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1 - Sabit ekskavatörlerin ve lastik tekerli ekskavatörlerin bakım ve kontrolünden operatörleri sorumludur. Arızalı 

ekskavatörle çalışma. Arızayı derhal sorumlu FORMENEve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından 

emin ol. Emniyet kemerini tak. 

2 - Kullandığın ekskavatör’ün senede bir sorumlu mühendislerce yapılması gerekli periyodik muayene ve kontrolünü 

zamanında yaptır. 

3 - Operatörü olduğun ekskavatör’ün dışında ekskavatör kullanma. Ancak sorumlu mühendisin bilgisi ve talimatı 

dahilinde  başka bir ekskavatör kullan. 

4 - Ekskavatör üzerinde ve kabin içerisinde çalışırken başka bir işle meşgul olma. Ekskavatörle çalışma esnasında sigara 

içmek  herhangi bir şey yiyip içmek yasaktır. 

5 - Ekskavatörle çalışmaya başlamadan önce çalışma sahasını iyice kontrol et. Sahada bulunan diğer çalışanlar 

ekskavatör çalışma sahasından ayrılmadan çalışma. 

6 - Görüşün dar, yetersiz olduğu veya  görüş alanının dışındaki yerlerde 

a) Çalışma yaparken  sorumlu mühendisten yetkili bir işaretçi talep et.  İşaretçi bir birinizi kolayca 

görebileceğiniz yerde durmalı ve önceden belirlenen işaretlerle çalışmaya yön vermelidir. 

7 - Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate al. 

8 - Çalışırken ekskavatör kabininde veya üzerinde operatörden başkasının bulunması yasaktır. 

9 - Çalışma sahası içinde veya gidiş  yollarındaki enerji nakil hatlarına dikkat et. Ekskavatör’in bomunu enerji nakil 

hatlarından ve etkileme sahasından uzak tut. ( en az 3 m  ).  

10 - Ekskavatör‘in bomu enerji nakil hattına değer veya etki alanına girerse ; telaşlanmadan aşağıda belirtilen önlemleri 

uygulayın. Aksi halde bir elektrik çarpmasına neden olacağınızı unutmayın.  

a) Ekskavatörten aşağı inmeyin. 

b) Metal kısımlara dokunmayın 

c) Ekskavatör’e kimseyi yaklaştırmayın. 

d) Yetkililere enerji hattındaki  gerilimi kestirin.  

11 - Kullandığın ekskavatör’in kaldırma kapasitesini aşan yükleri kaldırma.Kaldıracağın yükün kancaya sağlam 

bağlandığından emin olmadıkça harekete geçme.  

12 - Ekskavatör’in yük sepetinde insan taşıması yapma. Kaldırdığın hiçbir yükü diğer insanların üzerinden geçirme. Yükü 

uzun zaman havada tutma. 

13 - Lastik tekerli ekskavatör park edilirken: kancayı,kepçeyi, yükü zemine indir.Bom dönüş kilidini kilitle. Ana 

kavramayı boşalt.motoru durdur.park frenini ve dönüş frenini çek. Kontak anahtarını üzerinde bırakma.  

14 - Hareket halindeki makara,tambur ve halata dokunma, dokundurtma. Tambura sarılan halata el sürülmez.halat üst üste 

gelirse elinle dokunma yavaş hareketle  boşalt.  

15 - ACİL bir durumda formene, formene ulaşılamıyorsa en yetkili amire haber edilecek. 

 

EKSKAVATÖR KULLANMA 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. 
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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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