İÇ YÖNETMELİK
SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI
İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından
temiz bir ortamda ,düzenli biçimde beslenmelerini sağlamak için hazırlanmış talimattır:
1. Muntazam ve sükunetle yemek yenmesini sağlamak için yemekhanelerde kimin nerede
yiyeceğini gösterir tertip ve düzeni sağlayınız.
2. İş icabı yemeği yerken ve geç yiyecekler için ayrı yerler tahsis ediniz.
3. Yemek tezgahlarını daima temiz ve düzenli bulundurunuz.
4. Yemek esnasında haşaratın yemekhane veya mutfak içerisine girmesini önlemek için
de,kapı ve pencereleri sinek teli ile donatınız.
5. Yemek servis malzemelerini sağlık şartlarına uygun olarak temiz ve düzenli
bulundurunuz.Tabak,kepçe,karavana,çatal ve kaşıkları yıkarken suyun kaynamış
olmasına dikkat ediniz.
6. Mutfak ve yemekhane mahallerinde yapılan her iş için en önemli kural temizliktir.
7. Yerleri mümkün olduğu kadar kuru ve temiz tutunuz.Yemek dökülürse hemen
temizleyiniz.Aksi halde kayma tehlikesinden sorumlusunuz.
8. Kırık tabak,çanak daima nedenini oluşturmuştur.Bu nedenle kırıkları hemen temizleyip
çöp kutularına atınız.
9. İş görürken sıkı bağlanmış alçak topuklu ayakkabılar giyiniz.yüksek topuklu ayakkabı
tehlikeli olduğundan giymeyiniz.
10. Sıcak yemek taşırken çevrenizde çalışan arkadaşlarınızı sesli olarak ikaz ediniz.
11. Yemekhanenin günlük artıklarını çöp arabaları veya kovalarına koyunuz ve
yemekhanede birikmelerine meydan vermeyiniz.Su soğutucularını daima dolu
çalıştırınız.İçme suyunu yemekhaneye kapalı ve temiz kaplarla getiriniz.
12. Her vardiya yemek servisinden sonra yemekhaneyi ve servis masalarını
buzdolaplarını,deterjanlı,ılık bol suyla yıkayınız ve kurulayınız.
13. Yemek dağıtımının sonunda tezgahın ısısını veren vanaları kapayınız,boşa
yanmalarına mani olunuz.
14. Lavabo,duş ve tuvaletlerin daima temiz ve çalışır vaziyette olmasını
sağlayınız,yemekhane,mutfak lavabolarının çalışır vaziyette olmasını
sağlayınız.Yemekhane, mutfak içi ve çevresini daima temiz bulundurunuz.
15. Yemekhane ve mutfak mahallerini daimi havalandırınız.
16. Pişirme araçlarının kızdığını tuz ve un serperek kontrol ediniz.
17. Size verilmiş kullanışı öğretilmemiş alet ve araçlarla çalışmayınız.
18. Makine ve cihazlardaki arızaları derhal yetkili amirlerinize bildiriniz.Kesinlikle kendiniz
tamir etmeyiniz.
19. Basınçlı tencerelerin kızartma araçlarının kapaklarını açarken dikkatli olunuz.
20. Elektrikli araçları temizlemeden önce fişi mutlaka prizden çekiniz.
21. Kuzinenin gaz kaçağı yapmamasına dikkat ediniz.isli yanmaması için ayarını
yaptırınız.
22. Kuzinede işiniz bittikten sonra besleme musluk ve vanalarını kapatınız.Kesinlikle açık
kalmamasına dikkat ediniz.
23. Kuzine üzerinde yemek taşarsa gaz vanasını hemen kapatınız ve ocak başlarını
temizledikten sonra çalıştırınız.
24. Kızartma tenceresini kullanırken önce yağı koyunuz sonra ocağı yakınız.
25. Basınçlı kazanların (düdüklü tencere gibi)emniyet vantillerinin sağlam olup olmadığını
kontrol ettikten sonra pişirme işlemini geçiniz.
26. Sebze ayıklayınca artıklarını çevreye dağıtmayınız.Çöp bidonuna atınız.etraftaki ağzı
açık konserve kutusu ve benzeri kapları derhal hurdaya atınız.Ayrıca günlük çöp ve
yemek artıklarını günü gününe çöp kutularına mutlaka atınız.
27. Mutfak malzemelerini usulüne uygun temizleyiniz ve yerine koyunuz.
28. Kazanları daima kalaylı bulundurunuz.
29. Haşerelerin kapların içine girmemesine mutlak suretle dikkat ediniz.
30. Haşereye karşı sık sık ilaçla mücadele ediniz .Ancak ,bu tür ilaçların zehirli olup
personele zarar vereceğini unutmayınız.

31. Şartnamelere uygun olarak erzak alınız.Soğutucu ve uygun kaplarda saklayınız aksi
halde zehirlenmelerden sorumlu durumda kalırsınız.
32. İşyerinde alınacak yada alınmış tüm yiyecek ve içecek erzakın işyeri hekimince
kontrolünün yapılmasını sağlayınız.
33. Mutfak ve yemekhanelerinde çalışan personelden rahatsız olanlar derhal işyeri
hekimine başvurarak çalışıp çalışamayacaklarını öğrendikten sonra normal mesailerine
devam edebilirler.Aksi halde çalışmaları insan sağlığı açısından tehlikeli olacaktır.(bulaşıcı
hastalıkların yayılması)
34. Yemekhane ve mutfak mahalli personelinin çalışanların sağlıkları ile alakasını
kesinlikle hatırdan çıkarmayınız.Portör muayenelerini aksatmadan yaptırınız. Ayrıca
aşağıdaki hususları mutlaka yerine getiriniz:El bütün vücut temizliğine dikkat
ediniz.Yemekleri titizlikle ,sağlık şartlarına uygun şekilde yapınız.Uygun ve eşit olarak
dağıtınız
35. Verilen bütün koruyucu maddelerinizi mutlaka kullanınız.
36. Çalışır durumda bulunan ellerinizi sokmayınız.
37. Elektrikle çalışan makinelerde herhangi bir kaçak mevcutsa cihazın enerjisini keserek
derhal yetkili amirinize haber veriniz.Elektrikli aletleri topraklamasız kullanmayınız.
38. Kilerdeki erzakları bakımlı bulundurunuz.Havalandırınız ve bozulmamasını sağlayınız.
39. Karasineklere ve haşerelere karşı kileri sık sık ilaçlayınız,ilaçlama sırasında erzakların
zarar görmemesi için mutlaka tedbir alınız.(Naylon örtülerle iyice örtünüz).
40. Soğuk hava deposunun giriş kapısının içeriden açılıp açılmayacağını kontrol ettikten
sonra içeri giriniz.
41. Soğuk hava deposuna girerken mutlaka bir gözcü bırakınız.
42. Soğuk hava deposu alarm sistemini 6 ayda bir kontrol ettiriniz.
43. Genel çalışma teknik emniyet talimatları ve yangın talimatlarına uyunuz.

