
MÜTEAHHİTLERİN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 
 
— MİLAS OSB’de katılımcılara ait Fabrikalarda iş alan sözleşmeli müteahhitler, 

taahhüt ettikleri işi yaparken kendilerinin çalıştırdıkları işçilerin her türlü sosyal 

güvenlik haklarını ve iş güvenliklerini almaktan dolayı sorumludurlar. 

 
— Katılımcı firma içerisinde tüm müteahhit çalışanları işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre 

yönetim sistemi konularında konulmuş ve aşağıda belirtilen kurallara uymalıdırlar. Kurallara 

uyulmaması durumunda MİLAS OSB Yönetim Kurulunun alacağı kararlar uygulanır. 

 
1- Müteahhit çalışanları sadece katılımcı firmanın İlgili Bölüm Yöneticileri’nin 
gösterdikleri yerlere girebilirler.  
2- MİLAS OSB içerisinde muhtelif yerlere, çeşitli amaçlar için asılmış bulunan 
uyarı levhalarındaki uyarılara eksiksiz uyulmalıdır.  
3- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda 
kesinlikle sigara içilmemelidir.  
4- MİLAS OSB ve katılımcı firmanın iç ve dış çevresine kirliliğe yol açacak 
kâğıt, izmarit v.b. madde atılmamalı ve/veya dökülmemelidir.  
5- Hafriyat kamyonları ruhsatlarında belirtilen ağırlık kadar yükleme yapılabilir. 
Kamyonun dingil sayısının tek veya çiftteker oluşu, kasa yüksekliği vs. 
özellikleri bu sınır değeri aşmaya sebep teşkil etmez.  
6- Yağışlı havalarda hafriyat yapılması kesinlikle yasaktır. Yapanlar hakkında Yönetim 

Kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekli cezai işlemler yapılır. 

7- İnşaat sırasında MİLAS OSB içerisindeki yollara dökülen tüm malzemeler 

(toprak, çamur, taş diğer inşaat malzemeleri vs) ve çevreye verilecek diğer zararlar 

idarenin uyarısına gerek kalmadan iş sahibi tarafından giderilecektir.  
8- İnşaat sahası dışında (tretuvar ve yol üzerinde, kendisine ait olmayan arsalara 
ve diğer yerlere) herhangi bir malzemenin konulması, bu yerler üzerinde çalışma 
yapılması, işgal edilmesi yasaktır.  
9- Mikser ve pompalardan arta kalan betonların MİLAS OSB içinde dökülmesi, mikser ve 

pompaların temizliğinin MİLAS OSB sınırları içinde yapılması yasaktır.  
10- MİLAS OSB sınırları içerisinde belirtilen bölgeler dışında araç yıkanmamalıdır.  
11- Yangın, su baskını gibi acil durumların gerçekleşmesi veya gerçekleşmesi 
ihtimaline karşı en yakındaki MİLAS OSB personeline haber verilmelidir. MİLAS 
OSB çalışanına ulaşılamazsa telefonla santrale (İtfaiye–…….., Santral–……..) olay 
yeri belirtilerek haber verilmelidir.  
12- Yangın durumunda İtfaiye Müdürlüğünün ve/veya görevli MİLAS OSB 

personelinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmelidir. 

13- Deprem durumunda derhal açık alanlara çıkılmalıdır.  
14- Kimyasal serpinti tehlikesi varsa, kesik siren ile alarm verilir. Bu durumda yemekhane 

ve soyunma odası bölgesi olan sığınağa gidilmeli ve vücudun açık yerleri kapatılmalıdır. 

15- Hava taarruzu durumunda ise aşağıda belirtildiği gibi hareket edilmelidir.  
Alarm İkazları:  
Düz veya dalgalı alarm verilirse derhal yemekhane ve soyunma odası 
bölgesi olan sığınağa gidilmeli.  
Saldırı İhtimali Var : 3 dakika sürekli düz siren sesi ile alarm verilir. Çalışılan 
bölgedeki cihazların elektrik bağlantıları kesilir.  
Saldırı Tehlikesi Var : 3 dakika yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile alarm verilir. 

Tehlike Geçti : 1 dakika sürekli düz siren sesi ile alarm verilir. Sığınaktan çıkılmamalıdır.  
16- İş kazası veya yaralanma durumunda ilkyardım en yakındaki sağlık 

ünitesindeki doktor/sağlık elemanı tarafından yapılır ve hastaneye sevki sağlanır. 


