
 

 

1. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) 

kullanmak zorundadırlar. 

2. Çıkan atıklar bloklardan gelişi güzel atılmamalı, var ise çöp tahliye sistemleri vasıtasıyla yok ise 

şantiye yönetiminin belirlediği yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır. 

3. Parke döşeme işlerinde sırt ve bel ağrılarına karşı belirli aralıklarla ayağa kalkıp hareket edilmelidir. 

4. Yük kaldırma sırasında kuvvet bel ile değil bacak kaslarıya kaldırılmalıdır. 

5. Kayma ve düşme tehlikesi oluşan durumlarda (ıslak zeminler vb) gerekli ikaz levhaları ve alana girişi 

engelleyici bariyerler kullanılmalıdır. 

6. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde seyyar aydınlatmalar kullanılarak çalışma yapılmalı, yeterli 

olmadığı durumlarda şantiye elektrik birimi ile irtibata geçilmelidir. 

7. Yetkisiz ve asli görev dışında başka bir işe müdahale edilmemelidir. 

8. Çalışma alanında sigara içmek kesinlikle yasaktır. 

9. Kullanılmadıkları zamanlarda aletler, düşme takılma yaşanmaması için dağınık olarak 

bırakılmamalıdır. 

10. Parke yapıştırma işlemi sırasında nitril iş eldiveni kullanılmalıdır. 

11. Parke  yapıştırma malzemesinin vücutla temasını önlemek için koruyucu iş elbisesi kullanılmalıdır. 

12. Parke yapıştırma malzemesinin gözle temasını önlemek için yüz korumalı güvenlik gözlüğü 

kullanılmalıdır. 

13. Kimyasal maddelerin kovaları veya ambalajları mesai bitiminde,şantiye geri dönüşüm sahasında 

tehlikeli atıklar bölgesine atılmalıdır. 

14. Parke yapıştırma işleminin yapıldığı alanda herhangi birşey içmek,yemek,sigara içmek 

yasaktır.Molalardan önce ve mesai bitiminde eller ve yüz yıkanmalıdır. 

15. Malzeme istifi 2m den yüksek olmamalıdır. 

 

 

 

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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