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1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelin. 
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.  
3. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın, 
4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın.  
5. Makinanın günlük bakım ve temizliğini yapınız, makine çalışırken kesinlikle bakım yapmayınız, hidrolik 

kontrolü esnasında kepçenin iniş kalkış işleminde altında kimsenin olmaması için önlem alınız. 
6. Makine üstüne ve içine işi olmayan hiç kimseyi bindirmeyin. 
7. Makine üzerinde bulunan yangın söndürme cihazının dolu olup olmadığını kontrol edin. 
8. Makine kabinine çıkan merdiven basamaklarının devamlı temiz olmasını sağlayın. 
9. Herhangi bir kişi veya makineyi tehlikeye düşürmediğinize emin olmadan ekskavatör veya loderi geriye 

hareket ettirmeyiniz. Geri vites ikaz sirenlerinizin çalışır durumda olmasına dikkat ediniz. 
10. Kumanda kabininden ayrılmadan önce; aracınızı su birikintisinin olmadığı, yağmurda suyun toplanmadığı 

ve heyelandan etkilenmeyecek düz bir yere çekiniz. Kepçeyi yere oturttuktan sonra motoru durdurunuz. 
11. Manevracının bulunmadığı durumlarda işe başlamayın ve işi durdurun. 
12. Makinenin kepçesini çalışan işçi ve araçların üzerinden geçirmeyin,  onların güvenliğini tehlikeye sokacak 

hareketlerden kaçınınız. 
13. Yüksek gerilim hatlarına yakın çalışmalarda dikkatli davranın. 
14. Çalıştığınız ayna yüksekliğinin, ekskavatörün bom yüksekliğinin üzerinde olmamasına dikkat ediniz. 
15. Ekskavatör ile yürüme esnasında keskin dönüşler yapmayınız. 
16. Ekskavatörün kepçesini, kamyonların damperlerine en uygun mesafede boşaltınız. 
17. Kamyonlara gereğinden fazla yükleme yapmayınız. 
18. Verimli çalışmak için; ekskavatörünüzü, kazı aynasına iki taraflı yükleme yapabilecek şekilde yanaştırınız. 
19. Ekskavatörün kepçesiyle, zorunlu olmadıkça söküm işlemi yapmayın. 
20. Binmeden evvel mutlaka aracınızın etrafını dolaşın, makineyi çalıştırdıktan sonra kornaya basıp 10-15 sn. 

bekledikten sonra hareket ediniz. 
21. Mecbur kalmadıkça, eğimli zeminde çalışmayınız, gerektiğinde dolgu yapınız. 
22. Taşıma aracı, sizin görüş sahanıza girmeden kesinlikle yükleme yapmayınız. 
23. Tehlike anında, mutlaka uzun korna çalarak etrafınızdakileri uyarınız. 
24. Kepçeyi, taşıyıcı kamyonların şoför mahalli ve kaportası üzerinden geçirmeyiniz. Kepçe manevralarını 

daima, kasa gerisinden veya yanlarından yapınız. 
25. Ekskavatörün bomunu ani hareket ve kuvvetlere maruz bırakmayınız. 
26. Yüklü olan kepçeyi, uzun süre askıda bırakmayınız. 
27. Çalışırken sigara içmeyiniz, yangına karşı dikkatli olunuz. 
28. Kapalı yerde çalışıyorsanız, havalandırmanın iyi olmasına dikkat ediniz, ekzos zehirlenmesine (CO) karşı 

gerektiğinde cebri havalandırma isteyiniz. 
29. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı isteyiniz. 
30. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildiriniz. 
31. Görme ile ilgili (gözlük derecesinin büyümesi) şikayetlerinizi gidermeden işe başlamayınız. 
32. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışınız ve yardımlaşınız. 
 
 


