
 

 

1. Kazı alanında kişisel koruyucularınız (iş ayakkabısı, gözlük, toz maskesi, baret vs)  kullanılmalıdır.  

2. Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya suyolu, kanalizasyon ve benzeri 

tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemi derhal durdurulmalı, sorumlu ve ilgililere haber 

verilmelidir. Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine 

devam edilmelidir. 

3. Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma 

mahallini terk edilmeli. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilmeli. Gerekli önlemler alındıktan 

sonra kazı işlemine devam edilmelidir. 

4. 1,5m’den daha derin kazılar şevli ve kademeli yapılmalıdır. Bu derinlikten sonra kazı şevsiz yapıldığı 

takdirde iksa (tahkinat) yapılmalıdır. 

5. 1,5m’den daha derin olan kazı işlerinde el merdivenleri ile inip-çıkılmalıdır. 

6. Kazı işlerinde yağış sırasında çalışılmamalı. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan 

sonra çalışılmalı. Batma tehlikesi olan yerlerde çalışılmamalıdır. 

7. Islak elbise ile çalışılmamalıdır. 

8. Su içinde çalışmanız gerekiyorsa çizme kullanılmalıdır. 

9. Kazıdan çıkan toprak, kazı kenarından en az iki metre uzağa atılmalıdır. Kazı üzerinde malzeme 

stoklanmamalıdır. 

10. Kazı sahası içinde çalışma dışında bulunulmamalı, oturulmamalı, yatılmamalı ve uyunmamalıdır. 

11. Kazı işlemi sırasında ters şev vererek üst tarafı göçertilmemelidir. 

12. Kazının üst kenarında bulunulmamalı ve kazı üzerine araç ve malzemeler konulmamalıdır. 

13. Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girilmemeli ve 

yaklaşılmamalıdır. 

14. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yanında sigara içilmemeli, ateş yakılmamalıdır. Yanıcı maddelerinizi 

görevliden başkalarının  kullanamayacakları şekilde muhafaza edilmelidir. 

15. İş makineleri üzerine kati surette binilmemelidir. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden başkası 

bulunmamalıdır. 

16. Kazı ve ankraj imalatlarında iş makinelerinin (ekskavatör, delgi makineler,sondaj vs..) manevra 

alanında çalışan bulunmamalıdır. İşaretçiler operatörler ile güvenli iletişim kurmadan kesinlikle 

çalışma yapmamalıdırlar. 

17. Kazı yapılan alanın güvenlik tedbirlerinin alınması için iş sağlığı ve güvenliği departmanına 

bildirilmelidir. 

18. Kazı çalışması sonucunda oluşan boşlukların üzeri kapatılmalı ve etrafı çevrilmelidir. Boşluklara 

yaklaşılmamalıdır. 

19. Fore kazıkla açılan boşlukların etrafına yaklaşılmamalıdır. İşiniz bittiğinde  üzerin mutlaka 

kapatılmalı kesinlikle içine malzeme bile düşse yetkilinize ya da iş güvenliğine haber vermeden 

kurtarma işlemi yapılmamalıdır. 

20. Kazıda çalışan iş makineler çalışırken etrafında kesinlikle bulunulmamalıdır. 

21. İş makineleri işaretçisiz kesinlikle çalışmamalıdır. 

 
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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