SOSYAL İŞLER ÇAYOCAĞI TEKNİK EMNİYET TALİMATI
Çalışanların dinlenme zamanlarında ihtiyaçlarının sağlık şartlarına uygun temiz ve düzenli
olarak temini için hazırlanmış talimattır:
1. Her gün son servisten sonra salon ve çay ocağını deterjanlı bol suyla paspas
yapınız.Kurulayınız ve havalandırınız.
2. Sigara tablalarını temizleyiniz ve çöp sepetlerini boşaltınız.
3. Haftada en az bir defa kapı ve pencereleri siliniz.Çay mahallini bol suyla yıkayınız.
4. Masalarda kapaksız kutularda şeker bulundurmayınız.
5. Ocakta gaz kaçağı meydana gelmiş ise tüpün vanasını kapatınız. Kendiniz tamir
etmeyiniz,derhal yetkililere haber veriniz.Bu süre içinde mahalli havalandırmayı da
unutmayınız.
6. Servis malzemelerini daima temizleyiniz ve kapalı yerde bulundurunuz.
7. Çay, kahve,oralet,ıhlamur vb. yaparken temizlik ve sağlık şartlarına
uyunuz.Bardakların kırık veya çatlak olmamasına dikkat ediniz.
8. Çay ocağına görevlilerden başkalarının girmelerine engel olunuz.Lavabo ve fayansların
temizliğine dikkat ediniz.
9. Koruyucu malzemeleri mutlaka kullanınız,ocağın temiz ve tertipli olmasının çalışanların
ağlığı açısından önemini unutmayınız.
10. Masaları her servisten sonra mutlaka iyice siliniz ve temiz olup olmadığını kontrol
ediniz.
11. Yılda en fazla bir defa mahallin kireçle badana yapılmasını isteyiniz.
12. Paydosta bütan gazı tüpünün vanasını kapatınız.
13. Portör muayenenizi aksatmadan yaptırınız.
14. Yangın talimatlarına uyunuz.
BÜTANGAZ TÜPLERİNİN KULLANILMASI HUSUSLARINDA TEKNİK EMNİYET TALİMATI

İşyerimizde bütan gazı ile çalışmalarda çalışanların ,sağlık ve güvenliklerinin sağlanması
,iş kazalarına patlamalara karşı korunması ve bu kazalar nedeniyle meydana gelen tesis
ve tezgah zararlarının önlenmesi için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek
amacıyla hazırlanmış talimattır:
1. Bütan gaz tüplerinde veya ocaklarda gaz kaçaklarını,kesinlikle kibrit veya çakmak
yakarak aramayınız.Bu iş için mutlaka sabun köpüğü kullanınız.
2. Herhangi bir gaz kaçağı hissedildiğinde ilk olarak vana veya musluğu kapatarak gazı
kesiniz , kaçağın meydana geldiği ortamı havalandırdıktan sonra bakım-onarım kısmına
yada ilk amirinize durumu bildiriniz veya rapor ediniz.Bu esnada ,KIVILCIM
ÇIKARABİLECEK hareketleri yapmayınız.
3. Bütan gaz ocaklarını ateşlemeden önce kibrit veya çakmağı hazır bulundurunuz.
4. İşiniz bittikten sonra ocak ve tüplerin vana veya musluklarını kapattıktan sonra iş
yerini terk ediniz.
5. Kapı ve pencerelerden gelen hava akımları ile su ve benzerlerinin ocağı söndürme
ihtimalini dikkate alarak tedbirli olunuz.
6. Bütan gaz kullanılan mahaller küçük yada az havalanan bir yer ise bu mahalleri sık sık
havalandırınız.
7. Ocakların yakınında kolayca tutuşabilen maddeler (kağıt,plastik,örtü,perde)
bulundurmayınız.
8. Ocak bağlantı boru ve hortumlarını sık sık kontrol ederek eskiyen,incelen,yumuşayan
veya delinen kısımları yenileriyle mutlaka değiştiriniz.
9. Boru ve hortumların ocağa en yakın mesafede bağlanmasını sağlayınız.
10. Yılda en az mahallin bir defa kireçle badana yapılmasını isteyiniz.
11. Paydosta bütan gazı tüpünün vanasını kapatınız.
12. Tüpleri güneş altında,soba ve radyatör yanında bulundurmayınız.Ayrıca yağmur ve
rutubetten koruyunuz.
13. Bu konudaki önlemler,ilgili ünite amirlerince tüp ve ocak kullanılan yazılı olarak asılı
bulundurulur.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI
İşlerimizde güvenlik görevlilerinin iş kazalarına karşı korunması ve bu kazalar nedeniyle
meydana gelebilecek zararların asgari seviyeye indirilmesi için uymak zorunda oldukları
genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır:
1. Güvenlik görevlerinin bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak için Özel Güvenlik
Teşkilatı kanununda belirtilen eğitim programlarına uygun olarak eğitilmelerini sağlayınız.
2. Kullanacağınız silahın tüm özelliklerini mutlaka öğreniniz.Özellikle Emniyet
tertibatlarının çalışıp çalışmadıklarını kontrol ediniz.
3. Emniyet kontrollerini silah dolu iken veya bir kişiye,bir binaya dönükken
yapmayınız.Bunun için tespit edilmiş yerlerde veya yere çevirerek yapınız.
4. Hakiki mermilerle eğitim mermilerini kesinlikle bir arada bulundurmayınız.
5. Silahla kesinlikle şaka yapmayınız.
6. Size verilen silahın bakımını aksatmadan yapınız.
7. Silahı kullanım amacı dışında kesinlikle kullanmayınız.
8. Silah taşıma ve bulundurma yasalarını mutlaka öğreniniz.
9. Güvenlik görevlileri diğer hususlarda İçişleri Bakanlığının 2495 sayılı Özel Güvenlik
Teşkilatı kanununa tabidirler.
YANICI VE PATLAYICI MADDELERLE ÇALIŞMALARDA TEKNİK EMNİYET
İşyerimizde,yanıcı ve patlayıcı maddelerle çalışmalarda iş kazalarını asgari seviyeye
düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını,sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda
oldukları genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır:
1. Yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahallerde uyulması gereken
emniyet kuralları ,kolayca görülebilecek şekilde asılı bulundurulur.

