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1. Sağlığınıza dikkat edin. İş yerine dinlenmiş ve zinde olarak gelin. 
2. Çalışmaya başlarken üzerinizde yüzük, zincir, kolye vs. bulunmamasını sağlayın. 
3. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın, uygun iş 
elbisesi giyin. 
4. Bir önceki vardiyanın vardiya sonu raporunu okumadan işe çıkmayın. 
5. Aracı çalıştırmadan önce ve çalıştırdıktan sonra, araç üzerinde gerekli olan kontrolleri yapın. 
Tespit ettiğiniz aksaklıklar ve arızaları ilgililere bildirin ve alınacak talimata göre hareket edin.  
6. Aracın günlük temizliğini yapın. Araca inip binerken tutma yerlerini ve basamakları kullanın. 
Araç üzerinden yere atlamayın. Tutma yerlerini, basamakları, döşeme ve kumanda kollarını gres, 
yağ, çamur vs. maddelerden temizleyin. 
7. Özellikle dolu iken akışkan betonun virajlarda merkezkaç kuvveti ile dışa doğru savrularak 
aracı devireceğini hesaba katarak yavaş seyredin, şantiye içinde 20 km/saati geçmeyin. 
8. Araç üzerinde bulunan yangın söndürme cihazının dolu ve kullanılır durumda olduğunu 
kontrol edin. 
9. Koltuğunuzu en rahat çalışabilecek pozisyona getirip çalışın. 
10. Araç üzerine ve içine yolcu bindirmeyin. 
11. Motoru çalıştırmadan önce bütün kumanda kollarının boşta ve tutma durumunda olmasına 
dikkat edin. 
12. Motoru çalıştırmadan ve aracı yürütmeden önce korna ile çevrenizi ikaz edin. 
13. Aracınızı size verilen çalışma alanı ve yol güzergâhı içerisinde kullanın. 
14. Aracı arazi, hava ve yol koşullarına uygun vites konumunda kullanın. Araç, arazi, yol ve hava 
koşulları müsait olmadığı müddetçe sollama yapmayın. 
15. Tehlikeli durumlar dışında ani kalkış ve duruş yapmayın. Frenlere gereksiz yere basmayın. 
16. Seyir esnasında öndeki araç ile aranızdaki mesafenin en az üç araç boyu olmasına dikkat 
edin. 
17. Görüş mesafesinin kısıtlı olduğu hallerde, aracını düşük hızda sürün. Görüş mesafesi 
emniyetli seyir etmeyi engelliyorsa, çalışmayı durdurun. 
18. Toprak kayması ve kaya düşmesi ihtimali olan yerlerde, seyir esnasında dikkatli olun. 
19. Yokuş aşağı inişlerde motoru aşırı devire yükseltmeyin, vitesi boşa almayın. 
20. Temel çukuru inişi gibi rampalarda aynı anda iki araç olmasın. 
21. Yağmur sonrası işe başlarken, şartların değişmiş olduğunu göz önünde bulundurarak çok 
dikkatli olun. 
22. Park halinde gerekli tedbirleri alarak aracın kendiliğinden hareketini önleyin. 
23. Geri manevralarda işaretçilerden yardım alın. 
24. Araçtan inince şantiye sahasında baret, reflektörlü yelek ve iş ayakkabını kullan. 
 
 


