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1. Sağlığınıza dikkat edin. 

2. İş yerine dinlenmiş ve zinde olarak gelin. 

3. Çalışmaya başlarken üzerinizde yüzük, zincir, kolye vs. olmamasını sağlayın. 

4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın, uygun 

iş elbisesi giyin. 

5. Baretinizin çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan 

sonra takın.  

6. Gürültülü yerde çalışıyorsanız baretinize ayrıca kulaklık, monte ederek çalışın.  

7. Şantiye sahası içinde çelik burunlu iş ayakkabınızı kullanın. 

8. Özellikle montaj çalışmalarında araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici 

yaralanmalara karşı montajcı eldiveni kullanın.  

9. En az 3 metrenin üstündeki yükseklikte kayma ve düşme tehlikesi bulunan, 

korkuluksuz yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan 

çalışmalarda, kayışları tüm gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullan.  

10. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey veya 

yatay can halatı çekin, kancayı bu halata takın ve çalışın. Gerektiğinde düşey halata 

mobil düşüş tutucu aparat (şok emici) takın.  

11. Emniyet kemerinin kullanılamadığı yerlerde düşme ve kayma tehlikesi varsa 

çalıştığınız yerin alt tarafına sağlam iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin.  

12. Kaynak yaparken kaynakçı maskesi, uzun konçlu deri eldiven ve deri önlük kullanın, 

polyester esaslı elbiseler yerine zor tutuşan pamuk ve keten esaslı elbiseler giyin. 

Yangın tehlikesi varsa kaynak yerini soğutmadan ayrılmayın. 

13. Kırılır zeminlerde (atermit gibi) çalışırken düşmeye karşı mutlaka önlem (emniyet ağı, 

emniyet kemeri, çatı merdiveni vb.) alın. 

14. Arızalı takım ve aletleri onarmadan yapacağınız işlerde kullanmayın. 

15. Sana verilen kişisel koruyucu malzemeleri mutlaka kullanın. 

16. Çalıştığınız yerdeki iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin. 

17. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın. 

18. Kullanacağınız merdivenin kaymaz (bağlama, üstte kanca, altta kayma takozu ve ¼ 

duvardan açıklık kuralı) sağlam ve temiz olmasına özen gösterin. 

19. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine ve ilgilere bildirin. 

20. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın. 

 


