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1. Sağlığınıza dikkat edin, iş yerine dinlenmiş ve zinde olarak gelin. 
2. Çalışmaya başlarken üzerinizde yüzük, zincir, kolye vs. olmamasını sağlayın. 
3. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın, uygun iş elbisesi giyin. 
4. Baretinizi çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra şantiye 

içinde takın.  
5. Gürültülü yerde çalışıyorsanız baretine ayrıca kulaklık monte ederek çalışın.  
6. Size verilen kişisel koruyucu malzemeleri mutlaka kullanın, arkadaşlarınızı da uyarın. 
7. Ellere zarar verebilecek ortam bulunduğundan iş eldiveni kullanın, özellikle boşluk kenarlarında 

eğreti iskeleleri kullanmayın, sıva işlemi esnasında koruyucu gözlük kullanın.  
8. En az 3 metrenin üstündeki yüksekliklerde kayma ve düşme tehlikesi bulunan korkuluksuz 

yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan çalışmalarda, kolonları tüm 
gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın.  

9. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa iki aks arasına düşey ve yatay halatı çekin, 
kancayı bu halata takın ve çalışın. Gerektiğinde düşey halata mobil düşüş tutucu aparat takın.  

10. Emniyet kemerinin kullanılmadığı yerlerde düşme ve kayma tehlikesi varsa çalıştığınız yerin alt 
tarafına naylon iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin.  

11. İskele üzerindeki çalışmalarda iskele üzerine fazla yük almayın, yükleri yürüme platformunun 
ortasına değil dikmelere yakın olarak ikiye bölün. 

12. Malzeme kaldırma ve taşıma işlerinde, yükü vücudunuza yakın tutarak belinizi eğmeden kaldırın, 
ağır yüklerde yardım alın, gerektiğinde kaldırma araçlarından faydalan. 

13. Ekipleri tertip ederken iş programına uygun davranın, çalışanlara karşı eşit mesafede olun, 
kullanacağınız malzemeleri başka ekiplere engel olmayacak şekilde geçitlere ve elektrik panosu 
önlerine koydurmayın, malzemeleri gereksiz malzeme hareketlerine sebep olmayacak doğru yerlere 
indirtin. 

14.  Kaza durumunda ekibinize müdahale edebilmek için ilk yardımcı belgenizi alın. Sakin olarak çevre 
güvenliğini sağladıktan sonra müdahaleye başlayın. 

15. Arızalı takım ve aletler, onarılmadan yapacağınız işlerde kullanmayın, elektrik temaslarına karşı 
uyanık olun. 

16. Çalıştığınız yerdeki iş güvenliğiyle ilgili ikaz levhalarına ekibinizin uymasını sağlayın. 
17. Asılı yüklerin altında durmayın, indirilen yüklerin ambalajından çıkarak dökülebileceğini hesaba 

katın, indirme-kaldırma işi bitene kadar uyanık olun. 
18. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın. 
19. Kullanacağınız seyyar merdivenin sağlam ve temiz olmasına özen gösterin, seyyar merdivenleri 

boşluk taraflarında kullanmayın, merdivenin duvarla olan açıklığı merdiven boyunun ¼’ünü 
geçmesin, tehlikeli yerlerde seyyar merdiven yerine korkuluklu sehpa tipi iskeleleri kullanın. 

20. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ilgililere bildirin, önlem alınmasını veya doğru iş 
planlaması yapılmasını isteyin. 

21. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın, çözülemeyen sorunları derhal birim 
amirlerine iletin. 

 


