
 

 

1. Bütün personelce şantiye sahasında kesinlikle işin gerektirdiği kişisel koruyucular (baret, iş 

ayakkabısı, emniyet kemeri, maske, ısıya ve ateşe dayanıklı donanımlar) kullanılmalıdır. 

2. Yüksek yerlerde ve düşme tehlikesi olan yerlerde mutlaka emniyet kemerleri kullanılmalıdır. 

3. İş için kullanılan lpg tüplerin; bağlantı kelepçeleri uygun olmalı, alev geri tepme aparatları olmalı, 

tüplerin yerleri ateşlerden ve üzerine malzeme düşmesini tüpün aşağıya düşmesini engelleyecek 

yerlerde muhafaza edilmeli, ventillerinin kapalılığına dikkat edilmeli boş tüplerde kapatılmalı, 

taşıma yöntemleri dik durmalıdır. İşe başlamadan lpg kontrolleri yapılmalıdır. 

4. Her tüpün yanlarında yangın tüpleri bulundurulmalıdır. 

5. Yangın esnasında; yangın var diye sesli uyarı yapılmalı yangın tüpü yangının kaynağına tutacak 

şekilde kullanılmalıdır. 

6. Eğer tüpte kaçak olursa; mutlaka hemen yetkililere haber verilmeli, herkesin ortamdan çıkması 

sağlanmalı, elektrikler kesilmeli, kıvılcıma neden olan unsurlardan uzak durulmalıdır. 

7. Kimyasal koku ve dumanlara karşı mutlaka maske kullanılmalıdır. 

8. Kazı kenarlarındaki çalışmalarda mutlaka bir yetkilinin gözetiminde ve izin alınarak işe başlanmalıdır. 

9. Kazı derinliği 1,5 metreyi geçen yerlerde şevli ya da iksa mutlaka yapılmalıdır. 

10. Yağışlı havalarda kazı kenarlarında azami dikkatle çalışılmalıdır. 

11. 18 yaşından küçük ve SSK, iş güvenliği ve revir kayıtları olmadan çalışma yapmak yasaktır. 

12. Yukarıda çalışma varken aşağısında çalışma yapılmamalıdır. Eğer zorunlu çalışma yapılacaksa 

yukarıdan malzeme düşmemesi için uygun  güvenlik ağları ya da sağlam platformlarla güvenlik 

önlemi alındıktan sonra çalışma yapılmalıdır. Aksi takdirde çalışma yapılması yasaktır. 

 

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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