
 

 

Düşme ve Malzeme düşme tehlikesi:   

1. Cephe ve düşme tehlikesi olan boşluklarda yapılan çalışmalar esnasında emniyet kemeri ve can 

halatı kullanılmalıdır.  

2. Çalışma alanı boyunca yatay çelik halat, hayat halatı gerilerek emniyet kemeri bu halatlara takılıp 

çalışılılmalıdır. 

3. Uygun sıpa iskele, merdiven sehpa kullanılmalıdır. 

4. Sıpa iskelelerde ayakların sağlam, eksiz olması, uygun genişlikte en az 2 kalastan oluşmuş platform 

yapılması sağlanmalıdır.  

5. Çalışmalarda kullanılan seyyar merdivenler; sağlam, eksiz, altları kaymaya karşı takozlu, basamak 

Aralıkları 30 cm, basamaklar merdiven kollarına geçmeli, devrilmeye karşı uygun açı verilmeli, uygun 

uzunlukta olacak ve konumda yerleştirilmelidir. 

6.  Blok içerisinde ve dış cephelerde; düşme tehlikesi olan yerlerdeki her türlü güvenlik tedbirlerinin 

(Korkuluklar, kapamalar) imalat nedeniyle yerinden alınması gerekiyorsa esnasında Teknik 

Emniyetten izin alınarak kaldırılmalıdır.  

7. Malzeme düşmesine karşı İş emniyet ayakkabısı ve baret kullanılmalıdır.  

8. Asansör kuyuları yada şaftlara girilmemelidir. 

9. Malzeme çekerken kanca ile çekilmeli ve emniyet kemeri bağlı olmalı, iş elbiseleri ve takıları kazaya 

sebebiyet vermeyecek şekilde olmalıdır. 

Göze yabancı cisim kaçması:   

1. Kullanılan malzemenin göze temasını engellemek amaçlı iş gözlüğü kullanılmalıdır. 

2.  Ayrıca deriyle kullanılan malzemenin emilip meslek hastalığı yakalanma ve hastalanma tehlikesini 

önlemek amacıyla iş eldiveni kullanılmalıdır. 

EL ALETLERİNİ KULLANMA; 

1. Kesici el aletlerini kullanırken korumalı kullanılmalıdır. 

2. Elektrikli el aletleri ıslak yerlerde muhafaza edilmeyecek standartlara uygun elektrik malzemeleri 

kullanılmalıdır. 

3. Aydınlık olmayan yerlerde gece çalışması yapılmamalıdır. 

4. Makinelerin stop etmeden kapakları açılmamalı/kapatılmamalı, elektrik hatları ve hortumları 

kontrol edilmelidir. 

 

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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