2. Yakıt depoları ile ısı santrallerinde yeterli miktarda yangın söndürme cihazı ve
malzemesini bulundurunuz veya bulundurulmasını sağlayınız.
3. Görülebilecek uygun yerlere SİGARA İÇİLMEZ ,DİKKAT ATEŞLE YAKLAŞMA levhalarını
asınız veya asılmasını sağlayınız.
4. Yakıt bulunan bölge dahilinde ateş meydana getirebilecek hiçbir işlemin yapılmasına
izin vermeyiniz.
5. Yerlere yakıt dökülmemesine dikkat ediniz.Dökülen yakıtları derhal temizleyiniz.
6. Yakıt ikmalini bu konuda yetişmiş personele yaptırınız,zorunlu olmadıkça normal mesai
dışında ikmal yaptırmayınız.
7. Yakıt depoları ve ısı santrallerinin yakınında ,etrafında ve üstünde tutuşabilecek hiçbir
yabancı madde bulundurmayınız.Bu bölgelere giriş ve çıkışları kontrol altında tutunuz.
8. Yakıt depoları ve ısı santrallerinin bulunduğu bölgeleri daima temiz tutunuz.
9. Bacaların ve duman kanallarının temizliğini muntazaman yapınız veya yaptırınız.
10. Yangın yönetmeliğindeki ilgili hususlara mutlaka riayet ediniz.Isı santrallerinde
zorunlu olmadıkça elektrikli alet bulundurmayınız.Bu aletler ile yakıt ikmalinde kullanılan
cihaz ve malzemelerin topraklamalarını mutlaka yaptırınız.
11. Genel Çalışma Teknik Emniyet talimatlarına uyunuz.
İŞ YERİ ÖZEL YANGIN TALİMATI

İşyerlerinde yada ikamet edilen mahallerde meydana gelecek yangınların yarattığı
tehlikelerden korunmak için öncelikle YANMA ve YANGIN olayları hakkında yeterli bilgiye
sahip olmak gerekir
ÇIKAN YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI
A.Soğutma yoluyla:amaç çıkan yangındaki ısıyı elimine etmektir.Ayrıca bu soğutma ile
yanıcı gaz ve buharların çıkışı da engellenir.Bu amaçla ,en çok tatbik edilen madde su
hüzmesi veya köpüktür.
B.Yakıtın (yanıcı maddenin)uzaklaştırılması:Bir yangın mahallinden yanan maddenin
alınıp uzaklaştırılması sadece zor değil aynı zamanda tehlikelidir.Yalnız bunun bazı
istisnaları vardır
1.Sıvı tankları o şekilde düzenlenebilir ki ,yangın anında muhteviyatları izole edilmiş ayrı
bir tanka pompalanabilmelidir.
2.Parlayıcı gaz tutuşursa,bu gaz boru hattı ile geldiği için uygun yerlere konulmuş olan
vanalarla kesilebilmelidir.
3.Havada parlayıcı ve patlayıcı bir karışım meydana getiren herhangi bir gaz
konsantrasyonu ,ortama daha fazla hava verilerek yanma için gerekli olan
konsantrasyonun altına düşürülebilmelidir.
4.Yanmakta olan maddenin havanın oksijeni ile irtibatını kesmek veya azaltmak yangını
köreltir.Bunun için ,yanan saha üzerine yanmaz battaniye ,örtü veya kum atmak ,üzerini
bir asal gaz ile kimyasal veya mekaniksel bir köpük ile örtmek gerekir.
YANGINLARIN ÖNLENMESİ
1.Yangın felaketleriyle karşılaşıldığı zaman,zara gören sadece işveren yada sigorta şirketi
değildir.İşini kaybeden ve önceki işine benzer bir iş bulmakta güçlükle karşılaşan
çalışanlarda sıkıntıya düşerler.
2.Bu nedenle açıktır ki,yangın çıkmasını önlemek bakımından gerekli dikkatin
gösterilmesi,böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman etkinlikle çaba harcanarak derhal
söndürülmesi herkesin çıkarınadır.
3.Tek kıvılcım yada yanar sigara milyonlarca liralık maddi zarara ve yüzlerce insanın işsiz
kalmasına yol açan bir yangın felaketine neden olabilir.Ceza yasalarına göre ihmali
görülen bir kimsenin durumuna düşmeyi kuşkusuz siz istemezsiniz.

ŞUNU ASLA UNUTMAYINIZ:Bir dahaki seferde yangın alarmı verildiğinde ,yükselen
dumanla birlikte sizin işinizde uçup gidebilir.

TEHLİKELİ SAHALAR
Kolay alev alabilen maddelerin kullanıldığı yada depolandığı yerler kuşkusuz en çok
tehlike arzeden sahalardır.Bu gibi yerlerdeki SİGARA İÇİLMEZ işaretlerine riayet etmeniz
çok önemlidir.Aksi taktirde ,işinize derhal son verilebilir .Öteki tehlikeli sahalar ise genel
intizam standartları düşük olan toz ve çöplerin birikmesine izin verilen yerlerdir.Belirtilen
yerlerde dikkatle hareket edilmesi gerekir.
1. Yakıt depoları,marangozhane ,yağlı yerler ,depolarla ,fazla faaliyet görülmeyen
malzemelerin bulunduğu yerler,radyatör ile sıcak boruların etrafı,arka kısımları ,kağıt bez
yada plastik köpük maddelerinin kullanıldığı faaliyet alanları.

YANGINA NEDEN OLMAYINIZ
Elektrik teçhizatını gece fişe takılı durumda bırakmayınız.Elektrikçinin onayını almadan
,ikili adaptör kullanmayınız.Elektrik fişlerini değiştirmeyiniz yada yenilemeyiniz.Bu gibi
hallerde mutlaka elektrikçi isteyiniz.
a.Radyatör arkalarına yada elektrik ocakları üzerine düşme olasılığı olan kağıtları bu gibi
yerlere yakın raf yada pencere pervazları üzerine bırakmayınız.
b.Sigara içilmez işaretlerinin bulunduğu yerlere dikkat ediniz.Yangın çıkış kapılarının
yerlerini öğreniniz.
c.Şirketin yangın eğitimi sırasında ,size öğretilmek istenen bilgileri içinize sindirerek
öğreniniz.
d.Eve gitmek üzere iş yerinden ayrılmadan önce ,çalışma yerlerinizi yada büronuzu
dikkatle kontrol ederek ,bütün elektrik cihazlarınızın kapatılmış ve fişlerinin çekilmiş
olduğunu görünüz.
e.İşyerinden ayrılmadan önce,hiçbir yanar sigara izmariti bırakılmadığından emin olunuz.
f.Açık alev ,kıvılcım ve kızgın metal parçaları çıkaran oksijen ve elektrik kaynağı
,oksijenle kesme ,spiralle kesme,taşlama ve tavlama işlerinde yangına karşı şu tedbirler
1.Çalışma mahalli ve ayrıca varsa aşağıdaki kodlar (zeminin delikli olması halinde)bu gibi
çalışmalara başlamadan önce ,yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeler olup olmadığını
anlamak için kontrol ediniz.
1.Eğer bu işler,riskli yerlerde paydos saatine yakın olarak yapıldıysa ,bu durumu bir
sonraki vardiya yetkililerine ve itfaiyeye bildiriniz.
g.Yangın açısından çok tehlikeli olan yerlerde bu gibi çalışmalara başlamadan önce
durumu Tesis Etüt ve Teknik Emniyet Müdürlüğüne bildiriniz.Onların incelenmesi
,onaylaması üzerine ve önereceği tedbirlerle bu işlere başlayabilirsiniz.
h.Yangından kaçış yolları ve yangın kapıları önleri ,emniyetli ve süratli çıkışı sağlamak
üzere temiz ve engelsiz olarak muhafaza edilecektir.Yangın halinde işaretlerle belirtilen
yöne ve çıkışa doğru gidilerek tehlikeli saha boşaltılır.
I.Yangın söndürme cihazları ve dolapları ,yangın hortumları ve dolapları,hortum lansları
,yangın suyu pompaları ve vanaları ,yangın dedektörleri gibi yangın devresi elemanları ile
yetkisiz bir şekilde oynamayınız.

