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Salaş ve bol kıyafetler g�ymed�ğ�nden,
Bacakları tamamen saran, dayanıklı ve üzer�nde yırtık olmayan pantolonlar
g�yd�ğ�nden,
K�msen�n küpe, yüzük, kolye g�b� aksesuarlar takmadığından, 
Uzun saçlı herkes�n saçlarını topladığından em�n olun.

Robot üzer�nde taşlama, delme, leh�mleme, kesme, kaynak g�b� �şler yapıldığında

Uçan parçacıklara veya k�myasal maddelere maruz kalma r�sk� olduğunda

Nasıl G�y�n�lmel�

Koruyucu Giysi Genel Kuralları

Atölyen�zde çalışırken eld�ven, uzun kollu t-sh�rt, kapalı ayakkabı ve s�z� koruyacak b�r
pantolon g�ymel�s�n�z. Ayrıca saçlarınızı �ş�n�ze engel olmayacak şek�lde toka �le
toplamalısınız. Koruyucu ek�pmanlarınızı ANSI veya UL onaylı materyallerden yapılmış
olanlardan terc�h etmel�s�n�z.

Diğer Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Atölyede çalışırken olası r�skler� engellemek �ç�n üyeler�n�z�n; 

El ve Yüz Koruması

Robot üstüne uğraşılan b�r atölyede şu durumlarda gözler� ve yüzü ortamdan �zole
etmek şart:

Güvenlik Gözlükleri

Güvenl�k gözlükler� ve koruyucu gözlükler, tüm göz çevres�ne koruyucu b�r kalkan
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sıvı sıçraması, buhardan kaynaklanan yanıklar, basınçlı
hava ve sıçrayan ahşap veya metal g�b� tehl�kelere karşı gözler� ve yüzün b�r kısmını
korur. Bu sebeplerden dolayı atölyedek� herkes�n güvenl�k gözlüğü taktığından em�n
olunmalıdır. Bell� başlı gözlük çeş�tler� mevcuttur. Her duruma uyan tek b�r gözlük
model� yoktur.
Farklı r�sk sev�yeler�ne uygun değ�ş�k özell�klere sah�p �ş güvenl�ğ� gözlükler� vardır. B�r
kaynak ustasının kaynakçı gözlüğü �le taşlama ustasının taşlamacı gözlüğü farklı
olacaktır, olmak zorundadır.
Gözlük şekl�nden de öte lensler dah� farklılık göster�r. Her lens her ışık sev�yes� �ç�n
uygun değ�ld�r. Az ve çok ışık, �nfrared ışınlar ve x ışını olan ortamlarda kullanılacak
gözlükler�n lensler� elbette farklı olacaktır. Bazı durumlar ışık ve ışınlardan öte,
mekan�k r�skler ön plandadır.
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Buğulanmaz İş Gözlüğü

Toz Geçirmeyen İş Gözlüğü

Siyah İş Gözlüğü

Numaralı İş Gözlüğü

Ayarlanabilir İş Gözlüğü

Bell� başlı gözlük çeş�tler� şunlardır:

 Uzun sürel� çalışmalarda, ortam sıcaklığı k�ş�n�n vücut sıcaklığından farklı olduğunda
gözlük camlarında buğulanma meydana geleb�l�r.

Bu durumlarda buğulanmaya dayanıklı, buğulanmayı gec�kt�ren �ş güvenl�ğ�
gözlükler� terc�h ed�leb�l�r.

 İş ortamındak� toz ve part�küller çalışan sağlığını olumsuz etk�ler. Bundan dolayı
ortamdak� toz çeş�d� ve sev�yes�ne göre solunum koruma donanımları kullanılmalıdır.
Ortam tozları sadece solunum değ�l , görme açısından da sıkıntı yaratab�l�r. 
 Örneğ�n çok tozlu ortamlarda, gözlerde sulanma meydana geleb�l�r, çalışan gözlüğü
çıkartıp gözler�n� s�lme �ht�yacı duyab�l�r. Bazı k�ş�ler�n de gözler� tozlara karşı alerj�k
olab�l�r. Dahası bu durum �ş kazaları �ht�mal�n� arttırır.

Bu t�p �ş ortamlarında, toz geç�rmeyen kapalı �ş gözlükler� terc�h ed�leb�l�r.
Bu suretle, sağlıklı b�r çalışma ortamı yaratılab�l�r.

