
LSR and Golden Principle | 11

Our Life-Saving Rules

and Golden Principle

To ensure that everyone in the company is clear about how we can achieve this, we have eight

Life-Saving Rules. We have also introduced the Golden Principle, which states that employees 

will be expected to stop work if they see unsafe conditions or behaviors, regardless of who is
involved. The Life-Saving Rules apply in all company employment locations. Please make sure 

that you know, understand and can follow the Life-Saving Rules by completing the e-learning 

in your frst 30 days.

Visit Connect > Our company > Life-Saving Rules LSR) to learn more and complete

the training.

AkzoNobel takes the safety of all of its people incredibly
seriously. In fact, our vision is ZERO injuries and incidents.

Golden Principle:

Stop work if 

conditions or 
behavior are 

unsafe

Our Life-Saving Rules

Work with a 
valid work permit

when required

Use fall protection 

when working 

at height

Obtain a permit 

for entry into a

confned space

Make sure 
moving machinery

is guarded

Check equipment

is isolated before 

work begins

Obtain authorization

before disabling

safety equipment

İşyerinde alkol ve 

uyuşturucu kullanmayın

Hayat Kurtaran Kurallarımız 

ve Altın Kuralımız
AkzoNobel çalışanlarının güvenliğini son derece ciddiye alır. 

Vizyonumuz SIFIR kazadır.

Hayat Kurtaran Kurallarımız

Altın Kural

Koşullar ya da 

davranışlar 

güvensiz ise 

işi durdurun

Organizasyonumuzdaki herkes için geçerli olan sekiz Hayat

Kurtaran Kuralımız vardır. Ayrıca, koşullar ya da davranışlar

güvensiz ise, kimin sürece dahil olduğuna bakmaksızın işi

durdurması gerektiğini belirten Altın Kuralımız vardır. Hayat

Kurtaran Kurallar organizasyonumuzun her lokasyonunda

uygulanır. Lütfen, Hayat Kurtaran Kurallar’ı bildiğinizden,

anladığınızdan ve uygulayabilir olduğunuzdan emin olmak için

işe başladıktan sonra 30 gün içerisinde e-öğrenmeyi

tamamlayınız.

Daha fazla bilgi almak ve eğitimi tamamlamak için Connect > 

Our company > Life-Saving Rules (LSR) ziyaret edin.

Gerektiğinde 

yapılan işe 

uygun çalışma 

izni ile çalışın

Yüksekte 

çalışırken 

emniyet kemeri 

kullanın

Kapalı alana 

girmek için 

çalışma izni 

alın

Hareketli makine 

parçalarının koruması 

olduğundan emin 

olun

Çalışmaya başlamadan 

önce ekipmanların izole 

edilmiş olduğunu 

(LOTOTO) kontrol edin

Güvenlik donanımlarını 

devre dışı bırakmadan 

önce yetki isteyin

Motorlu araçlarda 

emniyet kemeri kullanın

https://akzonobel.sharepoint.com/teams/SC00029/T01763/T02163/Pages/default.aspx