İLK YARDIM UYGULAMALARI
1.Öncelikle ne yapacağınızı heyecan ve paniğe kapılmadan dikkatle fakat süratle yapınız.
2.Yerine getirilmesi zorunlu olan işlemleri mantıksal bir sıraya göre yapınız.
3.Kötü etkisi olacak şeylerden kaçınınız .İşgüzarlık yapmayarak ,hayatı kurtaracak olan
basit ve esas yardımı yapınız.

4.İlk yardım uygulaması söz konusu olduğundan bilgi ve ehliyetiniz dışında herhangi bir
müdahale yapmaktan kesinlikle kaçınınız.
5.Gereksiz yere hastayı soymayınız.Elbiseler hastayı sıcak tutacağı için şoka karşı korur.
6.Solunum yolunun açık tutulmasına dikkat ediniz.(baş geriye doğru ve yana dönük
vaziyette)
7.Hastanın etrafına kalabalık toplanmasına müsaade etmeyiniz.
8.Yanıklar müstesna olmak üzere ilk yardım sırasında ıslak sargı yaraların yumuşamasına
ve enfeksiyonun yayılmasına neden olur.Gerek varsa bu gibi müdahaleleri hekim veya
hemşireye yaptırınız.
9.Mümkün olduğu kadar süratle ,hastayı işyeri hekiminin görmesini temin ediniz.
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
Birçok yangın söndürme cihazının muhteviyatı kullanma esnasında 8 ila 15 sn gibi kısa
sürede biter.Bu kadar kısa sürede yangına etkili bir şekilde müdahale etmek için ,ayrıca
kullananın ve çevresindekilerin yaralanmaması için cihazların özellikleri ve alınacak
tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
Ana valf açıldığında ,cihazdan gaz ve kar halinde karbondioksit çıkar ve yangın mahallini
soğuttuğu oksijenle de teması keser.En büyük avantajı geride kirletici bir artık
bırakmasıdır.Çalıştırmak için tutma kolu ile tutularak dik pozisyonda kaldırılır.Kilitleme
mührü ve valf çevrilerek kırılır ve boşaltma ,tutulan yerdeki yaylı anahtarla kontrol
edilir.Boşaltma esnasında çok soğuk olduğu için ,huni kısmının ellenmemesi gerekir.Çıkan
gaz ve kar ,rüzgar ile etkilenebileceği için bu cihazı mümkün olduğunca yangın tabanına
yakın tutmak gereklidir.Söndürüldükten sonra da yeniden alevlenmeyi önlemek için bir
süre daha tatbiki gereklidir.Parlayıcı sıvı yangınlarında ,genellikle çıkış hunisi anma
merkezine 45 derecelik açı ile tutulur,huni hareket ettirilmez ve yayılma yönüne doğru
olur.Elektrik cihazları yangınında yeniden boşaltma alev kaynağına doğru yapılır.Elektrik
şoku tehlikesini ve yeniden ateşlenme ihtimalini izole etmek için sistemin enerjisi kesilir.
KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
Genel olarak B tipi yangınlarda kullanılırlar.Kesinlikle elektrik yangınlarında
kullanılmazlar.Ana tüp içerisinde su ve köpük maddesi birlikte bulunur.Yanındaki küçük
tüpte itici basınçlı gaz mevcuttur.Bu tüpteki basınçlı gaz da genellikle CO2 veya azot
gazıdır.İtici tüpün vanası açılınca ,su,köpük maddesi tazyikli olarak lanstan püskürürken
köpük oluşur.Oluşan köpük yanıcı maddenin üzerini örterek hava ile temasını keser ve
yangını söndürür.Cihazın çalıştırılması için lans sağ ele alınır.İtici tüpün vanası sonuna
kadar açılır.Köpük yangının odak noktasının dip kısmından başlayarak yanan kısma
tutulur.
YANGIN İHBAR TALİMATI

BİR YANGIN ANINDA NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ
1. Telaşlanmayınız.
2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız veya yangın alarmı varsa
çalıştırınız.
3. İtfaiye teşkilatına haber vermek için 222 nolu telefonu arayarak
kimliğinizi yangının yerini tam ve doğru olarak bildiriniz.
4. Yangını çevrenizdekilere ve ilgililere duyurunuz.
5. İtfaiye gelinceye kadar ,bu yönetmelikle belirtilen usullerle ve uygun araç ve gereç
kullanarak bilinçli olarak yangını söndürmeye ve kontrol altında tutmaya çalışınız.

