
 

 

1. İskelede çalışan personeller mutlaka iskelede işe başlamadan önce, kalasları, tijleri, çelik profilleri 

kontrol etmeden işe başlamamalıdır. İskelede bir sorun ile karşılaşıldığında mutlaka ilgililere haber 

verilmeli ve sorun çözülene kadar çalışma yapılmamalıdır. 

2. İskelenin montajı, demontajı ve iskele üzerinde çalışırken mutlaka gerekli kişisel koruyucular (baret, 

gözlük, emniyet kemeri, can halatları, iş ayakkabısı, eldiven) kullanılmalıdır. 

3. Yüksekte emniyet kemerleri can halatlarına bağlı olmadan çalışma yapmak kesinlikle yasaktır. 

4. Can halatları iskeleden bağımsız yerlere sağlam bir biçimde bağlanmalıdır. 

5. İskelede kesinlikle tırmanma yapılmamalı geçişleri iskele merdivenlerinden yada uygun 

pencerelerden yapılmalıdır. 

6. Hiç bir şekilde iskele ekipmanları sökülmemelidir. (tijler, kelepçeler, çaprazlar) 

7. İskelede kalas üzerinde çalışma yapılmamalı, iskelenin kancalı orjinal metal platformları 

kullanılmalıdır. 

8. Hiç bir şekilde iskeleden aşağıya malzeme atılmamalı ve düşmesi engellenmelidir. 

9. İskeleye çekilen malzemelerin altından geçişler engellenmelidir. İskele altında çalışma olmamalıdır. 

10. İskele üzerinde kullanılan el aletlerinin düşmemesi için malzeme çantası kullanılmamalıdır. 

11. İskelede kullanılacak elektrikli el aletlerin topraklamalı, korumaları güvenli olmalıdır. 

12. İskelede kullanılan elektrik kablolarında kesinlikle kaçağa maruz verecek şekilde ekler olmamalı ve 

standartlara uygun olmalıdır. 

13. İskeleler üzerinde koşmak,  zıplamak ve şakalaşmak kesinlikle yasaktır. 

14. İskeleler üzerine emniyetli geçişi engelleyecek malzeme ve malzeme artığı konulmamalıdır. 

15. İskele katlarından alet ve malzemelerin düşmesinin önlenmesi için, döşeme dış kısmına 15 cm 

yüksekliğinde bir eteklik konulacaktır. Etek tahtası ile döşeme arasında en fazla 1 cm boşluk 

olmalıdır. 

16.  İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 cm’den dar olmayacaktır. Ayrıca korkulukları da 

bulunmalıdır. 

17. Metal platformlar bir üst kata taşınırken emniyet kemerleri bağlı şekilde en az iki kişi ile taşınmalıdır. 

18.  İskele yakınında vinç veya benzeri makinelerin kullanılması halinde, yüklerin iskeleye takılarak 

iskelenin yıkılmasına engel olacak tedbirler alınmalıdır. 

19.  Gözlerinizi korumak için mutlaka gözlük kullanılmalıdır. 

20.  Gece çalışmalarında aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda kesinlikle çalışma yapılmamalıdır. 

21.  Halatlar yıprandığında değiştirilmelidir. 

22. Sağlık sorunu, psikolojik sorunları olanlar kesinlikle iskelede çalıştırılmamalıdır. 

23. Sigara izmaritlerini kesinlikle aşağıya atılmamalıdır, yangına sebebiyet verilmemelidir. 

24. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda sigara, ateş ve kıvılcım çıkaran el aletleri ile 

kesinlikle yaklaşılmamalıdır. 

25. Döşeme üzerindeki boşlukları kapatan mantolama malzemelerin kırılma ve çıkma ihtimali göz 

önüne alınmalı ve dikkatli çalışılmalıdır.  

 

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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