1. İşin gereği olan kişisel koruyucuları (baret, iş ayakkabısı, emniyet kemeri, eldiven maske vs.) şantiye
sahası içerisinde hiç bir yer gözetmeksizin kullanmak zorunludur.
2. Düşme, kayma tehlikesi olan ve 2 metreden yüksek çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmalıdır.
3. Bina içerisindeki zemin boşluklarına dikkat edilmeli ve kapatılan yerler iş güvenliğinden habersiz
açılmamalıdır.
4. İşin gereği olarak açılan döşeme boşluklarının korumaları, iş bittikten hemen sonra kapatılmalı
aşağıya düşmeler engellenmelidir.
5. Elektrikli el aletlerinin kesinlikle koruyucu siperleri ile kullanılmalıdır.
6. Elektrikli el aletlerin kabloları ve fişleri standartlara uygun(kavcuk priz, ttr kablolar)olmalıdır. Elektrik
işlerine kesinlikle müdahale edilmemelidir.
7. Gece çalışmalarında yeteri kadar aydınlık olmalıdır. Aksi takdirde çalışma yapılmamalıdır.
8. Yüksek çalışmalarda uygun güvenli merdivenler ve sıpa iskeleler kullanılmalıdır.
9. Yüksekten malzemeler kesinlikle atılmamalıdır.
10.Kaynak işlerinde kesinlikle talimatlara uygun (geri alev tepiciler, yağlı eller ile müdahale edilmemesi,
tüplerin konumu ve yeri, hortumların güvenliği, valfların güvenliliği, kişisel koruyucuların kullanımı
vs.) çalışılmalıdır.
11.Malzemelerin ve atık malzemelerin rastgele yerlere konulmamalıdır. Uygun depolama yerlerine
konulmalıdır. Geçiş yollarına malzemeler istifleme yapılmamalıdır.
12.Kullanılan el aletlerine dikkat edilmeli eskimiş arızalı malzemeler kullanılmamalıdır.
13.İş makineleri, mobil vinç ve kule vinçlerin kullanımında malzemeler güvenli şekilde taşınmalıdır.
Kaldırılan malzemelerin altında durulmamalıdır.
14.Döşeme, asansör, galeri, dış cephe vs. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu kısımlarda çalışırken gerekli
olan kişisel koruyucular (e.kemeri baret vs.) kullanılmalıdır.
15.Ahşap kalıp ve tünel kalıp imalatında ve altlarında, iskeler kaldırılırken ve binaya giriş çıkışlarda
mutlaka dikkatli şekilde gözlem yaparak hareket edilmelidir.
16.Yangına sebebiyet verecek, sigara izmaritleri, ateş yakama, elektrikli aletlerin sebep olacağı
yangınlardan kaçınılmalıdır.
17.Tesisat boşluklarında çalışırken can halatları ve emniyet kemersiz çalışılmamalıdır. Eğer tesisat
boşluğunda çalışıyorsa üzerinize ve aşağıya malzeme düşmemesi için çalışma yaptığınız alanın üst
ve alt kısımları kapatılmalıdır.
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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