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BAKIM ONARIM İŞLERİNDE TEKNİK EMNİYET 

                                                                                                  

                                 

   

a) Fabrikamız işlerinde çalışanlar; bina, tesis ve tezgahlarda, donanımlarda alet ve takımlarda 

göreceği noksan ya da sakıncalı durumu amirlerine bildirecek, görevliler ya da 

görevlendirilenler bu kusurları en kısa sürede giderecektir. 

b) Bakım onarım işlerinin yapılması için makine veya tesisteki koruyucu düzeneğin 

kaldırılması halinde, onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın 

çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu düzeneğin uygun şekilde yeniden yerine konulması 

sağlanacaktır. 

c) Bakım ve Onarım işlerinde uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır. 

d) Bina ve tesisatta yapılacak bakım onarım işlerinde geçici olarak uygun ve güvenli sabit 

merdivenler, platformlar, geçit ya da iskeleler yapılacak bunlarla alakalı gerekli güvenlik 

önlemleri alınacaktır. 

e) Basınçlı kaplar basınç altındayken onarılmayacaktır. 

f) Sakıncalı gaz, buhar yada sislerin oluşabileceği tank, depo ve borular da yapılacak onarım 

ve temizlik işlerinde çalışanlar uygun kişisel koruyucular kullanacaklardır. 

g) Bakım ve onarıma alınmış tezgah, cihaz vs. bakım ve onarım süresince kumanda aksamı 

(kol,şarter) üzerine “Dikkat Çalıştırmayınız” şeklinde uyarı levhaları bulunacaktır. 

h) Patlayıcı ve yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerde yapılacak onarımın şekline göre 

kaynak ve kıvılcım çıkaran bir durum var ise, yangın ile ilgili güvenlik tedbirlerinin tamamı 

alınmadan onarım işine başlamayın. 

i) Tüm tamirat işlemleri tamamlandıktan  ve deneme çalışması başarılı bir şekilde yapıldıktan 

sonra,  makina üzerinde asılı bulunan ve tamirat olduğunu belirten levhayı kaldırın. 
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j) Gerekli bilgi ve beceri ve deneyimi olmayanlar bakım onarım işinde çalışmayacaktır. 

k) Fabrikanın genel çalışma ve teknik emniyet talimatına uyulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 
suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 
İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

  

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 

BARET İŞ AYAKKABISI EMNİYET KEMERİ İŞ ELBİSESİ ATÖLYE İŞ ELDİVENİ 

CE EN 397 CE EN 345 S3 CE TS-EN 361 CE EN 340 CE EN 420 

  

 

  
   

KULLANILACAK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) 


