
              İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

                  AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ  

ÇAY OCAĞI ÇALIŞANLARI İÇİN TALİMAT 

1. AMAÇ:  

Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; Çay ocağında çalışanların, olası tehlike ve risklere 

karşı almaları gereken önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak 

biçimde çalışmalarını sağlamaktır. 

2. KAPSAM:  

Bu talimat İTÜ AYE bünyesinde çay ocağında çalışan personelle birlikte tüm çalışanları 

kapsar.  

3. DAYANAK: 

Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. UYGULAMA:  

4.1. Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutunuz. Kullanılan malzemelerin ve araç gereçlerin 

temizliğine, hijyen kurallarına uygun çalışmaya özen gösteriniz.  

4.2. Çay ocağına personel harici kimse girmemelidir.  

4.3. Çay ocağı personeli dışında çay alma, kahve yapma, bardak yıkama vb. işlemleri 

yapmak amacıyla hiçbir personel çay ocağına girmemelidir. Giriş çıkışların kontrolünü 

sağlayınız.  

4.4. Kullanılan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine dikkat ediniz. Tarihi geçmiş 

uygun koşullarda saklanmayan gıda maddelerini kullanmayınız.  

4.5. İşyerinde bulunan tüm uyarı ve ikaz levhalarına, işaretlerine ve talimatlara uyunuz.  

4.6. Bina içerisinde acil durumlar dışında koşmayınız.  

4.7. Çalışma arkadaşlarınızla güvenliğinizi tehlikeye düşürecek şakalaşmalar yapmayınız.  

4.8. Çalışma alanınızdaki tüm elektrikli aletlerin kablolarının, fiş ve prizlerinin uygun ve 

emniyetli olmasını ve arızalı olanların onarılmasını sağlayınız. Herhangi bir şekilde elektrik 

onarımlarını kendiniz yapmayınız. Ayrıca sarkan ve ekli elektrik kablolarının açıkta 
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durmasını engelleyiniz. Herhangi bir arıza durumunda bir üst amirinize ve elektrik arızasını 

giderecek ilgili kişiye bildiriniz.  

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

açık bırakmayınız. Kapı ve pencereleri dikkatli açarak odanın havalandırılmasını 

sağlayınız.  

4.10. Yürürken, özellikle merdivenlerden inip çıkarken cep telefonundan mesaj yazıp 

okumayınız.  

4.11. Yüksek yerlerdeki raflardan herhangi bir şey alırken portatif merdiven kullanınız.  

4.12. Sandalye, koltuk, masa ve çekmeceleri yüksekte bir noktaya ulaşmak için asla 

merdiven gibi kullanmayınız.  

4.13. Dolapların üzerine malzeme yığmayınız, dolapların içini düzenli biçimde yerleştiriniz.  

4.14. Koltuk ve sandalyeleri kontrol ediniz, arızalı ve problemli olanları kullanmayarak 

ilgili birime bilgi verip onarılmasını sağlayınız.  

4.15. Cam yüzeylerinde kırık ve çatlak olması durumunda derhal onarılmasını sağlayınız.  

4.16. Çay ocağı temizliğinde oluşan ıslak zeminlerin kurulanmasını sağlayınız.  

4.17. Zeminlerinde kaymaya, takılmaya neden olabilecek yüzeyleri onartınız.  

4.18. Yaralanma ve kazalara neden olabilecek malzemeleri(bıçak vb.) dikkatli kullanınız. 

Masa üzerinde kolayca ulaşabilecek yerlerde bulundurmayınız.  

4.19. Yerden ağır bir malzeme kaldırırken belin incinmemesi için dizlerin kırılması ve 

kuvvetin belden değil bacaklardan alınmasını sağlayınız.  

4.20. Çalışma alanlarında yüksek sesle konuşmayınız.  


