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1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak, zinde bir şekilde gelin. 
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.  
3. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın. 
4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giymeyin, boyun bağı takmayın.  
5. Şantiye sahası içerisinde baretinizi çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde 

ayarladıktan sonra takın. Üç metreden yüksekteki çalışmalarda emniyet kemeri kullanın. 
6. Gövde koruma topraklaması olmayan el aletlerini ve tezgahları kesinlikle kullanmayın.  
7. İş bitiminde çalışma ortamını temiz bırakın ve yangına neden olabilecek ısı kaynaklarını izole 

edin. 
8. Yapacağınız işe en uygun malzemeyi seçin. Arızalı ve eksik donanımlı takım kullanmayın. 
9. Aşırı sıcak olan aletlerin soğumasını bekleyip, daha sonra çalışmaya başlayın. 
10. El aletlerinin kablolarını dağınık bırakmayıp sararak toplayın, seyyar uzatma kablolarını 

yukarıdan taşıyın, su birikintilerine bırakmayın. El aletlerinin kablolarının açık yerlerini izole edin. 
11. Kesme veya tıraşlama yaparken makine koruyucuları ile kişisel koruyucu malzemelerinizi eksiksiz 

olarak kullanın. 
12. Koruyucu siperlik ve toz maskesi olmadan kesinlikle çalışmayın. 
13. Zımpara ve spiral taşlarında çatlak olup olmadığını gözle ve elle sürekli olarak kontrol edin. 
14. Zımpara taşı muhafazalarını ve siperliğini çıkarmayın, mesnet aralığını 5 mm. den açık yapmayın. 

Seyyar spiral taşlama el aletlerinin korkuluklarını çıkarmayın, 180 dereceden daha açık korkulukları 
kullanmayın, bir süre kullanılmayacak olan el aletlerini prizden çekin. Elinizden kaçırdığınız spiral, taşlama 
ve benzeri el aletlerini durmadıkça yakalamaya çalışmayın, gerekirse açma kapama düğmesinden değil fişini 
çekerek durdurun. 

15. Taşlama işinde mutlaka koruyucu gözlük kullanın. 
16. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlatın. 
17. Kaza neticesinde ellere zarar verebileceğinden, özellikle montaj çalışmalarında olmak üzere araç 

ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici yaralanmalara karşı montajcı eldiveni kullanın. Titreşimli aletlerin 
kullanılmasında ise titreşim emici eldiven takın. 

18. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili ikaz levhalarına mutlaka riayet edin. 
19. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın. 
20. Kullanacağınız seyyar merdivenlerin kaymaz, sağlam, temiz olmasına dikkat edin. Merdivenin 

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 
korkuluklu sehpa tipi iskele kullanın. 

21. Çalışırken aşağıda çalışan olup olmadığını kontrol edin, çalışanlar var ise iş planlaması talep edin 
veya önlem (sundurma vb.) aldırmadan çalışmaya başlamayın. 

22. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin. 
23. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın, sorunları büyütmeden amirlere aktarın. 

 

 


