
 

 

1. İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, baş ve yüz maskesi, koruyucu 

gözlük, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeler işin gereğine göre mutlaka 

kullanılmalıdır.  

2. Cephe ve düşme tehlikesi olan boşluklarda yapılan çalışmalar esnasında, 2 metreden yüksek 

yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri ve can halatı kullanılmalıdır.  

3. Çalışma alanı boyunca yatay hayat halatı gerilerek emniyet kemeri bu halatlara takılıp 

çalışılmalıdır. 

4. Harçlı çalışmalarda toz maskesi,koruyucu gözlük, eldiven kullanılmalıdır. 

5. Uygun sıpa iskele, merdiven sehpa kullanılmalıdır. 

6. Sıpa iskelelerde ayakların sağlam, eksiz olması, uygun genişlikte ve en az 2 kalastan oluşmuş 

platform yapılması sağlanmalıdır. 

7. Çelik borulu iskeleler sağa ve sola sallanmayacak şekilde, yeteri kadar çapraz borularla takviye 

8. edilmeli ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunmalıdır. 

9. 1 m den yüksek yerlere erişmek için ahşap merdiven kullanılmamalı, standartlı, demir yada 

aliminyum merdiven kullanılmalıdır. 

10. Merdivenler yaklaşık 75 derecelik bir açı yapacak şekilde veya her 4 birim yükseklik için zeminde 1 

birim açıklık bırakarak yerleştirilecek, ayaklar kaygan olmayan hareketsiz ve sağlam bir zemin 

üzerine sabitlenmelidir. 

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

(korkuluklar, kapamalar ) imalat nedeniyle yerinden alınması gerekiyorsa SEÇ Biriminden izin 

alınarak kaldırılmalıdır.  

12. Malzeme düşmesine karşı gerekli tedbirler alınacak, malzeme istifleri yapı kenarlarında 

yapılmamalıdır.  

13. Döşemelerde hiçbir şekilde boşluk ve aralıklar bırakılmamalıdır. 

14. Asansör kuyuları yada şaftlara girilmemelidir. 

15. Yatay-dikey malzeme taşımaları uygun ekipmanlar ile yapılmalı, malzeme ve insan düşmesine karşı 

gerekli tedbirler alınmadan çalışma yapılmamalıdır. 

16. Kullanılan taşıma ekipmanı için hazırlanmış talimata (caraskal,mobil vinç,gırgır vinç...vb) 

uyulmalıdır.  

17. Katlardan malzeme atımı yapılmayacak, çuvallanarak kontrollü bir şekilde aşağıya indirilmelidir. 

18. Kesici el aletlerini kullanırken korumalı kullanılmalıdır. 

19. Fiş-priz tertibatı olmayan hiçbir elektrikli ekipman,uzatma kablosu sahada kullanılmamalıdır. 

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

kullanılmalıdır. 

21. Yeterli aydınlatma yapılmadan gece çalışması yapılmamalıdır. 

22. Yanıcı, parlayıcı, çözücü ve incelticiler ısı ve ateşten uzakta tutulmalıdır. 

 

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.  

 

TEBLİĞ EDEN                                                                                         TEBELLÜĞ EDEN 
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