Güneş ışığının yoğun olduğu ortamlarda Medop Flash Nueva Solar g�b� s�yah �ş
gözlükler� terc�h ed�leb�l�r. Çarpmalara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan
pol�karbonattan üret�lm�şt�r.

Düz ve �nce kolları, konforlu b�r çalışma �mkanı sağlamanın yanında, b�rl�kte
kullanılacak d�ğer KKD �le de sorunsuz kullanılır.

Bu suretle, çalışma konforu artar, hatalar azalır ve uzun süre ver�ml� �ş koşulları oluşur.

Gündel�k hayatta numaralı gözlük kullananlar �ç�n üret�lm�ş özel gözlük çeş�d�d�r. Bu
gözlükler sayes�nde, çalışırken üst üste 2 gözlük kullanma ortamı ortadan kalkar.

Çalışan �şe başlarken, normal gözlüğünü çıkartıp, numaralı �ş gözlüğünü takarak rahat
b�r şek�lde çalışır.

İş gözlükler� genelde sab�t uzunluklu kollara ve değ�şmeyen açılara sah�pt�r. Farklı
ölçülerde, göz-kulak ve yüz şek�ller� �ç�n ayarlanab�l�r �ş gözlükler� üret�lm�şt�r. Bu t�p
gözlükler�n pek çok çeş�d� vardır.

Genel olarak, önceden bel�rlenm�ş sev�yelerde ayarlanab�len kol kısımlarına sah�pt�rler.
Bazı modeller�nde kolların açıları da değ�şeb�l�r.
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İzabe Gözlük

Metal Yüz Siperi

İzabe gözlükler, baret ve sert başlık/şapka g�b� kafa korunma donanımlarına takılab�len
k�ş�sel ek�pmanlardır. Böylece kafa ve gözü koruyan 2 ayrı k�ş�sel donanım b�rleşm�ş
olur.

Çalışan, donanımları b�r seferde takab�l�r. Taşıma ve depolama açısından kolaylık
sunar.

Ayrıca değ�şeb�len lensl� modellere �lg�l� çalışma şartlarına göre değ�ş�k camlar takmak
veya lens zarar gördüğünde lens� değ�şt�rerek uzun süre kullanmak mümkündür.

Kaynak �şlemler�nde, kaynak sıçraması olab�lecek ortamlarda kullanılan yüz s�per�
çeş�d�d�r. İzabe gözlükler g�b� lensler� değ�şt�r�lerek kullanılır.

Yuvarlak ve dörtgen camlı g�b� değ�ş�k modeller� vardır.
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K�myasal madde sıçraması, buhar ve sıcak su fışkırması ve uçan c�s�mler g�b�
tehl�keler� bertaraf etmek �ç�n kullanılmalıdır.
Yüz s�per�, mutlaka güvenl�k gözlüğü �le beraber kullanılmalıdır.
Tek başına yüz s�per�, göz koruma �ç�n yeterl� değ�ld�r.

Kaynak maskeler� hem yüz hem de göz koruması sağlar.
Kaynak maskeler�n�n üzer�ndek� em�c� lensler, kaynak �şlem� sırasında oluşan
yoğun ışığı ve radyant enerj�y� f�ltreler.
Kaynak maskeler� �le b�rl�kte koruyucu gözlükler de kullanılmalıdır

Yüz Koruyucular

Testere ve torna g�b� mak�nelerle uğraşırken yüzünüzü koruyab�lmek adına güvenl�k
gözlüğünün üstüne b�r yüz koruyucu da takmayı unutmayın. Yüz koruyucularını da
çalıştığınız ortama ve çalıştığınız malzemeye göre seçmeye özen göster�n.

Yüz Siperi

 

Kaynak Maskesi
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Ayağınızı b�leğe kadar tamamen saran,
Dayanıklı,
Kapalı uçlu ayakkabılardan seç�n.

El Korunması

Isıya, elektr�ğe, k�myasal ve mekan�k tehl�kelere karşı eller� korumak son derece
öneml�d�r. Bu tehl�kelere karşı eller�n�z� b�r eld�ven yardımı �le koruyab�l�rs�n�z. 

Çalışılırken her �ş doğru eld�ven türü �le yapılmalıdır. Örneğ�n k�myasallar �le çalışırken
k�myasal koruyucu eld�ven g�y�lmel�d�r. Eld�venler�n�z� takmadan önce yapacağınız �şe
uygun olduğundan, üzerler�nde del�k/yırtık olmadığından ve el boyutlarınıza uygun
olup rahatça g�y�leb�ld�ğ�nden em�n olun.

