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KAZI İŞLERİ VE İNŞAAT MAKİNALARI İLE YAPILAN İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

TALİMATI 

 

1-Ekskavatör,Dozer,Beko kepçe,Şavul kepçe,Greyder,..v.s. iş makinelerinin çalışma alanı içerisine(En az 20 mt.) 

girilmeyecektir. 

2-İş makineleri operatörlük belgesi (G sınıfı iş Makinesi ehliyeti) olan personel tarafından kullanılacaktır. 

3-Kamyon ve hareketli araç, sürücü ve operatörleri, hızlarını yol durumuna göre ayarlamalı ve emniyetli bir 

şekilde araç kullanacaktır.(Şantiye ve çalışma sahasında 20km/h ve güzergâh boyunca 70km/h' dir. 

4-Fişçi ve işaretçiler, Makine ve kamyonlara işaret verirken emniyetli mesafeden verecektir. 

5-Kanal kazılarında kazı izni alınması, yağışlı havalarda çalışılmaması, kazıdan çıkan malzemenin kanal 

yakınına depolanmaması ve kanal yan duvarları desteklenecektir. 

6-Malzeme dökümündeki fişçi ve işaretçilerin verecekleri işaretlere mutlaka uyulacaktır. 

7-Patlatmalarda belgesi olmayan personel (Ateşçi Belgesi) patlatma sahasına girmeyecektir. Patlatma; Atış alanı 

boşaltıldıktan ve çevre emniyeti alındıktan sonra yapılacaktır. 

8-Kazı makinelerinin çalışma anında, aşırı titreşim ve gürültü yapmaları önlenecektir. 

9-Arızalı iş Makinelerinin kullanılmaması, iş makineleri ile insan taşınmaması ve emniyetsiz yerlerde park 

yapılması yasaktır. 

10-İş Makinelerin geri viteslerinde ikaz sirenleri çalışır durumda olacaktır. 

11-İş Makinelerinin periyodik bakımları düzenli olarak yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır. 

12-İş Makinelerinin nakli sırasında, öncü araç bulunacaktır. Nakliye sırasında makine üstünde personel 

bulunmayacaktır. 

13-Makine yağcıları olarak çalışan personellerin, makine durmadan bakım yapmayacaktır. 

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin 25. maddesinin 1fıkrasına   dayanılarak hazırlanan  Kazı işleri ve 

inşaat makineleri  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. 

 

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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