
 

 

1. Kazıcı yükleyicileri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. 

2. İşe uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir.Araç dışında baret,yelek, iş ayakkabısı ve gerekli 

diğer kişisel koruyucular kullanılmalıdır. 

3. Makine kullanmak için kabinde koltuğa oturunca emniyet kemerini bağlanmalıdır. 

4. Kumanda kolları sadece kabinde doğru pozisyonda otururken çalıştırılmalıdır. 

5. Kazıcı yükleyicilerin periyodik kontrolleri olmadan çalışma yapması kesinlikle yasaktır.  

6. Operatör kazıcı yükleyici ile çalışmaya başlamadan önce kumandaları, frenleri ve kolları kontrol 

etmelidir. 

7. Kazıcı yükleyicinin geri ikaz sireni ve aydınlatmaları çalışır durumda olmalıdır. 

8. Kazıcı yükleyiciyle çalışmaya başlanmadan önce çalışma sahasını iyice kontrol edilmelidir. Sahada 

bulunan diğer çalışanlar kazıcı yükleyicinin çalışma sahasından ayrılmadan çalışmaya 

başlamamalıdır. 

9. Geri gidişlerde arka görüşün açık olması sağlanmalı, geride kimse veya herhangi bir şey 

olmadığından emin olunmalı ve yavaş hareket edilmelidir. 

10. Görüşün dar, yetersiz olduğu veya  görüş alanının dışındaki yerlerde çalışma yaparken  sorumlu 

mühendisten yetkili bir işaretçi talep edilmelidir.  İşaretçi ile operatör birbirini kolayca görebilecek 

yerde durmalı ve önceden belirlenen işaretlerle çalışmaya yön vermelidir. 

11. Kazıcı yükleyiciyle çalışırken başka bir işle meşgul olunmamalıdır. Kazıcı yükleyiciyle çalışma 

esnasında sigara içmek  herhangi bir şey yiyip içmek,telefonla konuşmak  yasaktır. 

12. Kazıcı yükleyici hareket halindeyken kabin kapısını açık bırakılmamalıdır. 

13. Şantiye içinde hız limitlerine uyulmalıdır.Hız limiti max. 20 km/sa ‘tir. 

14. Çok hızlı ve ani manevralar yapılmamalıdır.Manevra yaparken dikiz aynası kullanılmalıdır. 

15. Çalışırken kazıcı yükleyici kabininde veya üzerinde operatörden başkasının bulunması yasaktır.Kazıcı 

yükleyici ile insan taşınması yasaktır. 

16. Çalışma sahası içinde veya gidiş  yollarındaki enerji nakil hatlarına dikkat edilmelidir. 

17. Kazıcı yükleyicinin kovası havada iken asla kazıcı yükleyici terk edilmemelidir. Kovayı yere indirip 

motor stop ettirilmeli, o şekilde terk edilmelidir.Kontak anahtarını üzerinde bırakılmamalıdır. 

18. Motor çalışırken mazot ikmali yapılmamalı, motoru stop ettirilmelidir. 

19. Gece çalışmalarında etkin aydınlatma yapılmalıdır. 

20. Kazıcı yükleyicide meydana gelecek arızalar sadece yetkili teknik personeller tarafından 

giderilmelidir. 

21. İş makinesini hidrolik kaldırıcı pistonlar ve kova vasıtasıyla kaldırıp askıya alarak, iş makinesi 

altında bakım yapılmamalıdır. Bunun için araç bakım kanalına alınmalı makine park konumunda 

iken bakımı yapılmalıdır. 

22. Kazı ve yükleme işine başlamadan önce arka ayaklarının sağlam zemin üzerine basması 

sağlanmalıdır ve  sonra çalışmaya başlanmalıdır. 

23. Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde 

güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği taktirde ilk amirine 

haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır. 

24. Kullanılan kazıcı yükleyicinin kaldırma kapasitesini aşan yükler kaldırılmamalıdır. Kazıcı yükleyici 

kovası içerisinde boyu uzun olan malzemeler taşınmamalıdır. 



 

 

25. Kazıcı yükleyici kovası içerisinde amaç dışı (alt yapı baca bilezik boruları,boy demirler,zıpzıp vs.) 

malzemelerin taşınması yasaktır.   

26. Görüş mesafesini engelleyecek yükseklikte kaldırılan kazıcı yükleyici kovasındaki malzemeler 

taşınmamalıdır. 

27. Yağış ve yoğun sisli günlerde görüş mesafesinin düşmesinden dolayı iş makinasıyla çalışma 

yapılmamalıdır. 

28. Kazıcı yükleyicide herzaman yangın söndürücü hazır bulundurulmalıdır. 

29. İş bitiminde makineyi uygun yere park edilmelidir. 

 

Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anladım. İş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen 

riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum. 

Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına göre çalışacağımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai 

işlemleri kabul edeceğimi beyan ederim. 

TEBLİĞ EDEN            
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