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1.Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün 

olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır. 

2. Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra çalışmaya 

başlanılacaktır. Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan, ızgara işinde 

çalışılmayacaktır.  

3. Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üçayaklı merdiven kullanılması gibi 

gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  

4. Betonarme kalıplarının kiriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik 

tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.  

5. Betonarme kalıpları, kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiş kiriş 

tabanına basılarak çalışılmayacaktır.  

6.Duruma göre betonarme kalıbına uygun olanları aynen uygulanacaktır. Betonarme kalıplarının yeterliliği her 

beton dökümünden önce kontrol edilerek yapı iş defterine yazılacaktır.  

 

 Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.  

a. Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.  

b. Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.  

c. Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.  

d. Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.  

e. Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir.  

f. Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  

g. Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki 

noktadan bağlanacaktır.  

Merdiven ile ilgili genel kurallar 

a.Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak 

bulunmayacaktır. Ekli tahta merdivenler kullanılmayacaktır.5 metreden uzun merdivenler metal olacaktır 

.  

b.El Merdivenleri kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak 

şekilde yerleştirilecektir.  

 

c.Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.  

 

 

Elektrik ile ilgili işler 

 Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin. 

  Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayın. 

 Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle ( 42 volt ) çalışın. 
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 Hareketli ve döner kısımları korunmamış aleti kullanmayın. 

 Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışmayın. 

 

 

İnşaatta çalışma talimatında  belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri 

kurallara uyulmaması halinde işveren,  ÇSGB’nın  4857 ve 6331 kanunları ile SGK’nun 5510 kanunun 

ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet 

verdiği  anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat  davası açabilir veya  iş akdini 

doğrudan  fesih edebilir. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların 

tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene 

müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar 

bana ait olacaktır.                                                                                              
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