1. Kazı alanında kişisel koruyucular (iş ayakkabısı, gözlük, toz maskesi, baret vs) kullanılmalıdır.
2. Yukarıda çalışma varken aşağısında çalışma yapılmamalıdır. Eğer zorunlu çalışma yapılacaksa
yukarıdan malzeme düşmemesi için uygun güvenlik ağları ya da sağlam platformlarla güvenlik
önlemi alındıktan sonra çalışma yapılmalıdır. Aksi takdirde çalışma yapılması yasaktır.
3. Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma
mahalli terk edilmelidir. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilmelidir. Gerekli önlemler alındıktan
sonra kazı işlemine devam edilmelidir.
4. Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya suyolu, kanalizasyon ve benzeri
tesisata rastlandığı takdirde kazı işlemi derhal durdurulmalı, sorumlu ve ilgililere haber verilmelidir.
Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam
edilmelidir.
5. Kazı derinliği 1,5 metreyi geçen yerlerde şevli ya da iksa mutlaka yapılmalıdır.
6. 1,5m’den daha derin olan kazı işlerinde el merdivenleri ile inip-çıkılmalıdır.
7. Kazı işlerinde yağış sırasında çalışılmamalıdır. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan
sonra çalışılmalıdır. Batma tehlikesi olan yerlerde çalışılmamalıdır.
8. Islak elbise ile çalışılmamalıdır.
9. Su içinde çalışmak gerekiyorsa çizme kullanılmalıdır.
10.Kazı sahası içinde çalışma dışında bulunulmamalı, oturulmamalı, yatılmamalı ve uyunmamalıdır.
11.İş makinelerinin hareket alanı içine girilmemeli ve yaklaşılmamalıdır.
12.İş makineleri üzerine kati surette binilmemelidir. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden başkası
bulunmamalıdır.
13.İş makineleri işaretçisiz kesinlikle çalışmamalıdır.
14. İş makinelerinizin kabinlerinde kesinlikle dışarıdaki sesi duymayı engelleyecek aletlerin
bulunması (teyp, kulaklık, radyo vs) yasaktır.
15. İş makinelerinizin geri manevralarında mutlaka geri ikaz sesleri ve araç arkalarında
işaretçilerin (hop-hopçu) olması zorunludur.
16. Araçları kullanacak olan personellerin gerekli ehliyetleri (OPERATÖRLER İÇİN
OPERATÖR BELGESİ) olmak zorundadır.
17. Şantiye sahasında çalışan operatörlerin operatör belgelerinin fotokopisi mutlaka şantiye SEÇ
Birimine verilmelidir.
18.Araçların periyodik kontrol bakımlarının bir kopyası şantiye SEÇ
Bir imine
getirilmelidir.
19.Kazı çalışması sonucunda oluşan boşlukların üzeri kapatılmalı ve etrafı çevrilmelidir. Boşluklara
yaklaşılmamalıdır. (altyapı bacaları vs)
20.Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yanında sigara içilmemeli, ateş yakılmamalıdır.
21. Gece çalışmalarında aydınlatmanın olmadığı yerde çalışma yapılmamalı, şantiye SEÇ Biriminden
Gece Çalışma İzni alınmalıdır.
22. Şantiye sahasında gece çalışmalarında rastgele yerlerde dinlenme yapılmamalıdır.
23. İskelelere 2m den daha yakın yerlerde kesinlikle kazı yapılmamalıdır.
24.Kazı çalışması yapıldıktan sonra kazı alanı, hard bariyerler veya alan perdesi ile çevrilmelidir.
25.Malzeme kaldırma ve taşıma işlemleri uygun araçlarla yapılmalıdır. (Mobil vinç, Hi-Up vinç vs)
26.Malzeme kaldırma ve taşıma işlemlerinde malzemeler sapan veya zincirlerle bağlanmalıdır. Bağlantı
noktaları mapa veya emniyet mandallı kancalarla yapılmalıdır.
27.Malzeme kaldırma ve taşıma işlemleri sırasında yükün altında bulunulmamalıdır. Kaldırma ve taşıma
operasyonlarını eğitimli işaretçiler tarafından yapmalıdır.

28.Kırım işlemi yapan personel mutlak süretle kulak tıkacı ve gözlük kullanmalıdır.
29.Komprasör ile kırım yapılıyorsa, komprasörün hortum bağlantıları eksiksiz olarak yapılmalıdır.
Orjinal bağlantılarının yerine bağ teli, çivi gibi malzemeler kullanılmamalıdır.
30.Elektrikli ekipmanların korumaları eksiksiz, kabloları uygun olmalıdır. Uzatma kabloları ekli olmamalı
ve topraklamalı olmalıdır. Uygun olmayan ekipman ile çalışma yapılmamalıdır.
31.Kuyu ve lâğım çukurları gibi derin yerlerde çalışılacaksa ,güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun
koruyucu araçlar kullanılmalıdır.
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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