1. Hergün çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alanla ilgili risk faktörleri hakkında taşeron teknik
personeli ve iş güvenliği sorumlusu tarafından bilgi alınmalıdır. İş güvenliği gözetiminde güvenlik
tedbirleri alındıktan sonra çalışma yapılmalıdır.
2. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri ( baret, yelek, ayakkabı )
kullanmalıdır.
3. Çalışma öncesi tüm kaldırma donanımları ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü yapılmalı, yetkisiz kişiler
dışında kaldırma ekipmanları kesinlikle kullanılmamalıdır.
4. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar çatı vb. çalışma alanlarında mutlaka giyilmelidir.
5. İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler, çalışılan yere uygun bir şekilde
gerçekleştirilmelidir. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler
arasına yatay can halatlar gerilmelidir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve
hat boyunca emniyetli olarak yürüyebilmelidir.
6. Çatıda yapılan çalışmalar için öncelikle, çatıya çıkış ve çatıdan iniş sırasında düşme riski olan yerlerde
uygun önlemler alınmalıdır. Çalışılan pozisyonlara uygun olarak, erişim noktaları düzenlenmelidir.
7. Düşmeye karşı önlemler, çalışma başlamadan önce planlanmalı, uygulanmalı ve çalışma bitene kadar
sürdürülmelidir.
8. Çatıda çalışacak kişiler yeterli bilgiye, deneyime ve yeteneğe sahip olmalıdır.
9. Çatı çalışmalarının sürdürüldüğü kısmın altındaki ve çevresindeki tehlikeli alana girilmemelidir.
10.Düşen malzemelerden oluşabilecek yaralanmaları önlemek için gerekli tedbirler (ağ, vs.) alınmalıdır. Eğer
mümkünse büyük ve ağır malzemeler çatıya taşınmaktan kaçınılmalıdır.
11.Malzemelerin düşebilecek yerlerde birikmesine izin verilmemelidir.
12.Malzemelerin indirilmesi için kapalı çöp bacası veya yük asansörü kullanılmalıdır.
13.Düşen malzemeler ölümlere yol açabilirler. Bu nedenle çatıdan aşağıya hiçbir malzeme atılmamalıdır.
14.İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde
çalışmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya
yere düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır.
15.Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında, yuvarlanan veya kayan işçilerin düşmesini engellemek için
korkuluk ve etek tahtaları çakılmalıdır.Bu korkuluklar dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel
olacak sağlamlıkta olmalıdır.
16.Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, çatı,kaymayı önleyici çatı el merdiven ya da iskele
platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalısmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler almadan
kesinlikle çatı üzerine çıkılmamalıdır.
17.40-50 km/saat’in üzerindeki rüzgar hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan
her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.
18.Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme
yollardan geçilmemeli, şaka yapılmamalı ve gayri ciddi çalışılmamalıdır.
19.Vinç ile alınan malzemeler çatı mahya seviyesinin 50 cm üzerine talimatla kaldırılmalıdır, tali kirişlere dik
olacak şekilde, taşıyıcı kirişler üzerine yavaşça ve dikkatlice indirilmelidir.
20.Malzeme ağırlığının taşıyıcı kiriş taşıma kapasitesinden daha az olmamasına bilhassa dikkat edilmelidir
ve en az 2 yerden çatı kontrüksiyona bağlayarak korumaya, sabitlemeye alınmalıdır.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her
türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza
ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir
kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki
gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim.
Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet
edeceğimi bildirerek imza ediyorum.
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