1. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri ( baret, yelek, ayakkabı )
kullanmak zorundadırlar.
2. Çalışma öncesi tüm kaldırma donanımları ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü yapılmalı, yetkisiz
kişiler dışında kaldırma ekipmanları kesinlikle kullanılmamalıdır.
3. Kaldırma operasyonlarında yükün altında bulunulmamalı, yüke el ile müdahale edilmemelidir.
Yükün yönlendirilmesi için yönlendirme halatları kullanılmalıdır.
4. Vinç ile montaj yapılırken vinç operatörüne işaret sadece yetkili bir kişi (montör veya sapancı)
tarafından verilmelidir.
5. Kaldırma işlemi yapılan alan bariyerlenerek diğer çalışanların alana girmesi engellenmelidir.
6. En az iki civata monte edilmeden vinç sapanı çözülmemelidir.

7. Kaldırılacak malzemenin kenarları keskin ise malzeme ile sapan arası
desteklenmelidir. (eski bez sapan parçası, kauçuk malzeme..vb)

8. Düşme tehlikesi olan bölgelerde malzeme istifi yapılmamalıdır.
9. Kenar bölgelerde çalışma yapılırken aşağıda çalışan olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekli uyarı ikaz
tabelaları konulmalı, çalışma olduğu tespit edilirse bölüm amirleri ile irtibat kurulmalıdır.
10.Düşme riski olan 2 metreden yüksek
yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri
kullanılmalıdır.
Emniyet
kemerinin
bağlanamadığı noktalarda çeliklere
dolanacak güvenlik halatları, kolon arası
can halatları yada geri sarmalı düşme
tutucu sistemler kullanılmalıdır.

11.Montaj sahasında zeminde açık kalan yerler için geçici korkuluk yada kapamalar yapılmalıdır.
12.Kaynak/kesme işlerinde uygun kişisel koruyucular(yüz siperi,kaynakçı eldiveni..vb) kullanılmalı,
yanıcı malzemeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
13.Ateş veya kıvılcım çıkaran çalışma yapılacak(kaynak,kesim..vb) ise bölgede her zaman yangın
söndürücü hazır bulundurulmalıdır.
14.Hava şartlarının çalışmaya elverişli olmadığı durumlarda özellikle yüksekte çalışma, trapez saç
montajı ve vinç operasyonları yapılmamalıdır.
15.Yüksekte montaj yapılırken aşağıda bulunan personelin başına; somun, civata gibi çeşitli
malzemelerin düşmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. (malzeme kemeri/çantası..vb)

16.Fiş-priz sistemi olmayan, açık uçlu kablo kullanılmamalıdır.
17.Blok içerisinde ve dış cephelerde, düşme tehlikesi olan yerlerdeki her türlü güvenlik tedbirlerinin
(korkuluklar, kapamalar ) imalat nedeniyle yerinden alınması gerekiyorsa şantiye SEÇ Biriminden
izin alınmalı, korkulukların yerine gerekli geçici korkuluklar ve uyarı işaretleri konulmalıdır.

18. Geceleri montaj yapılmamalıdır. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde ise seyyar aydınlatmalar
kullanılarak çalışma yapılmalı, yeterli olmadığı durumlarda şantiye elektrik birimi ile irtibata
geçilmelidir.
19.Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile malzeme taşıma ve montaj işleri yapılmamalı, emniyetli
çalışma mesafeleri korunmalıdır. (min. 5 metre)
20.Çıkan atıklar bloklardan gelişi güzel atılmamalı, var ise çöp tahliye sistemleri vasıtasıyla yok ise
şantiye yönetiminin belirlediği yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır.
21.Yetkisiz ve asli görev dışında başka bir işe müdahale edilmemelidir.
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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