Kulak Koruması

Atölyen�zde yüksek ses çıkaran b�r �ş yapma �ht�mal�n�ze karşın kulaklık g�b� kulak
koruma ek�pmanlarının bulunduğundan em�n olun. 

Gürültülü b�r ortamda çalışan b�r �nsanın, d�kkat� dağılır, ver�m� düşer, yorgunluk ve
baş ağrısı ş�kayet� başlar, yüksek sesle konuşma alışkanlığı ed�n�r, s�n�rsel ve ruhsal
rahatsızlıklar baş göster�r, �ş�tme kaybı bel�r�r ve çalışma ortamında kaza �ht�mal� artar.

Gürültülü ortamlarda çalışırken yukarıda bel�rt�len rahatsızlıklar �le karşılaşılmaması
�ç�n hem �ş güvenl�ğ� kuralları hem de k�ş�sel koruyucu malzemeler �çer�s�nde yer alan
kulak koruyucuları kullanmaya çok büyük özen göster�lmes� gerekmekted�r.

 

Ayak Koruması

Öncel�kle ayak yaralanmalarından korunmak �ç�n ayakkabı seç�m�n�z�; 

Yan� terl�k ve sandalet g�b� açık ayakkabılar g�ymekten kaçının.

Ayaklarınıza düşeb�lecek ağır objelerle çalışılan bazı ortamlarda parmak koruyucuları
veya güvenl�k ayakkabıları g�y�lmes� gerekeb�l�r, bu konuda mentorunuza danışın.

https://www.isguvenlikosgb.com/kulak-koruyucular.html
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Uyku ve Çalışma Süres�

Uyku neden önemlidir?

Uyku hayatımızın üçte b�r�n� oluşturuyor ama çoğumuz ona gerekt�ğ� kadar d�kkat
etm�yoruz. Uyku, bey�n ve vücudumuzun yen�den yapılandığı b�r dönemd�r.
Uyuduğumuzda vücudumuzdak� tüm kanın 1/5’� beyn� besler. Bu sırada öğren�len
b�lg�ler hafızaya kayded�l�r. Uyku esnasında “nöroplast�s�te” ded�ğ�m�z, s�n�r hücreler�
arasında bağlantıyı sağlayan ve uzun sürel� hafızayı güçlend�ren yen� s�napt�k �let�
tomurcukları oluşur. Uyuduğumuzda beyn�m�zde b�r�ken toks�k maddeler�n atılmasını
sağlayan gl�mfat�k s�stem mekan�zması çalışır.

Beyn�m�z ve vücudumuz kend�n� tem�zleme ve tam�r �ş�n� gece 23.00-03.00 arasında
yapar. Uyanıklık sırasında enerj� kaynaklarımızı tüketmem�zden dolayı, harcanan enerj�
“adenoz�n” denen zararlı maddelere dönüşür. Beyn�m�zde adenoz�n arttıkça uyku
�steğ�m�z de artar çünkü bu, vücudun b�ze verd�ğ� ‘uyu artık’ uyarısıdır. Uykuya dalma
�le zararlı maddeler� vücuttan atılır ve bu maddeler�n vücudumuza zarar vermes�
önlenm�ş olur. Daha az hastalanmak ve güçlü b�r bağışıklık s�stem�ne sah�p olmak �ç�n
gece 23.00-03.00 arası saatler� uykuda geç�rmek çok öneml�d�r.

Hangi saatler çalışmak için en verimli saatlerdir?

Uzmanlara göre 7:30-11:00 arası günün �lk akt�f saatler� olduğundan çalışmak �ç�n en
ver�ml� dönemd�r. Z�h�n ve beden d�nlenm�şt�r. S�z� yoran, d�kkat�n�z� dağıtan herhang�
b�r şey yoktur. Yen� b�r gündür ve z�hn�n�z dolu değ�ld�r, aks�ne b�r bebek g�b� ne
öğret�rsen�z onu öğren�r. Haf�f b�r kahvaltı yaptıktan sonra, bu saatler�n olduğu
program boşluğuna; �lk defa öğreneceğ�n�z kısımları, d�kkat �steyen konuları ve zor
olan bölümler� ekley�n. B�z de Cymurghs olarak atölye çalışma saatler�n� güncelled�k ve
takımdak�ler�n uyku saatler�ne d�kkat ett�k

Ne kadar uyunmalı?