6.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatarak yangın mahallinin
oksijensiz kalmasını sağlayınız.
7.Etrafta bulunan ,yangının sirayet etmesiyle daha vahim neticeler doğabilecek
yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırınız.
8.Yangın söndürme çabaları süresince kendinizi ve çevrenizdekileri tehlikeye
atmayınız.Boğulma ve yanma tehlikesi olan yerlere girmeyiniz.
9.Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.
10.İtfaiye ve teknik emniyet personelinin direktiflerine harfiyen uyunuz.Onlara yardımcı
olunuz.
11.Tek başınıza yangınla mücadele etmenizi gerektiren durumlarda yaşamsal önemi olan
aşağıdaki üç kuralı her zaman hatırda bulundurunuz.
a.Sıcak buhar,duman ve gazlar yukarı doğru çıkar.Bu nedenle olabildiğince yere yakın bir
pozisyon alınız.eğiliniz.
b.Yangın çıkış kapılarını iyi öğreniniz ve yangın çıkış yolunun üzerinde herhangi bir engel
bulunmadığından emin olunuz.
c.Olabildiğince yangının kaynağına doğru mücadele ediniz.Ancak bunları yaparken
kendinizi tehlikeli duruma sokmayınız.
SONUÇ
Yangınların çoğuna sigara içenler ,elektrik arızaları yada elektrik fişleri ile tertibatının
yanlış kullanılması neden olmaktadır.Kendinize ailenize çalışma arkadaşlarınıza ve
şirketinize karşı sorumluluklarınız vardır.Bu gerçeği her zaman hatırda tutarak yangınların
yol açtığı ölüme kadar varabilen tüm kaza zararlara karşı uyanık bulunmak insani bir
görevdir.
Yangına neden olabilecek dikkatsiz bir kimse değilse,siz bir yangın gözcüsü olma yolunu
tutarsanız kendiniz ve çalışma arkadaşlarınızı için daha emniyetli bir işyeri yaratabilirsiniz
TAHRİŞ EDİCİ KİMYEVİ MADDELERLE ÇALIŞMALARDA TEKNİK EMNİYET TALİMATI.
Kimyevi maddelerle çalışmada ,iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ,personelin
emniyetli çalışmasını temin temek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek
işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik için uymak zorunda oldukları kuralları belirlemek
amacıyla hazırlanmış talimattır. Tahriş edici kimyasal maddelerle
(asitler,bazlar)çalışmalarda çok büyük özen göstermek gerekir.Gösterilecek ufak bir ihmal
ağır yaralanmalara ve kazalara neden olabilir. Tahriş edici maddelerle çalışırken koruyucu
gözlük veya yüz siperi ,lastik eldiven .çizme ve koruma elbisesi giyiniz.
1. Pantolon paçalarını ,içerisine kimyevi maddelerin girmemesi için çizmenin dışına
çıkarınız.
2. Kimyasal maddeleri her zaman suya yavaş yavaş ve dikkatli akıtınız.Aksi halde sıçrama
meydana gelir.Kimyasal maddeler üzerine asla su dökmeyiniz.
3. Tahriş edici kimyasal maddelerin gözlere ve cilde bulaşması halinde derhal bol suyla
yıkayınız(gözleri yıkamak için göz yıkama şişelerini kullanınız)Akabinde sağlık merkezine
başvurunuz.
a.Tahriş edici kimyasal madde kaplarını güneş altında ve sıcak bir yerde
bırakmayınız.Depo etmeyiniz.Kapların üzerindeki firma ikazlarına uyunuz.
b.Tahriş edici kimyasal maddeleri hiçbir zaman pis su tesisatına ve bu yolla kanalizasyona
dökmeyiniz.
c.Genel çalışma teknik talimatlarına uyunuz.
OKSİ ASETİLEN KAYNAKÇILIĞI TEKNİK EMNİYET TALİMATI
1.Tüm teçhizat ve donanımınızı yağdan uzak,temiz iyi durumda bulundurunuz.
2.Gaz kaçaklarını mutlaka kontrol ediniz.
3.Oksijen ventillerini ağır ağır açınız.
4.Oksijen,propan ve asetilen hortumlarının temiz ve yıpranmamış olmasına dikkat ediniz.

5.Alevi ve kıvılcımları yanıcı maddelerden uzak bulundurunuz.
6.Gözlerinizi kaynaktan korumak için koruyucu gözlük kullanınız.
7.Teknik emniyet kaidelerine mutlaka riayet ediniz.
8.Yangın söndürme cihazınızı yanınızda bulundurunuz.Yangın tehlikesine karşı dikkatli
olunuz.
OKSİJEN PROPAN VE ASETİLEN TÜPLERİNİN KULLANILMASINDA TEKNİK EMNİYET
TALİMATI
1.Her türlü(siper,miğfer,eldiven,maske,gözlük gibi)koruyucu malzemelerinizi kullanınız.
2.Kullanılmış tüpleri çalışma yerinden asgari 5-10 m ilerde bulundurup açıkta ise
mümkünse serin bir sundurma altına koyunuz.
3.Tüpleri taşırken veya kullanırken katiyen düşürmeyiniz.Etrafa çarpmayınız.
4.Boşalan tüplerin vanalarını iyice kapayıp naklediniz.
5.Manometreyi tüpe bağlamadan önce tüpü gayet az açıp pisliklerin çıkmasını sağlayınız.
6.Tüp vanalarını açmak için çekiç veya boru anahtarı kullanmayınız.
7.Tüpleri daimi olarak güneş altında ,ocak yanında veya herhangi bir ısı kaynağı yanında
tutmayınız.
MARANGOZ İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI
Marangoz işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ,personelin emniyetli
çalışmasını temin etmek ,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek ,işyerinde
çalışanların sağlık ve güvenlik için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek
amacıyla hazırlanmış talimattır.
1.Emniyetle çalışmayı öğrenmeden ,bir tezgahta iş görme teşebbüsünde bulunmayınız.İşe
başlamadan önce tezgahınızı kontrol ediniz.
2.Bıçak ve şerit değiştirme işleminde ,tezgah motorunun durmasını bekleyiniz.
3.Tezgahlar üzerindeki tüm koruyucular ile bıçak merdanesi ve daire testere üzerindeki
koruyucuları kullanınız.Bakım için sökülen koruyucuları bakımdan sonra mutlaka yerine
takınız.Koruyucusu olmayan tezgahı çalıştırmayınız.
4.Tezgahta parçaların son kısımları işlenirken ,uzun saplı iticileri kullanınız.40 cm den kısa
parçaları bıçaklara bir itici ile sürünüz.
5.Bilhassa kanal oyma ve lamba açma tezgahlarının kalem veya freze bıçakları bağlanan
başlıkları tezgaha sağlam bir şekilde tespit edilen koruyucularla örtünüz.
6.Biçme esnasında çıkan talaş ve tozu tezgah önünde biriktirmeyiniz.
7.Biçilen tahta ve kalasları biçme yerinden uzaklaştırınız ve uygun bir şekilde istif ediniz.
8.Şerit testerelerini daima gergin tutunuz.Germe tertibatı ile ayarlayınız.
9.Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi tezgahın motorunu
durdurmadan testereye el sürmeyiniz.
10.Daire ve şerit testereleri kullanmadan önce kontrol ediniz.Arızalı ve çatlak olanları
kullanmayınız.
11.Daire testerenin üstü ve etrafını mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen
koruyucu ile örtünüz.Testerenin tabla altındaki kısmını da muhafaza altında tutunuz.
12.Tezgahta çalışırken sohbet etmeyiniz.
13.Atölyede sigara içmeyiniz.
14. Rende ,keser,iskarpile ve el testeresi gibi kesici aletlerin ağız kısımlarını keskin
tutunuz.Kullanırken çok dikkat ediniz.
15.Masada çalışırken işleri,masa mengenesi veya el mengenesi ile sabitleştirdikten sonra
yapınız.
16.Kesici ağızları tezgahta bileyiniz.
17.Gereğinden aleti masa üzerinde bulundurmayınız,işin bitiminde temizleyip yerine
koyunuz.
18.Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantılarını en az bir muayene ve
kontrol ediniz.
19.Tezgahlarda çalışırken uygun gözlük ,yüz siperi ve toz maskesi kullanınız.
20.Tezgah tamamen durmadan ,tezgah üzerinde hiçbir ayar yapmayınız.

