
 

 

1. İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, baş ve yüz maskesi, koruyucu 

gözlük, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka 

kullanılmalıdır.  

2. 2 m den yüksekte  çalışmalarda mutlaka emniyet kemerleri kullanılmalıdır. 

3. Boya ve solventlerin parlayıcı/patlayıcı/zehirleyici olduğu unutulmamalıdır.  

4. Boya ve solventlerin yüz, göz ve deri ile teması önlenmelidir. Bulaşma anında orayı bol suyla yıkayıp 

doktora/sağlık memuruna görünülmelidir.  

5. Kapalı alanlarda solvent buharının tabana çöktüğü unutulmamalı. Gerekirse tabanı süpürülmelidir.  

6. Boyayı püskürtme istikametinde insan ve eşya bulunmamasına dikkat edilmelidir.  

7. Boya yapılan alanlarda birşey yenmemelidir, zehirlenebilirsiniz.  

8. Boya işlemi esnasında, kapalı alanların devamlı havalandırılması sağlanmalıdır.  

9. Boya yapılan yerlerde sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, kıvılcım çıkartan el aletleri (spiral taş gibi) 

kullanılmamalıdır.  

10. Elektrik kontağı ve arkı yangına sebebiyet vereceğinden; elektrik düğmesi, priz gibi elektrik tesisatı 

civarında solvent buharı oluşmamasına dikkat edilmelidir.  

11. Boya ve solvent depolanan mahallin/odanın içinde priz ve elektrik düğmesi bulundurmamalı. Bu 

mekânın dışına alınmalıdır.  

12. Boru tünelleri, tanklar gibi kapalı ve dar yerlerde çalışma yaparken diğer personel ile birbirinizi 

görebilecek şekilde uygulama yapılmalı ve bu alanların devamlı havalandırılması sağlanmalıdır.  

13. Gerekli ikaz levhaları icabeden yerlere asılmalı ve bunlara riayet edilmelidir.  

14. Asitten zarar görebilecek seyyar kabloları, kullanılan ipleri gözden geçirip tehlike arz edenler 

devreden çıkartılmalıdır.  

15. Çift komponentli boyaları azar azar karıştırınız ve ortam ısısının yükselmemesine dikkat edilmelidir.  

16. Boşalan boya ve solvent tenekelerini çalışma mahallinde bulundurmamalıdır.  

17. Boya mahallinde ihtiyaç fazlası dolu boya ve solvent tenekeleri bulundurmamalı/depolanmamalıdır.  

18. Açık havada tabanca ile boya yaparken rüzgâr daima arkanıza alınmalı ve boyanın mümkün 

olduğunca etrafa dağılmamasına dikkat edilmelidir.  

19.  Süresi dolan boya maskesinin filtresi değiştirilmelidir. Aksi takdirde hiçbir fayda sağlamaz.  

20. Seyyar demir/alüminyum merdivenle çalışırken elektrik tellerine 3 m. fazla yaklaşılmamalıdır. 

21. Boya işinde kullanılan tüm malzemeler iş bitiminde iyice temizlenmelidir.  

22. Temizlik işinde kullanılan ve üzerine boya, solvent bulaşmış bulunan üstüpü, bez gibi malzemeler 

çok kolay tutuşabileceğinden boya yapılan ortamdan uzaklaştırılmalı, ayrı bir yerde üstü kapalı özel 

çöp bidonlarına atılmalı veya güvenli bir yerde yakarak imha edilmelidir. Bunlar diğer çöplerle 

karıştırılmamalıdır.  

23. Tertipli çalışılmalı. Çalışma alanında yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalı ve 

kullanımını öğrenilmeli. Üzeriniz basınçlı hava ile temizlenmemelidir. 

24. Söndürme cihazı dışında yangın anında kullanılmak üzere, ayrıca su dolu büyük bir kap içinde 

paçavra, eski battaniye veya bez bulundurulmalıdır.  

 

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile 

ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana 

gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya 

sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.  

 



 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda 

tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine 

müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine 

ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.  
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