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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 elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın.  
5. Baretinizi çene bağını iptal etmeden, başına sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra şantiye 

sahası içerisinde takın. 
6. Çalıştığınız el aletini mutlaka kontrol edin, arızalı ve yalıtımsız aletleri kullanmayın, el 

aletlerinde çift yalıtımlı olanları tercih edin. 
7. Yapacağınız işe en uygun malzemeyi seçin ve kullanın.  
8. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlayın. 
9. Gerektiğinde koruyucu gözlük ile çalışın. 
10. Baret ve çelik burunlu iş ayakkabısı başta olmak üzere kişisel koruyucu donanımınızı kullanın. 
11. Kaza neticesinde ellere zarar verebileceğinden, özellikle montaj çalışmalarında olmak üzere 

araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici yaralanmalara karşı kalın deriden iş eldiveni kullanın. 
12. Ekip halinde çalışırken iskele platformu üzerinde belli bir yerde toplanmayın. 
13. İskele yakınında elektrik nakil hatları varsa önlem alınmasını isteyin. 
14. Aşağıya malzeme düşürmemek için gerekli önlemleri (aşağıda ekip çalıştırılmaması için iş 

planlaması yapılmasını istemek, yerde fiziki bariyer uygulaması vb.) alınız. 
15. Tabandan itibaren 3 metre ve üzerindeki yüksekliklerde kayma ve düşme tehlikesi bulunan 

korkuluksuz yerlerdeki çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. Kırılacak zeminler üzerinde 
yürümeyin. 

16. Yapacağınız işe en uygun kişisel koruyucu malzemeyi seçin ve mutlaka kullanın, kullanmayan iş 
arkadaşlarınızı da uyarın. 

17. Yağışlı havalarda gerekli önlemler alınmadan kaygan platformlar üzerinde çalışmayın, 
gerekiyorsa çalışmayı bırakın. 

18. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili ikaz levhalarına mutlaka riayet edin. 
19. Çalışırken batıcı ve kesici takımları cebinizde taşımayın. 
20. Kullanacağınız merdivenin kaymaz, sağlam, temiz olmasını sağlayın. 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 iskeleler kullanın, tekerlekli tiplerde en az iki tekerlek kilitli tip olmalıdır. 

21. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin. 
22. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın, çözülemeyen sorunlarda gereksiz 

tartışmalara girmeyin ve durumu amirlerinize iletin. 
 

 
 