TAKIM TEZGAHLARI TEKNİK EMNİYET TALİMATI
İşyerimizde takım tezgahlarda çalışırken iş kazalarını asgari seviyeye
düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları
tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık güvenlikleri için uymak zorunda oldukları
genel kurallardır.
1. Tezgahınızı çalıştırmadan önce genel kontrolden geçiriniz.
2. Güvenlik önlemi alınmamış veya düzgün ,sağlam olmayan tezgahı çalıştırmayınız.
3. Mevcut bağlama araçlarını kullanarak işlenecek parçayı tezgaha sağlam şekilde
bağlayınız
4. Dönen kısımlara yaklaşmaktan ,el sürmekten sakınınız.İşlenmek üzere dönen çubuklar
ancak bir kafes koruyucu içinde ileri doğru sürülebilir
5. Tezgah çalışırken ayar için dahi olsa kalem ve takımlarla oynamayınız.
6. Tezgahtan çıkan talaşları elle çıkarmayınız.Bunun için uygun alet kullanınız.Basınçlı
hava kullanmayınız.
7. Etrafa çapak ve yağ sıçratan işlerde çalışırken tezgahın siperliğini mutlaka takılı
bulundurunuz.
8. Açıkta kalan ve dönme hareketi yapan kısımlara iş elbisenizin sarkık veya uzun
kısımlarını kaptırmayınız.
9. Tezgahlarda çalışırken işinizi düşününüz,dalgınlık en büyük düşmanınızdır.
10. Tezgahta yağlı işle çalışırken ,yağ,bor yağı gibi akışkanları yere dökmeyiniz.
11. Yerler herhangi bir şekilde dökülmesi söz konusu olan akışkanların üzerine
basmaktan kaçınınız.
12. Tezgah çalışırken iş parçasını söküp takmayınız.
13. Aynaya iş bağladığınız zaman iyice sıkınız.
14. Aynanın sıkma anahtarını tezgahı çalıştırmadan evvel mutlaka çıkarınız.
15. Bilhassa ağır parçalarda salgılı parça kullanmayınız.
16. Tezgahta iş parçası bağlı iken eğe kullanmak gerekirse sapsız eğe kullanmayınız.
17. Matkapta çalışırken nispeten küçük boyda iş parçasının elinizden fırlamamasına
18. Zımpara taşı tezgahında çalışırken ,taşın karşısında bulunmayınız,olabildiğince yan
taraflarda bulununuz.
19. Zımpara taşı tezgahını tel fırça ile temizleyiniz ve buna benzer tezgahlarda çalışırken
iş parçasının elinizden fırlamamasına dikkat ediniz .Ayrıca bu gibi tezgahlarda gözlüksüz
çalışmayınız.
20. İş parçasını zımpara taşının yanaklarına değil ,çevresine tutunuz salgılı ve çatlak taş
kullanmayınız.
21. Takım tezgahlarında çalışırken atölye yetkililerinin verdiği devir ve ilerlemeleri
kesinlikle değiştirmeyiniz.
22. Uzun çubukları işlerken ,çubukları koruyucu ,içine yataklama makaralarına
alarak,tezgah ve çevreye zarar vermeden çalışınız.Ayrıca eğri çubukları doğrultmadan
tezgaha bağlamayınız.
23. Ölçme ,temizleme,yağlama ,makinenin bir arızasını gidermek veya makinenin
başından ayrılmak gerektiğinde ana şalteri kesinlikle sıfır noktasına getiriniz.Makinenin
hareketi durana kadar bekleyiniz
24. Takım bilemeyi yetkililere bırakınız.
25. Eldiven kullanmak esas itibariyle yasaktır.Ancak özel hallerde (soğuk sıvılarda
çalışmalarda)amirinizin izniyle kullanılabilir.
26. Çelik burunlu emniyet ayakkabısı giyiniz.Açık sandalet tipi ayakkabı giymek yasaktır.
27. Dar iş elbisesi giyiniz.Geniş kollar ve iş önlükleri tehlikelidir.
28. Kullanmadığınız takım ve aparatları tezgah üzerinde bulundurmayınız.
29. Arızayı derhal yetkili amirlerinize bildiriniz.Kendi başınıza tamir etmeniz doğru
değildir.
30. Tezgahlarda çalışırken makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve
iltihaplardan korunmak için genel temizlik kurallarına dikkat ediniz.
31. Tezgahlarda iyi bilenmiş kesici alet kullanınız. .
32. Şayet işlenen parça tespit edilen yerinden fırlarsa elle tutmaya çalışmayınız.
33. Genel çalışma genel bakım-onarım teknik emniyet talimatlarına uyunuz.

34.
BİLEME TAŞLAMA TEZGAHLARI EMNİYET TALİMATI
İşyerimizde bileme ve taşlama işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek
,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit
etmek,işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel
kuralları belirtmek amacıyla hazırlanmış talimattır.
1.Tezgah ve toz emicileri mutlaka çalıştırınız.
2.Tezgah başında çalışırken eldiven ve gözlük kullanınız
3.Tezgahların taş muhafazalarının takılı olması gerekir,aksi halde tezgahı çalıştırmayınız.
4.İş parçasını bağlamadan tezgahı kesinlikle çalıştırmayınız.
5.Kullanılacak taşın uygun seçilmiş olmasına ,çatlak olup olmadığına dikkat ediniz.
6.Kullanılan taş çapına göre tezgah devrinin ayarlanmasını yapınız.
7.Hatalı iş çıkaran tezgahlarla kesinlikle bileme yapmayınız.
8.Kullanılacak taşların onarılarak düzeltilmiş olmasına dikkat ediniz .
9.Bileme tezgahlarında kullanılacak tüm takımların ,kullanılacak iş parçasına göre
seçimini yapınız.
10.Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle temizlik ve yıkama yapmayınız.Bu tür kimyasal
maddelerle çalışma zorunluluğu var ise gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra
çalışmaya başlayınız.
11.Genel emniyet talimatlarına uyunuz.
MEKANİK ATELYELER TALAŞLI İMALAT HATLARI TEKNİK EMNİYET TALİMATI
İşyerimizde Mekanik atölyelerdeki talaşlı imalat hatlarında çalışırken iş kazalarını asgari
seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve
durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda
oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.
1.İşyerleri genel çalışma talimatında belirtilen kurallara uyunuz.
2.Atölyeler dahilinde ancak müsaade edilen mahalde sigara içiniz ve sigara izmaritlerini
yerlere atmayınız.
3.İlgili olduğunuz tezgah ve makinelerin çalışma ve teknik emniyet açısından kontrollerini
yapmadan işe başlamayınız.
4.Zorunlu olmadıkça görev yerinizi terk etmeyiniz.Zorunlu hallerde amirinizin izni ile
görev yerinizden ayrılınız.
5.Tezgahlarınızın arızası ve ayarları halinde kendiniz müdahale etmeyiniz.Amirlerinizi ve
bakımcıları haberdar ediniz .
6.Soğutma ve talaş atma sıvısı (bor yağı)tank ve kanallarına hiçbir yabancı madde
atmayınız.
7.Elektrik kablolarına ,şaltere yağ ve tiner sürmemeye dikkat ediniz.
8.Vardiya çalışması halinde tezgah ve makinelerle ilgili değişiklik ve arızaları teslim alan
vardiya amirinize yazı ile bildiriniz.
9.Maskaretli ayakkabısız ve iş elbisesiz çalışmayınız,yaptığınız işin gereğine uygun eldiven
,gözlük,maske koruyucular kullanınız.
10.İş bitiminde tüm tezgahların panolarından ana şalteri kapatınız.
11.Parlayıcı maddeleri tezgah civarında bırakmayınız.
12.Seri imalat tezgahlarının basınçlı hava ile temizlenmesinde mutlaka koruyucu gözlük
kullanınız.
13.Sorumlu olduğunuz tezgah yada makineyi çalışır durumda bırakarak görev yerinizden
ayrılmayınız.Ayrıca bir başkasının tezgah yada makinesini çalıştırmayınız.
14.Bor yağı ve makine yağlarının deri üzerinde tahriş edici ve iltihaplanma etkileri
nedeniyle bu gibi maddelerle çalışmalarda genel temizlik kurallarına özellikle riayet
ediniz.
15.Tezgah ve makine üzerinde bulunan emniyet switchlerini gereksiz olarak kesinlikle
devre dışı bırakmayınız.
16.Tezgah ve makine üzerine konmuş ışıklı ve sesli ikaz işaretlerine mutlaka riayet

