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UYGULAMA 

İş Elbisesi  
1. İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır.  
2. Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, 

ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz.  
3. Sıcak günlerde üst gömleği çıkartmak gerektiğinde altında kısa kollu t-shirt olmadan 

çalışılmaz. Vücudun üst kısmı çıplak olarak çalışılmasına izin verilmez.  
4. Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz.  

Koruyucu Baret  
5. Sahada yol bakım çalışmalarında taş sıçratma tehlikesi olan çalışmalarda baret 

kullanılması mecburidir.  
6. Sahalarda baret aşağıda belirtildiği şekilde giyilmelidir;  
7. Başı ortalayarak ve iyice oturtulacak,  
8. Baretin baş bandı, rahatlığı sağlayacak ve bareti kafada tutacak kadar sıkılmalı,  
9. Koruyucu çıkıntısı önde olmalı (kaynak esnasında kaynakçı kafaya takılan kaynakçı 

maskesi kullanacak ise baret giymeyebilir),  
10. Baretin altına toz başlığı dışında başka hiçbir şey giyilmez, zira şoka karşı direnci 

azalır.  
11. Baret, deterjanlı sıcak suda bir dakika bırakılıp süngerle silinir ve temiz su ile 

durulanır.  
Gözlük ve Gözlerin Korunması  

12. Saha güvenlik kurallarında belirtilen yerlerde, ikaz levhaları tehlike nedeniyle gözlük 
kullanılması belirtiliyorsa alanlara girenler koruyucu güvenlik gözlükleri kullanmalıdır.  

13. Kullanılan gözlüklerin yanları delikli olmayacak, çapak kaçmaya neden olabilecek 
gözlükler kullanılmayacaktır.  

14. Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme vb. fazla ışıklı işlerde çalışan işçiler; 
meydana gelen ışınlardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemeden yapılmış 
koruyucu yüz siperlikleri veya gözlükler kullanmak zorundadır.  

15. Gözlük camı ve çerçevesi kirlendiği zaman ılık sabunlu su ile temizlenir. Camlar 
olabildiğince az silinir, hafif hafif silkerek kurutulur. Camlar kuru iken silinmez 
camların çizilmemesi için silme işlemi pamuklu bez yardımı ile yapılır.  

16. Gözlükler kullanılmadığı zaman tozlu ve pis yerlere camları temas edecek şekilde 
bırakılmaz.  
Eldivenler ve Ellerin Korunması  

17. Çalışanlar yapılan işe göre uygun iş eldivenleri giymek zorundadır.  
18. İş eldivenleri, saha ihtiyaçlarına göre, kullanılan malzemelerin özelliklere göre 

olacaktır.  
19. Dönen aksamı bulunan tezgâh ve cihazlarla çalışanlarda eldiven kullanılmaz.  
20. Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçiler işe dayanıklı malzemeden yapılmış 

eldiven kullanacaktır.  
21. Yüksek gerilim altında çalışacak elektrikçiler, o bölgedeki gerilimden 

etkilenmemeleri için gerilim değerine uygun kauçuk eldiven kullanacaktır.  
22. Kaynakçılar ısıya ve yanmaya dayanıklı kaynakçı eldiven kullanacaktır.  

Ayakkabılar ve Ayakların Korunması  
23. Hammadde sahaları, bakım üniteleri, yardımcı işletmelere ait sahalarda çalışan tüm 
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personel çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı giyeceklerdir.  
24. Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikişi kopmuş, tabanı yarılmış, delinmiş 

olmamalıdır.  
25. İş ayakkabıları kullanırken gerek tabanına gerekse üst deriye bulaşan kirler ve diğer 

bulaşmış maddeler (yağ, kimyasal madde vb.) nemli bir bezle silinerek düzenli 
olarak temiz bulundurulur.  

26. Ayakkabıların temizlenmesinde keskin aletler veya malzemeler kullanılmaz.  
27. Boyanabilen deriden yapılmış ayakkabıların üstü kuruduğunda ve / veya belli 

aralıklarla uygun ayakkabı boya ve cilasıyla boyanmalıdır.  
28. Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç gibi kullanılmaz, çorapsız giyilmez.  
29. İş ayakkabıları orijinal şekilleri bozularak (çelik parmak koruyucu çıkartılarak) 

kullanılmaz.  
30. Su ile yapılan temizlik işlerinde, su jeti ile yıkama işlerinde, yıkama ve temizlik 

işlerinde, zeminin ıslak ve sulu olduğu yerlerde, inşaat çalışmalarının gerekli olan 
işlerinde çelik burunlu çizmeler kullanılacaktır.  
Kulak Koruyucuları ve Kulakların Korunması  

31. Saha içerisinde 85dB’ nin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişilerin 
kulak koruyucuları kullanması zorunludur. Kullandırma ve denetimini bölüm 
sorumluları ve iş emniyet bölümü yapacaklardır.  

32. Kulak tıkaçları kulak deliğine iyi oturmalı, temas noktalarından ses ve gürültü 
geçirmemelidir.  

33. Kulak tıkacı sertleştiğinde, şekli bozulduğunda, küçüldüğünde, temizlenmeyecek 
kadar kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.  

34. Kulak koruyucuları kullanılmadıkları zaman kaplarında saklanmalıdır.  
35. Kulak tıkacı dış kulak kanalından çıkartılırken yavaş hareketlerle bükülerek 

çıkartılmalıdır. Hızlı çıkarma, kulak zarında hasara sebep olabilir.  
36. Kirli kulak koruyucuları kesinlikle kullanılmamalı ve temizlenmelidir.  
37. Kulak koruyucusunun temizliğinde dezenfektan, kimyasal maddeler, çözücüler 

kullanılmamalıdır.  
Toz Maskeleri  

38. Toz maskesi kullanımı solunum yolu hastalıklarının önleme amaçlı kullanılır.  
39. İşletme içerisinde belirtilen yerlerde ve işaret levhası ile belirtilen yerlerde toz 

maskesi kullanılmalıdır.  
40. Kullanım öncesi toz maskesinin elastik bantları kontrol edilmelidir. Yüzü fazla 

sıkmamalıdır. Elastik bandı kopuk maskeler kullanılmamalıdır.  
41. Tozdan veya ortamdan deformasyona uğrayan maskeler yenisi ile değiştirilmelidir.  
42. Toz maskesi her kişiye özeldir. Bir başkasının kullandığı toz maskesi kullanılamaz.  
43. Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için 

naylon torba içerisinde saklanmalıdır.  
44. Toz maskelerinin toplu saklanmasında sağlık bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.  
45. Yıkanabilir tip toz maskeleri dışındaki toz maskesi yıkanmaz, hava tutulmaz. 

Emniyet Kemerleri  
46. Yerden 120 cm yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanınız.  

 

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.  
 
Adı ve Soyadı:  
 
Tarih .…/.…/…. 

 


