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1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelin. 
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu amirlerinize bildirin.  
3. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takılar kullanmayın. 
4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbise giymeyin, boyun bağı takmayın.  
5. Tesisat işlerinin tamamı, konusunda tecrübeli ve gerekli belgelere sahip ustalar tarafından ve 

onların gözetiminde yaptırılacaktır. 
6. Tesisat işlerinde çalışanlar, elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirilecek, el aletlerinin ve 

şantiye elektrik panolarının güvenli bir şekilde kullanımı sağlanacaktır. 
7. Tesisat imalatlarında çalışan bütün işçilerin baret kullanmaları ve yüksekliği 3 m'den fazla 

olan yerlerde ve boşluk taraflarında yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanmaları zorunludur. 
8. Tesisat imalatları sırasında yüksek yerlerde yapılan çalışmalar için; uygun ebatta, üzerinde en 

az 80 cm genişliğinde çalışma alanı bulunan, en az 2 tekerleğinde fren sistemi bulunan, 90 cm 
yüksekliğinde korkuluğa ve 47. cm’sinde ara korkuluğa sahip ve basamaklı çalışma platformları 
kullanılacaktır. 

9. Su tesisatı işlerinde temiz ve pis su borularının projelerine göre yerleştirilmesi sırasında, 
gerekmedikçe duvarlarda ve döşemelerde kırım yapılmasına izin verilmeyecektir. Kırım işinin 
zorunlu olduğu durumlarda, bu çalışmalar sırasında olabilecek, aşağıda çalışanların üzerine parça 
düşmesi, parça sıçraması veya tozdan etkilenme gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirler 
(boşlukların gözlük, toz maskesi, ıslak çalışma, baret vb.) alınacaktır.  

10. Şaft boşluklarından tesisat borularını geçirmek için kaldırılmış olan koruyucular iş bitiminde 
boru geçirilen bölümü kısmen kesilerek döşemenin boşluk tarafını kapatacak şekilde tekrar yerine 
konulacaktır. Bu işlemin yapılmamasından korkuluğu açan ekibin başı bizzat sorumludur. 

11. Uzun boruları taşırken veya montajda kullanırken yakından geçen elektrik hatlarına karşı çok 
dikkatli olunacak, yüksek gerilimin dokunmadan da atlayabileceğini dikkate alınacaktır. 34000 volta 
2 metreden daha fazla yaklaşılmayacak gerekiyorsa tedbir alınması istenecektir. 

12. Çalışma ortamında yeterli aydınlatma ve uygun havalandırmayı sağlayın. 
13. Bastığınız yerin kaygan olup olmadığını kontrol edin. 
14. Gürültülü yerde çalışıyorsanız kulaklık, taşlama yapıyorsanız koruyucu gözlük ile çalışın. 

Elinizden kaçırdığınız taşlama aletlerini durmadan yakalamaya çalışmayın, bu durumda cihazı 
anahtarından değil fişini çekerek kapatın. Kullanılmayan el aletleri fişten çekilmelidir. 

15. Ayağınıza malzeme düşmelerine karşı, çelik burunlu iş ayakkabınızı mutlaka giyin. 
16. Kaza neticesinde ellere zarar verebileceğinden, özellikle montaj çalışmalarında olmak üzere 

araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici alet yaralanmalarına karşı montajcı eldiveni kullanın. 
Titreşimli kırıcı delici aletlerle yapılan çalışmalarda titreşim emici özel eldiven takın. 

17. Kaynak yaparken uzun konçlu deri eldiven, deri önlük ve kaynakçı maskesi kullanın. 
18. Tutuşması kolay plastik esaslı sentetik kumaşlardan yapılmış giysiler giymeyin. 
19. Yapacağınız işe en uygun kişisel koruyucu malzemeyi seçin ve mutlaka kullanın, kullanmayan 

iş arkadaşlarınızı uyarın. 
20. Arızalı takım ve aletler onarılmadan yapacağınız işlerde kullanmayın, el aletlerini imal 

amaçlarına uygun olarak kullanın. 
21. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin. 
22. Tesisatta herhangi bir onarıma girişmeden önce vanaların kapalı olduğundan, tesisatta 
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basınçlı hava, doğalgaz veya LPG gazı, buhar vb. kalmadığından emin olun, vanalar kapalı da olsa 
arada kalan basıncı uygun şekilde tahliye ederek düşürünüz. 

23. Tesisattan boşaltacağınız suyun elektrik ile olası temaslarını önleyin. 
24. Bir önceki vardiyanın vardiya sonu raporunu okumadan işe çıkmayın. Batıcı ve kesici takımları 

çalışırken cebinizde taşımayın. 
25. Kullanacağınız seyyar merdivenlerin kaymaz, sağlam ve temiz olmasına dikkat edin. Seyyar el 

merdivenlerinin kurulmasında kurma yön ve şeklinin emniyetli olmasına özen gösterin, duvardan 
açıklığın merdiven boyunun en fazla ¼’ü olmasına dikkat edin. Boşluk taraflarında seyyar merdiven 
kullanmayın, bunun yerine sehpa tipi korkuluklu iskele kullanın. 

26. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin, gereksiz 
tartışmalara girmeyin. 

27. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın. 

 
 

 

 

 