Sağlıklı hayat �ç�n �ht�yaç duyulan uyku süres�,  genet�k faktörler de dah�l olmak üzere;
yaşa, mevs�me, yaşanılan bölgeye ve yapılan �şe bağlı olarak günde 5-10 saat arasında
değ�şmekle b�rl�kte yet�şk�n b�r �nsanın ortalama 6-8 saat uyuması gerek�r. Ayrıca, süre
olarak daha az uyuyan b�r k�ş�n�n, fazla uyuyana göre kend�n� daha d�nlenm�ş
h�ssetmes�n�n sebeb� kal�tel� uyumasıdır. 

Hangi saatler uyku için en uygundur?

Uykuyu kolaylaştıran ve uyku-uyanıklık döngüsünü ayarlayan Melaton�n hormonu,
akşam saatler�nde salgılanmaya başlar ve gece 02.00–03.00 saatler�ne kadar da devam
eder. Ayrıca prote�n yapımı ve hücre çoğalmasını sağlayan büyüme hormonu 
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24.00’te en yüksek sev�yeye ulaştığından, en geç saat 11.00’de uykuya geç�lmel�d�r. Aşırı
ışığa maruz kalma, telev�zyon seyretme ve elektromanyet�zma g�b� dış etkenler,
melaton�n salgısının azalmasına sebep olarak bu s�stem�n �şley�ş�n� bozar.  Sabah
06.00’dan �t�baren kort�zol ve adrenal�n salgısı arttığından, uyku yoğunluğu ve
doyumu gerçekleşmez. Ayrıca günün d�ğer saatler�ne göre daha ver�ms�z olduğu
b�l�nen ve uykuya eğ�l�ml� olunan öğle saatler�nde, der�n ve yavaş uyku dönem�nden
oluşan yarım saatl�k b�r gündüz uykusu da, vücut �ç�n yararlı olmaktadır.
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Atölye Yerleş�m�

Parça Fırlatma İhtimali Olan Aletler

Atölyede çalışırken üzer�nde çalıştığımız parçadan veya mak�nelerden fırlayan parçalar
tarafından yaralanma sık karşılaşılan kaza türler�ndend�r. Parça fırlatma �ht�mal� olan
parçalara torna, freze, matkap, CNC tezgahlar, avuç taşlama g�b� mak�nalar örnek
ver�leb�l�r.

Bu tarz kazalardan korunmak �ç�n bazı temel güvenl�k kurallarına uymamız gerek�r.
Örneğ�n parça fırlatma �ht�mal� olan mak�nalar �le çalışıyorsak, güvenl�k gözlükler�m�z�,
sperl�k ve eld�ven g�b� ek koruyucu malzemeler� takmamız gerekmekt�r. Yapacağımız 
 �şleme uygun mak�nayı seçmel�, matkap tarzı mak�nalar kullanıyorsak uygun ucu
taktığımıza em�n olmalıyız.

Talaş Çıkarma İhtimali Olan Parçalar

Torna, freze g�b� mak�nalar çalışırken talaş çıkarırlar. Bu parçaların sıçrayıp gözümüze
gelmes� büyük sorunlar çıkarab�l�r. Bu kazalardan kaçınmak �ç�n almamız gereken
önlemler benzerd�r. Parça sab�t olmalı ve güvenl�k gözlükler�m�z takılı olmalı. Ancak bu
tarz büyük parçalarda bazı farklı tehl�keler de bulunur. O yüzden atölye �çer�s�ndek�
konumlandırmaları çok öneml�d�r. Bu mak�nalar yerleşt�r�l�rken arka tarafları geç�ş
yoluna bakacak şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r k� mak�ne �le �ş� olmayan �nsanlar oradan
geçerken herhang� b�r sorunla karşılaşmasın.

Montaj Aşaması

Bazen çek�ç �le çalışırken vurduğumuz yerden ufak parçalar fırlayab�l�r. Bunun �ç�n
öncel�kle üzer�nde çalıştığımız parçanın sab�t olduğuna em�n olmalıyız. Çek�ç,
düşeb�lecek yerlerde konumlandırılmamalıdır. Duvara asmak g�b� yöntemlerden
z�yade alet çantasının �çer�s�nde bulundurulması daha uygundur.

