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1. Kangal durumundaki inşaat demirlerinin taşıma araçlarından vinç veya devirme 
kasa vasıtasıyla indirilmesi sırasında; işçiler kesinlikle yük altında veya devirme yönünde 
durmayacak ve yükün altından geçmeyecektir. 

2. Yalnızca eğitimli bir işaretçinin komutuna göre yükler indirilecek ya da 
yüklenecektir. 

3. İnşaat demirleri yüklenirken veya boşaltılırken çalışan işçiler kesinlikle Kişisel 
Koruyucu Donanımlarını (iş ayakkabısı, baret, reflektörlü yelek) kullanacaklardır. 

4. Kenar, köşe ve uç kısımlarda çalışması gereken işçiler emniyet kemeri 
kullanacaklardır. 

5. İşçilerin bir eli ile asılıp, diğer eli ile çalışmasına izin verilmeyecektir. Güvenli bir 
iskele platformunun üzerinde çalışmaları sağlanacaktır. 

6. Demir donatı montajı yapan işçiler kesinlikle baret kullanacaklardır. 
7. İşçiler; monte edilmiş donatının üzerinde dikkatli yürüyerek, ayaklarının 

demirlerin arasına girmemesine özen gösterecektir. 
8. Kalıp ve iskele platformlarının boşluğa açık kısımlarına, en az 90 cm. yüksekliğinde 

ve 100 kg.‘lık yatay yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk yapılmış olacak korkuluk yok 
ise yapılması istenecektir. 

9. İşçiler çalışırken gereken dikkati göstererek donatı çubuklarının bedenlerine 
çarpma, delme ve benzeri zarar vermesini engelleyecek, bağ tellerinin sıçrama ve 
salınımlarından gözlerini KKD ile koruyacaktır. 

10. İnşaat demirlerinin nakli esnasında kamyon/TIR  üzerinde işçi taşınmayacaktır. 
11. Demir işleme (kesme, bükme vb.) makinalarının gövde koruma topraklamaları 

görünür şekilde çekilmiş olacak, topraklanmamış makinalarda çalışmaya 
başlanmayacaktır. 

12. Demir işleme esnasında çevre güvenliği ile yakındaki enerji hatlarının konumlarına 
dikkat edilerek taşıma sağlanacaktır. 

13. Demir ekibinde olanların tetanoz aşıları yapılmış olacaktır.  
14. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelinmelidir. Uyuşukluğa 

neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.  
15. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın. 
16. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın.  
17. El aletlerinin kablolarını dağınık bırakmayın, sararak toplayın. Seyyar uzatma 

kablolarını asarak yukarıdan taşıyın, yerlerden ve su birikintileri içinden getirmeyin. 
18. Kesme veya tıraşlama yaparken gözlük başta olmak üzere kişisel koruyucu 

malzemeleri eksiksiz olarak kullanın. Kesme makinasını kullanma talimatına uygun 
olarak kullanın, aynı anda birden fazla kesme ve eğme yaparken parmak kapmalarına 
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karşı elinizi ağız kısmından uzakta tutunuz. 
19. Montaj esnasında yakından geçen enerji hatlarına karşı dikkatli ol, gerektiğinde 

paravan yaptırın veya akımı kestirin, yüksek gerilimin dokunma olmadan da atlama 
yapabileceğini unutmayın. 

20. Çoklu ve küçük parçaları kule vinç ile taşırken dökülmeye karşı malzeme sepeti 
kullanın. Uzun parçaları sapanla bağlarken en az iki yerden ve dengeli olarak bağlayın. 
Aşınmış sapanları kullanmayın. 

21. Zımpara taşında çatlak olup olmadığını göz ve el ile kontrol edin, zımpara taşı 
muhafazalarını ve siperliğini sökmeyin. Seyyar zımpara taşında koruyucu en fazla 180 
derece açık olabilir. 

22. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı isteyin. 
23. En az 3 metrenin üstündeki yükseklikte kayma ve düşme tehlikesi bulunan, 

korkuluksuz yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan 
çalışmalarda, kolonları tüm gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. 

24. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey veya 
yatay can halatı çekin, kancayı bu halata takarak çalışın. Gerektiğinde düşey halata 
mobil düşüş tutucu aparat takın. 

25. Emniyet kemerinin kullanılmadığı yerlerde, düşme ve kayma tehlikesi var ise 
çalışılan yerin alt tarafına naylon iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin, aksi halde 
çalışmayın. 

26. Kullandığınız seyyar merdivenlerin sağlam ve temiz olmasına özen gösterin, 
boşluk taraflarında seyyar merdiven kullanmayın. 

27. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili ikaz levhalarına mutlaka riayet 
edin. 

28. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın. 
29. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin. 
30. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın. 


