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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

İş Güvenliği Uzmanı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 

1. Amaç 

Teknik Servis Ünitesinde oluşabilecek güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için gerekli koruyucu tedbirlerin 

belirtilmesini amaçlar. 

2. Kapsam 

Teknik Servis Ünitesinde oluşabilecek güvenlik risklerini önleme kurallarını ve Teknik Servis Çalışanlarını 

kapsar. 

3. Tanımlar 

Özel bir tanım yoktur. 

4. Uygulama: 

4.1.Teknik serviste kullanılan makinaların koruyucuları çıkarılmayacaktır. 

4.2.Elektrik aksamındaki uygunsuzluklar derhal yetkili kişilerce giderilecektir. 

4.3.Hidrolik sistemli ekipmanların bakım-onarımında mutlaka emniyet takozu kullanılacaktır. 

4.4.Kaynak tüpleri daima dik tutulacak ve devrilmeye karşı zincirle bağlanacaktır. 

4.5.Kaynak tüpleri dolu-boş olarak ayrı depolanacaktır. 

4.6.Hasarlı gaz hortumları kullanılmayacaktır. 

4.7.Gaz regülatörleri sağlam olacak, hasarlı olanlar değiştirilecektir. 

4.8.Hasarlı fiş, priz, kablo ve elektrikli ekipmanlar kesinlikle kullanılmayacaktır. Elektrik kablosu üzerinden 

geçilmeyecek, kablo muhafaza kılıfları kullanılacaktır. 

4.9.Basınç altında kesinlikle onarım yapılmayacaktır. 

4.10.Yanıcı maddelerin boş kapları ateşle kesilmeyecektir. 

4.11.Boya, tiner gibi yanıcı maddeler kaynak bölümünden ayrı, kilitli ve havalandırmalı odada tutulacaktır. 

4.12.Yetkisiz kişilerin bilmediği işe müdahale etmesi yasaktır. 

4.13.Dönen aksamlara dokunmak yasaktır. Elektrikli ekipmanların bakım-onarımında öncelikle elektrik 

kesilecektir. Arızalı parçaların veya makinaların üzerine arıza uyarı yazısı yazılacaktır. 

4.14.Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. 

4.15.Torna, freze, matkap gibi tezgahların koruyucuları olacak, dönen ayna veya iş miline elle müdahale 

edilmeyecektir. torna aynasına elle fren yapmak yasaktır. tezgahlarda kullanılacak aydınlatma lambaları 

en fazla 24 volttur. 

4.16.Seyyar elektrik kabloları kullanılmadığı zamanlarda prizden çekilecektir. 

4.17.Ardı ardına seyyar elektrik kablosu kullanılmayacaktır. 
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4.18.Elektrik panoları önünde yalıtkan kauçuk paspas bulunacaktır. 

4.19.Ağır iş parçaları tek başına kaldırılmayacak, yardımcı makina, transpalet veya personelle birlikte 

kaldırılacaktır. 

4.20.Teknik servis her zaman iş ayakkabısı, gerekli durumlarda iş gözlükleri, iş eldiveni, kulaklık veya toz 

maskesi kullanılacaktır. 

4.21.Dönel makinalarda eldiven kullanılması tehlikelidir. 

4.22.Sürekli kaynak yapılan atölyelerde havalandırma sistemi olacaktır. 

4.23.Yanıcı ve yakıcı maddelerin yanında kaynak yapılmayacaktır. 

4.24.Teknik servis ortamı daima tertipli ve düzenli tutulacak, takılma veya düşmelere karşı önlem 

alınacaktır. 

4.25.Yeterince aydınlatılmamış ortamlarda bakım ve tadilat yapılmayacaktır. 

4.26.Bakım ve onarımıyla uğraşılan makine ve ekipman uyarı levhası koymadan terk edilmeyecektir. 

5.İlgili Dokumanlar: 

İlgili dokuman yoktur 

 


