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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, kolay tutuşabilen kumaşlardan yapılmış elbiseleri giymeyin, 

boyun bağı takmayın.  
5. Asansör imalat ve montaj işlerinde çalışacak işçiler yeterli tecrübeye ve mesleki yeterlik belgesine 

sahip değil iseler çalıştırılmamalıdır. Gizlice çalıştırılmalarında kaza durumunda öncelikle ekip 

başı, ikinci olarak bağlı çalıştığı firmaları sorumlu olacaktır. 
6. Çalışanların, iş ayakkabısı, baret ve paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaları zorunludur. 
7. Asansör işleri sürekli olarak yetkili bir teknik eleman gözetiminde yapılacaktır. 
8. Asansör kovasında kurulacak olan çalışma platformunun yeteri kadar sağlam malzemeden 

yapılmış olduğu ve binaya sağlam bir şekilde bağlanıp bağlanmadığına dikkat edilecektir. İşçiler 
çalıştığı iskelenin sağlam ve eksiksiz kurulduğundan emin olmadan üstüne çıkmayacaklardır. 

9. Asansörün montajı, tamiri, halat değişimi gibi önemli değişikliklerinden sonra, deneme mutlaka 
cansız ağırlıklar ile yapılacaktır. Takılan yeni bir malzemenin de (halat, swiç vb.) arızalı olabileceği 
hesaba katılacaktır. 

10. Asansör boşluklarına düşülmemesi için gerekli görülen korkuluk, aydınlatma vb. tedbirleri alın.  
11. Gürültülü yerde çalışıyorsanız kulaklık,  taşlama yapıyorsanız koruyucu gözlük ile çalışın. Baretinizi 

çene bağını iptal etmeden takın. 
12. Özellikle montaj çalışmalarında araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici yaralanmalara 

karşı montajcı eldiveni kullanın. Titreşimli aletlerin kullanılmasında ise titreşim emici özel eldiven 
takın. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın. 

13. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey veya yatay can halatı 
çekin ve kancayı bu halata takarak çalışın. Gerektiğinde düşey halata mobil düşüş tutucu şok emici 
aparat takın. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin. 

14. Emniyet kemerinin kullanılamadığı yerlerde, düşme ve kayma tehlikesi varsa çalıştığınız yerin 
altına naylon iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin. 

15. Kaynak yaparken gözlük, maske, uzun konçlu deri eldiven ve deri önlük kullanın. 
16. Arızalı takım ve aletler onarılmadan yapacağınız işlerde kullanmayın. 
17. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin. İş arkadaşlarınızla 

daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın. 
18. Çalışma bittikten sonra asansörün kapısına geçişleri engellemek amacıyla seyyar korkuluklar 

koyarak girişleri kapatın. 
19. Çalışılan kat dışındaki diğer katlardaki asansör geçişleri de korkuluklarla sürekli olarak kapalı 

tutulacaktır. Ayrıca çalışılan noktadan alt katlara ve üst katlardan da çalışılan noktaya malzeme 
düşmesini engellemek için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. 

20. Asansör boşluğu içerisinde seyyar aydınlatmalarda küçük gerilimlerle (42 volt) çalışılacaktır. 
21. İmalatın yapıldığı mahalde en az 1 adet 6 kg’lık seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 
22. Elektrikli tezgahların gövde koruma şasi topraklamaları yapılacak, el aletleri çift yalıtımlı olacaktır. 


