
 

 

 

İKM FUAR ALANLARINDA UYULMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

GENEL KURALLARI 

 

 
      Organizatör/Kiracı fuar yerleşim planını, kurulum başlayacağı tarihten en az 10 gün önce 
İKM yönetimine bildirmek ve onaylatmak zorundadır. Onaylı plana uygun olmayan kurulumlar 
İKM yönetimince revize edilmek üzere durdurulur. (ACK’ların, yangın dolaplarının, elektrik 
dağıtım panolarının önünün kapılması vb.) 
 
Fuar alanında çalışırken; 
 
1) Önce sağlığınızı ve güvenliğinizi düşününüz, yazılı/sözlü talimatlara göre çalışınız. 
2) Kılavuzda (İKM Web sayfasında yayınlanan) belirtilen İSG kurallarını ve uyarılarını dikkatli 

okuyunuz ve uygulayınız. 
3) 18 yaşından küçük ve sigortasız işçi binaya alınmayacaktır. 
4) Bilmediğiniz, eğitimini almadığınız ve yetkili olmadığınız işlere müdahale etmeyiniz. Fuar 

alanındaki kurallara eksiksiz uyunuz. 
a. Ağır tonajlı araçların, fuar alanına girebilmesi için İKM Teknik Ofisinin onayı 

gerekmektedir. İKM’nin onayıyla girişine izin verilen araçlar park ettirilmeyecektir. Her 
halükarda 10km/saat hız sınırına uyacaklardır. 

b. Fuar alanı zeminine, sütun ve duvarlarına zarar vermeyiniz. (Web Kılavuz, Madde 
2.12/6) Yere, yağ ve benzeri bir madde döküldüğünde olası kazaları, zeminin hasar 
görmesini ve kirlenmesini önlemek için derhal temizleyiniz.  

c. Solvent bazlı boya/tiner kullanmayınız ve alçı/zımpara yapmayınız. 
d. Alan içinde ahşap doğrama yapmayınız. (Web Kılavuz, Madde 2.17) 
e. Alan içinde metal işleri için cıvatalı montaj tercih edilmekte, sadece kaynak makinesi 

kullanılması zorunlu hallerde İKM Web sayfasındaki, madde 2.5/6’da yer alan kurallara 
uyulması zorunludur.  

f. Yüksekte çalışmanın gerekli olduğu hallerde sadece tecrübeli ve sertifikalı personel 
bulundurulacaktır. (Web Kılavuz, Madde 2.16) 

g. Kullanılacak standların yükseklikleri B5 katı A Blok için 3 metre, B-C Blok için 4,5 metre 
sınırını geçmeyecektir.  

5) Çalışmakta olan ekipmanlara asla müdahale etmeyiniz, ekipmanların koruyucu 
donanımlarını keyfi olarak yerlerinden çıkarmayınız. 

6) Arızalanan ekipmanları kullanmayınız ve bunları ilgililerine bildiriniz. 
7) Çalışırken; baret, maske, emniyet kemeri ve eldiven, cihazlarda toz tutucu gibi kişisel 

koruyucuları mutlaka kullanınız. 
8) Gördüğünüz önemli bir tehlikeyi, yangını veya iş kazasını derhal İKM Teknik Ofis’e veya 

İKM Güvenliğine bildiriniz. 
9) Kapalı mekanlarda sigara içmek cezai işleme tabidir. (4207 sayılı Kanunun 2. Maddesi). 

Girilmesi yasak olan bölümleri kullanmayınız. 
10) Çalışma sırasında size tehlike yaratacak alkol, uyuşturucu vb. maddeler kullanmayınız. 
11) Yangın söndürücü ve acil çıkış kapılarının önünü her zaman boş tutun ve bu tür yerlere ve 

merdivenlere malzeme bırakmayınız. 
12) Yangın söndürücü ve ilk yardım malzemesi gibi donanımların yerlerini değiştirmeyiniz. 
13) Fuar alanında tesisat kapaklarına sadece İKM yetkili personeli tarafından müdahale 

edileceğini unutmayınız. 
 

Yukarıdaki kurallara uymayanlar İKM Yönetimi ve Organizatör tarafından fuar alanının dışına 
çıkartılacaktır.  