ediniz.Bunları amacı dışında (aydınlatma veya çağırma)kullanmayınız.
17.Çalıştırmadan önce hattın içine bakınız.
18.Tezgahlarda bakım onarım çalışmasına başlamadan önce tezgah üzerine DİKKAT
BAKIM VAR levhasını asınız.
MOTORLU ARAÇ BAKIM VE TAMİR İŞLERİ TAKNİK EMNİYET TALİMATI
1.Şirket araçlarını sürücü belgesine haiz bu işle görevli kişiler kullanabilir.Bunun
haricindekiler kullanamaz.
2.Motorlu araçlarda tamir çalışmasına başlamadan önce el frenini çekiniz ve aracın
istenmeyen hareketini önlemek için tekerleklerin önüne tahta takoz koyunuz.
3.Aracı kayma ve düşme olmayacak şekilde kaldırınız.Alttan kaldırılan arabalarda
çalışmaya başlamadan önce kaymaları ve aşağı ani düşme gibi tehlikeleri ortadan
kaldıracak tedbirleri mutlaka asınız.
4.Bakım kanalı olmayan bir yerde arabanın altına girmek zorunda olduğunuzda yukarıda
belirtilen hususlara daha da dikkat etmek zorundasınız.
5.Kontak anahtarını üzerinize almadan arabanın altına girmeyiniz ve ayaklarınızı arabanın
altından gelip geçilen yola taşmamasına özellikle dikkat ediniz.
6.Araçların yağlanmasında veya akünün asidinin kontrolü sırasında açık alevle yada
sigara içerek kesinlikle yaklaşmayınız.
7.Motorlu taşıtların temizlenmesinde demir telli fırçaları kesinlikle kullanmayınız.
8.Araçların elektrik arızalarını giderirken kısa devre olmasını önlemek için akünün kutup
başlarını çıkardıktan sonra çalışmaya başlayınız.
9.Motorlu araçlarda çalışırken ateşle kesinlikle yaklaşmayınız.
10.Motorlu araçlarda kaynak ile çalışılması hallerinde ,depo ve yakıt borularını dışarı
çıkartınız.
11.Benzin depolarını kaynağını ve perçinlemesini yalnız tecrübeli bilgili bir amirin
nezaretinde ve içi tamamen su,azot veya karbonik asit dolu olarak yapınız.
12.İçten yanmalı motorların deneme çalışması mutlaka açık havada yapılmalıdır.Kapalı
yerlerde ancak egzost gazlarını dışarı atacak emme tesisatı bulunduğu hallerde yapınız.
13.Garajlarda ve tamir atölyelerinde kolay yanıcı maddeleri kesinlikle
bulundurmayınız.Kullanılmış temizleme maddelerini özel yapılmış kapalı bir kapta
muhafaza ediniz.
14.El aletlerinizi ,özellikle çekiç,keski kalemi ,somun anahtarınızı daima iyi durumda
bulundurunuz.
15.Arızalı aracı hizmete vermeyiniz.
16.Araç bakım ve tamirlerinde israftan sakınınız.Genel çalışma ve genel bakım teknik
emniyet talimatlarına uyunuz.
VİNÇLER-TAHMİL TAHLİYE VE NAKLİYAT İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI
Tahmil-tahliye ve nakliye işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin
emniyetli çalışmasını temin etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için
uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.
1.Her nevi motorlu vinç,kren,kaldırma ve nakil arabaları ,nakil vasıtaları ancak bunları
kullanmakla görevlendirilmiş ehliyetli operatörler ve sürücüler tarafından kullanılır.
2.Vasıtaları kullananlar ,karayolları trafik kanununda belirtilen evsafa haiz elemanlar
arasından seçilir.Ayrıca operatörler teknik kimseler tarafından mekaniki ve elektriki
bilgiler öğretilmek suretiyle yetiştirilirler.
3.Vasıtalardan karayolları trafik kanunu kapsamına girenler için bu kanun hükümleri
esastır.
4.Vasıtalar;kendi iş ve yeri özelliklerine göre gruplara ayrılarak her grup için özel
kontrol,bakım,tamir ve işletme talimatları iş yeri amirince hazırlanır.Operatör ve
sürücüler bu maddeleri ezbere bilmek ve riayet etmek zorundadır.
a. Talimatta bulunan tamir,bakım ve kontrol,işletme ile ilgili maddeler
b. Elektrikli donanım kullanılması ve kullanma esnasında alınacak tedbirler
c. Frenlerin ,kanca ve bağlantılarının sabote edilecek yerlerin bakım kontrol ve tamirinin

