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1. AMAÇ
Sahada yapılacak olan kazı ve hafriyat çalışmalarında gerekli önlemlerin belirlenmesidir.

2. UYGULAMA
2.1. Kazı işleri yetkili birinin kontrolünde yapılacaktır.
2.2. Kazı işlerine başlamadan önce yer altında elektrik kablosu, gaz veya su boruları olup olmadığı
öğrenilecektir.
2.3. Kazı bölgesinde elektrik kablosu varsa enerji kesilir, kabloların zarar görmeyecek şekilde kazı
yapılır.
2.4. Kazı bölgesinde gaz veya su boruları geçiyorsa gaz ve su kesilir, boruların zarar görmemesi için
gerekli önlemler alınır.
2.5. Kazı işlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve operatörleri yeterli ehliyete sahip
olacaktır.
2.6. İnsanların, malzemelerin veya araçların kazı alanına girmesini veya düşmesini önlemek için
çevre güvenlik altına alınır.
2.7. Kazı alanına serbest giriş yasaklanır, işi olmayanın girişine izin verilmez.
2.8. Kazı alanına güvenli giriş çıkış yolları sağlanacak
2.9. Kazı sırasında çökmeyi önlemek için yeterli destek sağlanacak veya toprağın yapısına uygun
güvenli bir şev verilecek.
2.10. Çökme olasılığını azaltmak için toprak ve malzeme yığınlarının kazı kenarlarından yeterince
uzağa depolanması gerekmektedir.
2.11. Yağışlı havalarda kazı işleri yapılmaz.
2.12. Kazı bölgesi işaretlenecek ve tabela asılacaktır.
2.13. Kazı işleri süresince gerekli kişisel koruyucular kullanılacaktır.
2.14. Kazı yapılacak bölgede Enerji Nakil Hatları varsa makine ve uzantıları 5 metreden daha yakına
yaklaştırılmaz. Enerjinin atlama yapacağı unutulmamalıdır. Özellikle yağışlı havalarda bu bölgede
kesinlikle çalışma yapılmamalıdır.
2.15. Kablosu mevcut elektrik hatları olan yerlerde 1 metreden daha yakına yaklaşılmamalı, makine
ve aksamında yaklaşmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir.
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2.16. Kazı ve hafriyat işinin yapıldığı yer ve çevresinde trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler var ise
uygun şekilde kırmızı renkte ışıklandırılmasını sağlayın.
2.17. Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınmadan hafriyata
başlamayın.
2.18. 150 cm den derin kazılarda işçilerin iniş-çıkışları için yeterli sayıda merdiven olmasına dikkat
edilmelidir.
2.19. Bireysel koruyucu donanım (kask, koruyucu ayakkabı S3 (yarım yükseklikte) gereğinde
koruyucu gözlük, toz maskesi, kulaklık) kullanın.
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