
 

 

1. İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, koruyucu gözlük, emniyet     
kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka kullanılmalıdır. 2m den 
yüksek yerlerde mutlaka emniyet kemeri bağlanmalıdır. 

2. Kesme ve bükme makinelerini görevliden başkasının kullanmasına izin verilmemeli. İşiniz bitince 
elektrik kesilmelidir. 

3. Arızalı kesme ve bükme makineleri kullanılmamalı. Elektrik aksamları hava şartlarından doğacak 
tehlikelere karşı korunmalıdır. 

4. Kesme makinesi stop etmeden; bakım, temizlik, arıza giderme işlemi yapılmamalıdır. 
5. Kesilen demirler gelişigüzel yerlere atılmamalı, muntazaman istiflenmelidir. 
6. Kesilen demirleri naklederken uçları grup halinde bağlanmalıdır. 
7. Bükme işi (etriye, çiroz, gönye v.b.) yapılırken makineyi kullananın dışında, yakınında kimsenin 

bulunmaması sağlanmalıdır. 
8. Bağ telleri ve atık demirleri rastgele sağa sola atılmamalı, belli bir yerde bulundurulmalıdır. 
9. İşi biten yerlerde kalan fazla demirler düzenli bir şekilde stok sahasına götürülmelidir. 
10. Yüksekte çalışırken iskele ve platformların sağlam korkuluklu ve emniyetli olmasına dikkat edilmeli. 

Emniyet kemeri sağlam bir noktaya bağlanmalıdır.  
11. Stok sahasında veya çalışma mahallinde uçları yukarıya doğru kalkmış/kıvrılmış demirler 

düzeltilmelidir. 
12. Yüksekten zemine demir parçaları, malzeme atılmamalıdır. 
13. Birkaç kişi bir yerden başka bir yere uzun demirleri naklederken ön ve arka uçlarının sağa sola 

çarpmamalarına özen gösterilmelidir.  
14. Yakın mesafede çalışırken demirlerin uçlarının birbirinize çarpmamasına dikkat edilmelidir. 
15. Kamyondan/tırdan, demir indirme/yükleme esnasında sapanın dengeli bağlanmış olmasına dikkat 

edilmelidir.  
16. Kaldırılan malzemenin yukarıda çalışma olan kalıp , iskelelerin  altında bulunmamalıdır. 
17. Çalışırken yüksek gerilim hattına dikkat edilmelidir.  
18. Fıtık, bel incinmesi olmaması için ağır yükleri kaldırırken kuvvet belinizden değil, bacaklarınızdan 

alınmalıdır. 
19. Çalışma esnasında malzemenizi tertipli olarak bulundurulmalıdır. 
20. Mesai içinde çalışanlar birbirleriyle şakalaşmamalıdır. 
21. İş iskeleleriniz mutlaka güvenli korkuluklu ve uygun platformları olmalıdır. 
22. Gözünüze cisim kaçmalarına kaçmasına karşı gözlük kullanılmalıdır. 
23. Kabloların üzerine malzeme indirilmemeli. Malzemeleri halatlara bağlarken mutlaka boğma 

yöntemi ile bağlanmalıdır. 
 

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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