Tehl�ke oluşturma �ht�mal� olan bu parçaları atölyede sık çalışılan yerlerden uzak
tutmalıyız, böylece daha güvenl� b�r çalışma ortamı oluşturab�l�r�z. Ayrıca matkap, avuç
taşlama g�b� aletler üzer�nde uç değ�ş�kl�ğ� vs. yaparken mak�nanın pr�zden
çıkarıldığına em�n olmalıyız.

Atölye sürekl� olarak tem�z ve derl� toplu tutulmalıdır. Ayrıca s�ze sağlanan güvenl�k
ek�pmanlarını g�ymel�s�n�z.

 



Atölyede tehl�keye neden olab�lecek ek�pmanlar sadece büyük ek�pmanlar değ�ld�r.
Matkap, avuç taşlama g�b� aletler �le çalışırken de etrafa parça saçılab�l�r. Bu parçalar
kullanımı b�tt�ğ�nde pr�zden çıkartılıp sab�t b�r yere yerleşt�r�lmel�d�r.

Matkap kullanırken ve matkap uçları �şlenecek parçaya ve üzer�nde çalışılacak zem�ne
uygun seç�lmel�d�r, matkap ucunun kovana tam oturmasına d�kkat etmel�y�z.
Del�necek parça kes�nl�kle hareketl� olmamalıdır.

Bant zımpara kullanırken de uygun göz koruyucu ve s�perl�kler kullanılmalıdır. Toz
üreteb�lecek b�r malzemeyle çalışılıyorsa uygun solunum yolu koruyucuları
kullanılmalıdır. Zımpara bandı değ�şt�r�leceğ�, ayarlama yapılacağı veya toz toplayıcı
boşaltılacağı zaman alet güçten kes�lmel�d�r.

Kıvılcım çıkaran aletler
 Taşlama, zımpara g�b� aletler kullanırken kıvılcım çıkma �ht�mal� olab�l�r ve bunlardan
korunmak �ç�n almamız gereken önlemler�n başında güvenl�k gözlüğü gel�r. Bunun
dışında kalın �ş eld�venler� takmalı ve mümkün olduğunca d�kkatl� çalışmalıyız. Bu
aletler kullanılmadığı süreçte f�ş� çıkarılmış olmalı ve sık kullanılan yerlerden mümkün
olduğunca uzağa konumlandırılmalı. Yerde durması sakıncalı olduğu �ç�n mümkünse
uygun b�r yere sab�tlenmel�.

Business Ekibinin Çalışma Alanı

 Bus�ness Ek�b�n�n çalışma alanı tehl�kel� eşyaların bulunduğu yerlerden uzak olmalı.
Masa, sandalye, klavye g�b� malzemeler ergonom�k olmalı. Pr�zler dağınık olmamalı ve
kopuk pr�ze sah�p ürünler kullanılmamalı. Çalışmaların yapıldığı alanlarda aceleyle
çalışan �nsanlar olduğu �ç�n mümkün olduğunca ortamdan �zole, robotla �lg�lenen
�nsanlardan uzakta çalışmak öneml�d�r. Mon�törler kullanıcılardan 45-60 sant�m
uzaklığında olmalıdır.

t e a m c y m u r g h s . c o m
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Alet çantası her zaman tem�z tutulmalı ve k�rlenmes�ne sebep olab�lecek
maddelerden korunmalıdır.
B�r alet sapı yağlandıysa çantaya koymadan önce tem�zlenmel�d�r.
Talaşlı b�r ortamda �ş yaparken alet çantası uygun b�r yere konulmalı ve talaşların
çantanın �ç�ne g�rmes� önlenmel�d�r.
Aletler kullanıldıktan sonra ortalık b�r yere değ�l, nereden alındıysa oraya
konulmalıdır.
Olası b�r yaralanmayı engellemek �ç�n hasar görmüş matkap uçları çanta �ç�ne
atılmamalıdır
Alet çantanız, aletler�n�z� muhafaza etmek �ç�n yeterl� büyüklükte olmalıdır.
Alet çantanız, cıvata ve v�da g�b� bağlantı elemanlarının karışmaması �ç�n yeterl�
sayıda küçük hazneye sah�p olmalıdır.
Alet çantanızı doğru ölçüde seçmel�s�n�z. Fazla büyük ve hantal seçersen�z
taşımakta zorlanırsınız.
Alet çantanızı ortalık b�r yerde bırakmadığınızdan em�n olunuz.
Alet çantanızı doğru şek�lde kapattığınızdan em�n olunuz.
S�vr� uçlu veya kesk�n el aletler� asla cepte taşınmamalı, her koşulda çantada
olmalıdır
Elektr�kl� el aletler� açıkken çantaya konulmamalıdır
Alet çantasında arızalı b�r alet taşınacak olursa üzer�nde mutlaka b�r uyarı yazısı
bulunmalıdır.
Alet çantasında malzemeler özgürce hareket edeb�lecek şek�lde bırakılmamalı,
bütün aletler �y� yataklanmış olmalıdır.
B�r alet almaya çalışan kullanıcının d�kkat� çanta üzer�nde olmalı, el�n� gel�ş� güzel
çanta �ç�ne daldırmamalıdır.
Kes�c� b�r alet konulacak olduğunda kılıfı �le beraber konulmalıdır.

