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Birleşik Krallık’ta yurtdışından gelmiş
biri olarak mı çalışıyorsunuz?

İşyerinde sağlığınız ve güvenliğiniz.

Turkish
Giriş
n
n
n
n

Burada yasal olarak çalışıp çalışmadığınıza bakılmadan Birleşik Krallık sağlık
ve güvenlik yasaları sizi korur.
İşverininiz sağlığınızı, güvenliğinizi ve rahatlık durumunuzu korumak
zorundadır.
Sizi kimin çalıştırmakta olduğunu bilme hakkınız vardır. Eğer bilmiyorsanız,
bunu sorunuz.
Birleşik Krallık sağlık ve güvenlik yasası kapsamında yapmanız gereken bazı
şeyler vardır.

İşverininiz ne yapmalıdır
This is a Turkish language
version of pocket card
INDG410

Genel
n
n

İşiniz ile bağlantılı olarak sağlığınıza ve güvenliğinize yönelik her türlü risk
hakkında sizi bilgilendirmelidir.
Zorunlu İşveren Sorumluluk Sigortası bulunduğunu gösteren bir sertifikayı
sergilemelidir.

Bilgi ve iş eğitimi
n
n
n

Güvenli bir şekilde çalışabilmeniz için gerekli olan bilgileri, talimatları ve iş
eğitimlerini vermelidir ve bunları anlamış olmanızı temin etmelidir.
İşyerinizde bulunan her türlü güvenlik tabelasını anlıyor olabilmenizi temin
etmelidir.
Tecrübeli bir yönetici ile her zaman konuşabilecek durumda ve birbirinizi
anlıyor olabilmenizi temin etmelidir.

Ekipman ve kıyafet
n
n
n

Doğru şekilde bir eğitim almamış olduğunuz müddetçe, bir traktör de dahil olmak
üzere, hiç bir makineli aracı kullanmanıza ya da çalıştırmanıza izin vermemelidir.
Kullanmanız gereken her türlü ekipmanın uygun ve düzgün olarak bakım görmüş
olmasını temin etmelidir.
Gerektiği takdirde, size koruyucu ekipman ya da kıyafet vermelidir (ücretsiz), ve eğer
açık havada çalışacaksanız bunlar sıcak ve / veya su geçirmez olmalıdır.

Refah durumunuz
n
n
n

Kullanabileceğiniz yeteri kadar tuvaletin ve yıkanma yerinin, ve temiz içme
suyunun bulunuyor olmasını temin etmelidir.
Acil ilk yardım alabiliyor olmanızı temin etmelidir.
Tüm yaralanma, hastalık ya da tehlikeli olay durumlarının birer kaydını
tutmalıdır ve bunları Sağlık ve Güvenlik Müdürlüğü (HSE) Vukuat İrtibat
Merkezi’ne bidirmelidir.
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Kadınlar ve Gençler
n
n

Özellikle hamile olan ya da hala bebek emziren, çocuk doğurma yaşındaki
kadınlara yönelik her türlü riski göz önünde bulundurmalıdır.
18 yaşın altında olan çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Siz ne yapmalısınız
n
n
n
n
n

İşte yaptıklarınızın sizi ya da başka kişileri risk altına sokmuyor olmasını
temin etmelisiniz.
İşyerinde sağlığa ve güvenliğe yönelik riskleri azaltması için işverininize
yardımcı olmalısınız.
Her türlü iş ekipmanını size verilmiş olan iş eğitiminde gösterildiği gibi
kullanmalısınız.
Sağlığınız ve güvenliğiniz için tedarik edilmiş olan herşeyi düzgün bir şekilde
kullanmalısınız.
Hamile olduğunuz, bebek emzirdiğiniz ya da son altı ay içerisinde bebek
doğurmuş olduğunuz takdirde de işverininizi bu konuda bilgilendirmelisiniz
(yazılı olarak).

Sağlığınız ve güvenliğiniz ile ilgili endişeniz varsa ne yapmalısınız
n
n

İşverininiz, müdürünüz ya da yöneticiniz ile konuşunuz.
Eğer bir tane varsa güvenlik temsilciniz ile konuşunuz.

Eğer kendinizin ya da diğer işçilerin hala risk altında olduğunu düşünüyorsanız,
Sağlık ve Güvenlik Müdürlüğü (HSE) ile temasa geçiniz. HSE ile gizlilik ilkesi
kapsamında ve isminizi vermeden konuşabilirsiniz. İrtibat ayrıntıları için ‘Ek
bilgiler’ başlıklı bölüme bakınız.

Diğer tavsiyeler
Birleşik Krallık yasaları kapsamında, en fazla ne kadar saat çalışmanız
gerektiğine ilişkin sınırlamalar, çalışma dışı süreleri, dinlenme molaları ve
ücretli yıllık izinler gibi başka temel haklarınız da vardır. Çalışma koşullarınız ve
şartlarınız ile ilgili olarak bilgi edinmek için şuralar ile temasa geçebilirsiniz:
n

n
n

Danışma, Uzlaştırma ve Tahkim İşleri Servisi (ACAS). 08457 474747
numaralı Ulusal Yardım Hattını arayarak ya da www.acas.org.uk adresli web
siteleri üzerinden e - posta göndererek;
Yerel Vatandaş Danışma Büronuz (telefon rehberine bakınız) ya da
www.adviceguide.org.uk adresli web sitelerini kullanarak;
Sendika Hareketi Derneği (TUC). TUC’nin 0870 600 4882 numaralı
Haklarınızı Bilin yardım hattını arayarak ya da www.tuc.org.uk adresli web
siteleri üzerinden e - posta göndererek.

Ek bilgiler

Sağlık ve güvenlik ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Sağlık ve Güvenlik
Müdürlüğü’nün (HSE) yabancı işçilere yönelik şu web sayfasını ziyaret ediniz:
www.hse.gov.uk/migrantworkers
Bu yaprakçık Sağlık ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından çıkartılmıştır. Yasalara
uymak ile ilgili yol gösterici bilgiler içermektedir.
© Her Hakkı Crown’a Mahfuzdur. Reklam işleri, onaylama işlemleri ya da ticari
amaçlar hariç olmak üzere bu yayın serbestçe kopyalanabilir. İlk basım tarihi
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