1. Montaj öncesi, çalışma yapılacak asansör kuyusu bir kat aşağıdan yatayda emniyet ağı ile kapatılarak
emniyet hattı oluşturulmalıdır.
2. Her kattaki asansör boşluğu, blokta çalışanların her hangi bir nedenle aşağıya düşmemeleri için kat
kapıları geçici olarak korkuluklarla kapatılmalıdır. Bu korkuluklar, alt yüklenici firma tarafından kapı
kasaları takılana kadar hiç bir nedenle çıkarılmamalıdır.
3. Düşme tehlikesi olan yerlerdeki her türlü güvenlik tedbirlerinin (korkuluklar, kapamalar ) imalat
nedeniyle yerinden alınması gerekiyorsa şantiye SEÇ Biriminden izin alınacak, korkulukların yerine
gerekli geçici korkuluklar ve uyarı işaretleri konulmalıdır.
4. Tüm asansör boşluklarının giriş ağzına malzeme düşmesine karşı etek tahtaları konulmalı, ''Yetkili
ve görevli olmayan hiç kimse giremez'' şeklinde uyarı levhası asılmalıdır.
5. Asansör kuyusunda çalışmaya başlandığında paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı, kemerlerin
bağlanması için yeterli sayıda hayat halatı olmalıdır.
6. Emniyet kemerinin yeterli olmadığı durumlarda ek güvenlik önemleri için (güvenlik halatları,
dikmeler, geri sarmalı sistemler...vb) ilgili bölüm amirlerinden bilgi alınmalıdır.
7. Hayat halatının kalınlığı min. 16Ф yüksek mukavemetli polyester örgü halat olmalıdır.
8. Kaldırma aparatlarının yük halatı kancalarında, kendiliğinden kapanan emniyet mandalları
bulunmalıdır.
9. Çalışılan platformun tabanı tamamen kapatılmalı, düşme riski oluşturacak açıklık bırakılmamalıdır.
10.El aletleri ve malzemeler düşme riskine karşı platform kenarında bırakılmamalıdır.
11.Asansör parça ve malzemeleri, depolandıkları yerde devrilmemeleri ve ters düşmemeleri için kararlı
denge durumunda depolanmalıdır.
12.Ağır malzemeler el ile kaldırılmayacak, uygun kaldırma ekipmanları kullanılmalıdır.
13.Parçaların kaldırılmasında kullanılan kelepçe, kıskaç gibi aksesuarlar, asansör parçaları emniyetle
sıkıp açılmayacak şekilde çalışacak niteliklere sahip olmalıdır.
14.Spiral ile çalışırken mutlaka spiralin muhafazası olmalı, taşlama gözlüğü kullanılmalıdır.
15.Asansörü, asansör firması tarafından yetkili kılınan kişiden başkası kullanmamalı, bunun için gerekli
tedbirler alınmalıdır.
16.Asansörde her hangi bir arıza olması durumunda yetkili teknik eleman dışında kimse müdahale
etmemelidir.
17.Asansör makina dairesi ve boşluklar geçit olarak kullanılmamalı, montaj dışında kilitli olarak
tutulmalıdır.
18.Asansör boşluğunda çalışma yapılırken aşağıda çalışan olup olmadığı kontrol edilmeli, altlı üstlü iki
farklı ekip çalışma yapmamalıdır.
19.Asansörün en alt seviyedeki yerinde asansörün ineceği mahal insanların girmeyeceği şekilde
mutlaka sınırlandırılmalıdır.
20.Otomatik kapılı asansörlerde kapının açılması, bir açma butonu aracılığıyla veya anahtarı ile
oluyorsa, kapının butonla ve anahtarla açma işlemini yetkili kişiden başkası yapmalıdır.
21.Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına, kat göstergelerine (kat kapı numaralarına) dikkat
edilmeli ve izlenmelidir.
22.El aletleri her kullanmadan önce kontrol edilmeli, hasarlı veya arızalı aletler kullanılmamalıdır.
23.Fiş-priz sistemi olmayan, açık uçlu kablo kullanılmamalıdır.
24.Aydınlatmanın yetersiz olduğu tespit edilirse birim amirlerine bilgi verilecek, yeterli aydınlatma
sağlanmadan çalışma yapılmamalıdır.
25.Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma
sağlanmalıdır.

26.Döner parçalı makinaların döner aksamları korumasız çalıştırılmamalıdır.
27.Asansör boşluğunda yapılacak kaynak operasyonlarında (ateşli çalışmalarda) yangın tehlikesine
karşı asansör kuyusunda çalışmaya başlamadan önce asansör zemini temizlenmeli, yangın riski
oluşturan maddeler çalışma alanından uzaklaştırılmalı ve yangın söndürücü kaynak yapılan
bölgede bulundurulmalıdır.
28.Ray montajında el-ayak sıkışmasına karşı eldiven kullanılacak, dikkat en üst düzeyde olacak şekilde
çalışılmalıdır.
29.Malzeme, çöp atımları şantiye yönetimininden izin alınarak yapılmalı, gelişigüzel yapılmamalıdır.
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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