
 

 

1. Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi olmayan personel kullanmamalıdır. 

2. Gerekli kişisel koruyucu malzemeler (baret, iş ayakkabısı, reflektörlü yelek, iş gözlüğü...vb) 

kullanılmadan çalışma yapılmamalıdır. 

3. Makina bomuna ve yüksek yerlere emniyet kemeri takılmadan çıkılmamalıdır. 

4. Makina çalışırken operatörün görüş alanında bulunulmalı,makina altında,arkasında, üstünde ve 

dönüş mesafesinde bulunulmamalıdır. 

5. Demir donatı kaldırma bağlantıları sağlam yapılmalıdır. 

6. Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş kuyuların üstü kapatılmalıdır. 

7. Derin çukurların etrafı emniyet şeridi ile çevrilmelidir. 

8. Makinanın kaldırdığı demir donatı ve diğer malzemelerin altında durulmamalıdır. 

9. Çalışma esnasında kullanılan muhafaza boruları makinadan ve çalışma sahasından 5-6m uzağa 

konulmalı ve yere devrilmeyecek şekilde gerekirse 1-2 m ön foraj yapılarak saplanmalıdır. 

10. Operatörün bilgisi ve talimatı haricinde delici ekipman ve aparat sokup takma işlemleri 

yapılmamalıdır.(Auger,matkap,auger pimi,adaptor pimi) 

11. Kaynak maskesi ve eldiveni olmadan kaynak yapılmamalıdır. 

12. Tozlu alanlarda ,toz maskesi ve gözlük kullanılmadan çalışılmamalıdır. 

13. Kaldırma ekipmanları günlük kontrol edilmeli, zedelenmiş veya hasar görmüş ekipmanlar 

kullanılmamalıdır. 

14. Makinaların üzerinde malzeme ve alet bulundurulmamalıdır. 

15. Jet motoru ve oksijen takımıyla her türlü metal kesme işlerinde gözlük takılmalıdır. 

16. Delici takımların , makina çenelerinin, muhafaza borularının ve sıkışma olabilecek aralara el 

sokulmalıdır. 

17. Sahadaki elektrik kabloları zedelenmiş ise kullanılmamalıdır. 

18. Yanıcı maddelerin bulundugu yerde sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, oksijenle ve jet 

motoruyla kesme işlemi yapılmalıdır. 

19. Makina platformunun uygun olmadığı yerlerde çalışma yapılmamalı ve yüksek kuleli makinalarla 

yürüyüş yapılmamalıdır.   

20. Makina ile duvar veya sıkışma olabilecek yerlere girilmemelidir. 

21. Kazıkların dikileceği bölge içerisinde elektrik hatları olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

22. Hava koşullarına bağlı olarak gerekli önlemler alınmalı, dikme esnasında kılavuz halatlar 

kullanılmalıdır. 

23. Eğer bir bölgede iki fore kazık dikilecekse bunların birbirlerinden mesafeleri en az uzun olanın 

yüksekliği kadar olmalıdır. 

24. Buhar ve hidrolik borularının herhangi bir kopma durumunda potansiyel basınç etkisiyle 

çevresindekilere çarpmasını önlemek amacıyla sıkıca bağlanmalı, günlük kontrolleri yapılmalıdır.  

25. Çakılacak kazık ekipmanlarının istif halinde iken devrilmemesi için önlemler alınmalıdır. 

26. Gece çalışması yapılacaksa kazı çevresinde yeterli aydınlatma koşulları sağlanmalı, foraj deliğinin 

üzeri kapatılarak, etrafı güvenlik şeridi ile çevrilecek ve ışıklı reflektörler konulmalıdır. 

27. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmemelidir. Makine çalışırken 

yağlanmamalı, tamirat veya bakım işlerine girişilmemelidir. 

28. Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait 

koruyucuları muhakkak yerine takılmalı. Koruyucuları olmayan makine çalıştırılmamalı veya 

kullanılmamalıdır. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulmalıdır..  

29. Rüzgarlı ve şiddetli yağmurlu havalarda çalışma 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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