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1. Baretinizi  çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra şantiye 
sahası içinde kullanın. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın.  

2. İş yerindeki çalışma ve diğer faaliyetlerinizi iş güvenliği kurallarına ve amirlerinizin talimatlarına 
uygun olarak sürdürün. Emrinizdeki kişileri de bu şekilde sevk ve idare edin. 

3. Bir önceki vardiyanın vardiya sonu raporunu okumadan işe çıkmayın. 
4. Maiyetinizde çalışan işçi arkadaşlarınıza karşı eşit mesafede ve adil olun. 
5. İşiniz ile ilgili bütün tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatları öğrenin. Bunları uygulayın ve 

uygulatın. Düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyin. 
6. Mesleğinizle ilgili konulardaki yayınları ve gelişmeleri izleyin, yeniliklerden haberdar olun. 
7. Verilen kişisel koruyucu malzemeleri yanınızda bulundurarak gerektiğinde kullanın, eksik olanları 

ilgililere bildirin. Emrinizde çalışanların da kişisel koruyucu malzemeleri kullanmalarını sağlayın. 
8. İşçilerin; iş güvenliği, tüzük, yönerge hükümlerine aykırı çalışmalarına ve disiplinsiz davranışlarına 

izin vermeyin. Verimli ve ekonomik çalışmayı sağlayın. 
9. Çalışanlarınıza örnek olacak şekilde açık, dürüst, samimi olun. 
10. Görevlendirmelerde amirler ve diğer formenler ile yapılacak işler hakkında görüş alışverişinde 

bulunun. Size verilen göreve uygun şekilde işçilerin tertibini yapın. 
11. İşyerlerini denetlerken titiz davranın, gördüğünüz eksiklik ve yanlışlıkları düzeltin, riskleri 

değerlendirerek gerekli önlemleri alın, gerekli durumlarda işbaşı eğitimi yaptırın. 
12. Karşılaşılabilecek olumsuz ve tehlikeli durumlarda kontrolü elden bırakmayın, paniğe ve kargaşaya 

meydan vermeyin. Vereceğiniz talimatlar her durumda kurallara uygun olsun. 
13. Diğer formenlerle işbirliği halinde bulunarak işin iyi organize edilmesini sağlayın, ekipler arasında 

diyalog ile çözülemeyen sorunları sürtüşmelere yer vermeden üst amirlere ileterek çözümleyin. 
14. İş akışının aksamaması için gerekli müdahaleleri zamanında yapın. 
15. Şantiyede kullanılan alet, makine, teçhizat ve malzemenin kontrolünü yapın. Malzeme sarfını ve 

zayiatını en aza indirmek için gayret içerisinde olun. İhtiyaç malzemelerini tespit edin ve ettirin. 
16. İşyerindeki emniyet sistemlerinin, uyarı levhalarının ve çalışma talimatlarının hasarsız ve eksiksiz 

durumda olduklarını sürekli olarak kontrol edin.  Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlayın. 
17. Emniyet kemerinin kullanılmadığı yerlerde düşme ve kayma tehlikesi var ise çalışılan yerin alt 

tarafına sağlam iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin. 
18. Kullanılan seyyar merdivenlerin sağlam ve temiz olmasına, kaymayı önleyecek takozlarının 

bulunmasına dikkat edin. Seyyar merdivenin kuruluş yerine ve yönüne dikkat edin, boşluk taraflarında 
seyyar merdiven kullandırmayın buralarda korkuluklu seyyar iskele kullandırın. Seyyar merdivenin duvara 
olan açıklığı merdiven boyunun ¼’ünden fazla olmamalıdır. 

19. İşçilerinizi ekiplere bölerken; ekip uyumu, bilgi, beceri, moral vb. faktörleri göz önünde bulundurun. 
20. Sağlıklı bir görevlendirme yapmak için yapılan işlerin son halini görün. Çalışılan yerlerin emniyetli 

bir şekilde bırakılmasını, bu şekilde bırakılamayan yerler hakkında gelen vardiyaya yeterli ve sağlıklı bilgi 
aktarılmasını sağlayın. Yazılı rapor tutun. 

21. Karşılaştığınız tehlikeleri derhal ekip şefine bildirin, tehlike tespitinde yapılmış risk analizinden 
yararlanın, yeni ve değişik tehlikeleri İSG birimine ileterek mevcut risk analizinin geliştirilmesine katkıda 
bulunun. 

 


