
 

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI-BEYAZ YAKA 

 

1) Yetki, bilgi ve görevim dışında iş yapmayacağım, başka çalışanların iş ve görevlerine müdahale 
etmeyeceğim. 

2) Şantiyede çalışmalar sırasında aldığım kişisel koruyucuları sürekli olarak kullanacağım, 
kullanmayanları uyarıp, yetkilisine bilgi vereceğim. Kaybettiğim, bozuk ve arızalı olan koruyucu 
malzemeleri ile ilgili yetkililere bilgi verip, değiştireceğim. 

3) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildirip, müdahale etmeyeceğim. 

4) Besleme kabloları, elektrik aksamı ve elektrik panolarına dokunmayacağım, fişsiz veya kırık fiş-priz 
kullanmayacağım.  

5) Elektrikçinin görevi gereği yapması gereken bakım ve onarımları yapmayacağım, yapanları 
uyaracağım. 

6) Şantiyede İş Güvenliğine yönelik alınmış ve alınacak İş Güvenliği önlemleri ve kurallarına, 
yürürlükte olan İş Sağlığı ve İş güvenliği Sisteminin tüm gereklerine uyacağım. Uymadığım takdirde 
Hukuki ve Cezai sonuçlarını kabul ediyorum. 

7) İş Güvenliğine yönelik uyarılara, yasaklara ve önlemlere eksiksiz uyacağım. 

8) Şantiyede azami sürat 20 Km. dir. Bu hususa riayet edeceğim. 

9) İş Güvenliğine yönelik eksik önlem ve hatalı davranışları derhal yetkilisine duyuracağım. 

10) İş makine, nakliye araçları, binek araçlarının hareket alan ve manevra sahasına kesinlikle 
girmeyeceğim, işaretçinin ve yetkililerin tüm uyarılarına derhal uyacağım. 

11) İş makineleri, nakliye araçları ve traktörlerin üstüne binmeyeceğim, çalışmalarına müdahale 
etmeyeceğim. 

12) Şantiye sahası içinde bulunan her türlü İş Güvenliği uyarı, yasak levha ve sistemlerine zarar 
vermeyeceğim. Tüm uyarıları yerine getireceğim. 

13) Girilmesi ve geçilmesi yasak ve tehlikeli bölgelere girmeyeceğim. 

14) Yetkililerin işin yapımına yönelik verdiği talimat ve uyarıları eksiksiz ve aksatmadan yerine 
getireceğim. 

15) Sağlam ve düşmeye engel olacak korkulukları bulunmayan, geçit, bölge, platform, zeminlerde 
durmayacağım ve geçmeyeceğim. 

16) Çalışan makinelerde tamirat ve bakım yapmayacağım/yaptırmayacağım. Arızalı ve talimat levhası 
olan kısımlara dokunmayacağım, kapalı şalterlere müdahale etmeyeceğim. 

17) 2 m den yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde çalışma yapacağım zaman paraşüt tipi emniyet 
kemeri kullanacağım. 

18)  İskele ve korkuluğu, platform zeminleri tam olmayan tünel, kalıp üzerinde önlemler alınmadan 
çalışmayacağım, basınçlı tüplere müdahale etmeyeceğim, tünel kalıp transferlerinde yüke 
müdahale etmeyeceğim, yük hareket sahası içinde bulunmayacağım. 

19) Vinç ve kaldırma araçları hareket sahası içinde bulunmayacağım, yük altında olmayacağım, 
bulunanları uyaracağım. 

20) Zemin ve katlarda boşlukları ve düşme tehlikesi olabilecek kısımları kapatacağım/kapattıracağım. 
Asansör ve galeri boşluklarının ve sair boşlukların üzerini ve geçiş alanı olan ön kısmını 
korkuluklarla kapatacağım /kapattıracağım. Yapılmış olan bu korkulukları yetkililerinden habersiz 



 

 

olarak açmayacağım. İş güvenliği için yapılan koruma önlemlerini iş güvenliğinden habersiz 
kesinlikle bozmayacağım. 

21) Güvenlik şeridi yâda korkuluklarla çevrilmiş yerlere ve boşlukların içerisine kesinlikle 
girmeyeceğim.(asansör kuyusu, şaft boşluğu, galeri boşluğu altı, kazı bölgeleri vs.) 

22) Malzeme atımlarını gözcü kontrolünde ve atım alanı şeritlenmiş olarak yapacağım/yaptıracağım. 

 

Yukarıdaki kuralları okuyarak anladım. Şantiyedeki çalışmalarım sırasında bu kuralların tümüne 
uyacağımı, uyulmasını sağlayacağımı, gerektiğinde yetkililere başvuracağımı bildirerek 
imzalıyorum. 

Adı ve Soyadı   /   Görevi   /   İmzası 

 

 

 

 


