökmeyin, kırmayın. 

14 Duş-tuvaletlere verilen her zarar yine sizin rahatınızı ve sağlığınızı etkileyeceğini biliniz. 

15 Tuvaletlerdeki sabunları boş yere kullanmayın ve israf etmein. 

16 
Kamp alanında sizin sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye sokan bir durum tespit ettiğinizde lütfen konuyu 
firmanızın SEÇ sorumlularına bildiriniz. 
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