takibi
d. Periyodik bakımlar
e. Motor göstergeler,kavrama sistemi,cam silecekleri,farlar,makaslar,lastik tekerlekler
direksiyon aksamının bakım,kontrol ve tamirinin takibi
f. Otomatik emniyet tedbirleriyle ,sinyal sistemlerinin bakım,kontrol ve tamiri
g. Vasıtaların bakım ve tamirini bu iş için yetiştirilmiş elemanlar tarafından ilgili talimata
göre yaptırınız.Tamir,muayene ve bakımların yapılmasından sonra operatör ve şoförlere
de bilgi yardımlarından da faydalanmış olunuz.Tamir bittikten sonra tecrübe hareketlerini
operatör sürücüler tarafından yaptırınız.
h. Vincin ve vasıtanın üzerine yere,max taşıma kapasitesini bir levhaya yazarak bunu
vincin üzerine asınız.Vinci kapasite dışı yüklemeyiniz.Mümkünse yüklerin üzerine boya ile
ağırlıklarını yazınız.
i. Kancayı yük arabasıyla yükün tam ağırlık merkezine getirerek bağlayınız,yükü düşey
olarak kaldırınız.
j. Yük bağlayıcı personel yükleme araçlarının intizamından ve yükün muntazam bir
şekilde taşınmasından sorumludur.
k. Yük indirme ve nakletmede sert ,ani geçişler yapmayınız.Halat tambur yuvasına
oturmadan yükü kaldırmayınız.
l. Yük bağlayıcı ,baret,emniyet ayakkabısı ve deri eldiven giymeye mecburdurlar.
m. Yükü uzun süre askıda tutmayınız.
n. Vinç kapasitesine yakın ağırlık kaldırırken 5-10 cm kaldırarak frenleri kontrol ediniz.
o. Tozsuz yerde çalışan vinç ,halat ve sapanlarını yağlayınız.
p. Vincin günlük,haftalık,aylık,altı aylık bakımlarını aksatmayınız.
BOYAHANE VE BOYA İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI
Boyahanede ve boya işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli
çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde
çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek
için hazırlanmış genel talimattır.
1.Boya ve tinerle çalışan mahallerde sigara içmeyiniz.Kıvılcım çıkmasından
sakınınız.Bunun için kibrit,çakmak gibi eşyaları cepte taşımayınız.
2.Boya ve tineri kapalı kaplarda muhafaza ediniz.Üzerini açık bırakmayınız.
3.Boyahanelerde asılı yangın talimatlarına kesinlikle uyunuz.
4.Boya ve tiner yangınlarında su kullanmayınız.Karbondioksitli kuru kimyasal tozlu veya
köpüklü yangın söndürme cihazlarını kullanınız.
5.Boya ve tiner gibi maddeleri bina dışında yangından uzak bölmelerde depolayınız.
6.Boyanma esnasında tiner buharını teneffüs etmek zorunda kalırsanız koruyucu maske
kullanınız.
7.Kapalı tank,depo vb. yerlerde boya yapılması gerektiği hallerde böyle yerleri,aşağıdan
yukarıya doğru havalandırınız Havalandırma mümkün olmamışsa ancak temiz hava verici
maske ile giriniz.Böyle yerlerde çalışırken dışarıda mutlaka bir gözlemci bırakınız.
8.Tiner ile çalışırken daima koruyucu gözlük kullanınız.Yinede gözünüze kaçarsa bol su ile
yıkayınız.(göz yıkama şişesi)Hemen işyeri hekimine başvurunuz.
9.Ellerinizi yıkamak için tiner kullanınız.
10.Boyahanede ve boya yapılan yerlerde yiyecek ve içecek bulundurmayınız.
11.Boya tabancası ile boya yapmadan önce tabancanın statik elektriğe karşı topraklı olup
olmadığına dikkat ediniz.Şayet topraklı değilse boyama işlemine başlamayınız.
AMBAR İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI
Ambarlarda iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin
etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve
güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel
talimattır.
1.Malzemeleri niteliklerine göre uygun yerlerde depo ve istif ediniz.
2.Yükleme ve boşaltmalarda elle ve makineyle yapılacak işleri ayırarak ona göre çalışma

sistemini takip ediniz.
3.Yapılan her işteki tertip ve düzenlilik ,kaza olasılıklarını en aza indirir.Tertipli ve düzenli
olmaya özen gösteriniz.
4.Ağır parçaların yüklenmesi ve boşaltılması müşterek çalışmayı gerektirir.Bu çalışma
sırasında yapacağınız bir hareket ve davranıştan önce size yardımcı olan arkadaşınızı ikaz
ediniz.
5.Çalışma esnasında dikkatli ve ciddi olunuz .Arkadaşlarınıza şaka yapmaktan
kaçınınız.Yapılan şaka büyük bir kazaya neden olabilir.
6.Soğuk havalarda çalıştığınız yerde ısınmak için yaktığınız ısınma araçlarını gereği gibi
söndürmeden işyerinden ayrılmayınız.
7.Demir çubuk ,boru ve benzeri malzemelerin yüklenmesinde ,boşaltılmasında ve
istiflenmesinde el yerine manivela kullanmayı tercih ediniz.
8.Verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanınız.
9.Genel çalışma talimatında belirtilen kurallara uyunuz.
GARAJ HİZMETLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI
Garajlarda iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin
etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve
güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel
talimattır.
1.Sorumlusu bulunduğunuz aracın iç ve dış genel temizliğini yapınız.
2.Araca binmeden önce bindiğiniz aracın suyunu ,yağını ve yakıtını kontrol edininiz.
3.Lastiklerin hava durumunu,bijonların gevşemiş olmadığını,gösterge tablolarının çalışıp
çalışmadığı,rot ve akü kutup başlarını ,frenlerini,far vesair lambalarını gözden geçiriniz.
4.Seyir halinde iken vasıtada meydana gelen arızaları fabrikaya döner dönmez ilgiliye
haber verip arızanın onarımı için yardımcı olunuz.
5.Aracınızda bulunması gereken takım,avadanlık,trafikçe zorunlu teçhizatı ve yedek
parçaları mutlaka bulundurunuz.
6.Vasıtanıza kapasitesinden fazla yolcu almayınız.
7.Gerek fabrika sahasında gerekse atölyeler içinde bindiğiniz vasıtaları ve iş makinelerini
tehlikeli derecede yüklemeyiniz.
8.Gerek fabrika dışında görevli iken ,gerekse fabrika içerisinde çalışırken sağınızı
solunuzu ve arkanızı kontrol etmeden hareket etmeyiniz.
9.Benzin ,mazot gibi yanıcı maddeleri ortada bırakmayınız.Atölye içerisinde ve yakınında
bu tür maddelere ateşle yaklaşmayınız.
10.Temizlik ve bakım sırasında kullandığınız yağlı üstübüleri ve temizlik bezlerini ortalığa
atmayınız,çöp kutusuna atınız.
11.Araçlarda yağ değişimi esnasında çıkan kirli yağları yetkili amirlerinizce uygun görülen
yerlerde depolayınız.
12.Bakım ve tamirattan sonra kullandığınız alet ve edevatı ortalıkta bırakmayıp yerlerine
koyunuz.
13.Kışın motorlarda yeterli derecede antifriz konmasını sağlayınız.Antifrizi olmayanların
gerekli hallerde suyunu boşaltınız.
14.Yeterli havalandırmaya sahip olmayan kapalı yerlerde karbonmonoksit gazı
toplanmasına karşı motoru sürekli çalıştırmayınız.
15.Çalışma gereği çıkabilecek yangınlarda katiyetle su kullanmayıp yangın söndürme
cihazı kullanınız.
16.Genel çalışma ,işletme içi araç sürücüleri ve taşıma işleri için teknik emniyet
talimatlarına uyunuz.

