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1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelin. 
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç alıyorsanız durumu amirinize bildirin.  
3. Bakım yaparken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın. 
4. Dönen parçalara sarılacak sarkıntılı, bol elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın.  
5. Aracı çalıştırmadan önce araç etrafında ve çalıştırdıktan sonra araç üzerinde gerekli kontrolleri 

yapınız, tespit ettiğiniz aksaklık ve arızaları yetkililere bildiriniz ve onlardan gelecek talimata göre hareket 
ediniz. Geri vites ikaz kornasının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

6. Özellikle vardiya başlangıcında, ara dinlenmeleri ve yemek tatili sonrasında hareket etmeden 
önce, tekerleklerin önünde kimsenin bulunmadığından emin olmak için aracın etrafında dolaşarak 
kontrolünüzü tamamlamadan hareket etmeyin. Şantiyelerde araç gölgesinde dinlenmek isteyenlerin 
uyuya kalması sonucu yaşanmış üzücü olaylar bulunmaktadır. 

7. Aracınızın günlük temizliğini yaparak, tutma yerlerini, basamakları, döşeme ve kumanda kollarını 
gres, yağ, çamur vs. maddelerden temizleyin. 

8. Araca inip binerken tutma yerlerini ve basamakları kullanın, yere atlamayın. 
9. Araçtaki yangın söndürme cihazını dolu tutun. Yakıt alırken motoru stop edin ve sigara içmeyin, 

kaynak ve taşlama yapılması gibi yangına neden olabilecek kaynaklardan aracınızı uzak tutun. 
10. Araç içine ilgisiz kişileri, araç üzerine ve kasaya da hiç kimseyi bindirmeyin. 
11. Aracı yürütmeden önce, korna ile çevrenizi ikaz edin. 
12. Aracınızı görevlendirildiğiniz çalışma alanı ve yol güzergâhı içerisinde kullanın. 
13. Hız limitlerine kesinlikle uyun, şantiye içinde 20 km/h hızını geçmeyin. Aracınızı arazi, hava ve yol 

koşullarına uygun viteste kullanın, arazi, yol ve hava koşulları müsait değilse sollama yapmayın. 
14. Tehlikeli durumlar dışında ani kalkış ve duruş yapmayın, frenlere gereksiz yere basmayın. 
15.  Görüş mesafesi emniyetli seyir etmeyi engelliyorsa, yavaşlayın veya çalışmayı durdurun. 
16. Çalışma esnasında yüklü kamyonlara yol verin, temel rampalarında aynı anda sadece bir araç 

bulunmalıdır. 
17. Yükleyen makineden korna sesi ve manevracıdan işaret aldıktan sonra hareket edin. 
18. Yükü boşaltırken manevracı ile iletişim sağlayıp onlardan komut almadan hareket etmeyin. 
19. Aracı, damperi kalkık vaziyette iken kesinlikle hareket ettirmeyin. Enerji nakil hatları altında 

damperi kesinlikle kaldırmayın. Manevra alanındaki tüm kişilerin güvenliğini dikkate alarak acele etmeyin. 
20. Sağlam metal takozlarla desteklenmemiş hidrolik sistemlerin kendiliğinden inebileceğini hesaba 

katın ve kalkık damper veya bom altına önlem almadan girerek ayar, tamir, gres yağlama işlerini kesinlikle 
yapmayın. 

21. Toprak kayması veya kaya düşmesi ihtimali olan yerlerde, seyir esnasında dikkatli olun. 
22. Aracın kapasitesi üzerinde ve dengesiz yükleme yaptırmayın. Kasadan geriye dışarı taşan yükler 

için gündüz kırmızı flama, gece kırmızı ışık ile işaretleme yapın. 
23. Yokuş aşağı inişlerde motoru aşırı devire maruz bırakmayarak frenle motora yardım edin. Vitesi 

kesinlikle boşa almayın. 
24. Malzeme dökerken yeterli yükseklikte oluşturulmuş sete kadar yavaşça yaklaşın, yeterli set ve 

manevracı bulunmuyor ise önlem aldırmadan döküm yapmayın. 
25. Yağmurdan sonra işe başlarken, şartların değişmiş olduğunu göz önünde bulundurarak kayma ve 

çökmeye karşı dikkatli olun. 
26. Arızalı araç çekilirken gerekli emniyet tedbirlerini alın, fren arızalarında çeki demiri kullanın. 
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27. Park halinde aracın kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli tedbirleri alın. 
28. Belgenizin yetmediği hiçbir taşıt ve iş makinasını kullanmayın.  
29. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin. 
30. Karşılaştığınız her türlü aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin. 
31. İş arkadaşlarınızla daima uyum içerisinde ve ekip halinde çalışın, çalışma sahasında koordinasyon 

ilkelerine uyun ve dikkatli olun. 
        

 
 