Çek�ç                                                                                  
Yıldız ve Düz Tornav�da Takımı
Pense
Karga burun 
İng�l�z Anahtarı
Levye 

Alet Çantası Yerleş�m�
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Standart b�r takım çantasında alttak� ürünler bulunab�l�r ve bunlar k�ş�n�n
�ht�yaçlarına ve kullanım yer�ne göre değ�şeb�l�r;

 

Bant 
Yapıştırıcılar 
Tem�zl�k Bez�
Teflon veya Plast�k Tokmak 
Maket Bıçağı 
Metre

http://www.teknikyaz.com/2016/01/cekic-keser.html
http://www.teknikyaz.com/2015/12/tornavida-nedir.html
http://www.teknikyaz.com/2015/11/pense-nedir.html
http://www.teknikyaz.com/2015/11/ingiliz-anahtar.html
http://www.teknikyaz.com/2017/02/epoksi-yapistirici.html
http://www.teknikyaz.com/2015/05/uzunluk-ile-ilgili-temel-bilgilerden.html
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Kontrol Kalem� 
Kablo Bandı 
Yan Kesk� 
Leh�m Tel�
Leh�m Tabancası 
Saatç� Tornav�da Takımı 
Kablo Bağı (plast�k kelepçe)

Matkap 
Avuç �ç� Taşlama
Dem�r Testeres� 
Zımpara
V�da, C�vata, Somun, Pul 

Bunlara ilave olarak eğer elektrik ve elektronik tamiratı ile uğraşılacaksa;

 

Demir işleriyle uğraşılacaksa;
 

http://www.teknikyaz.com/2016/02/lehim-nedir_5.html
http://www.teknikyaz.com/2015/05/taslama-islemi.html
http://www.teknikyaz.com/2016/01/zimpara-makinesi.html
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Takımda departman ayrımı yapmadan herkes güvenl�k kurallarına uymalıdır. 
Atölyede koşu veya el şakaları h�çb�r zaman �z�n ver�lmemel�d�r. 
Tüm aletler, koruyucu ek�pmanlar güvenl� kullanım �ç�n güvenl�k adımlarını tak�p
ederek kullanılmalıdır.
Safety Kaptanı’nın tal�matları d�nlenmel� ve �t�raz ed�lmemel�d�r.

Yapılacak �şe uygun olmalı 
Bakımlı olmalı 
Bakımı yetk�l� k�ş�ler tarafından yapılmalı 
Uygun yerde muhafaza ed�lmel� 
Arızalı olan el aletler� derhal değ�şt�r�lmel� veya onarılmalı
Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı
Sapları yağlı ve kaygan olmamalı
Boru ve çubuk g�b� rastgele uzatma kolu kullanılmamalı
Küçük parçalarla çalışırken mengene �le tutturulmadan çalışılmamalı
Çalışan mak�neler durdurulmadan el alet� �le müdahale ed�lmemel�

V�da başına göre uygun tornav�da seç�lmel�
Tornav�da saplarının pürüzlenmemes�ne d�kkat ed�lmel�
Tornav�daya çek�çle vurulmamalı
Tornav�da ucu kesk� ucu g�b� b�lenmemel�
Tornav�da zımba, kama, kesk�, man�vela g�b� kullanılmamalı
Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornav�da kullanılmamalı

R�skler ve Azaltma Yöntemler�

Genel Güvenlik Gereklilikleri 

R�skler ve Alet kullanımı

Genel Aletlerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tornavida vb. Ekipmanlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tornav�da �le çalışırken yaralanmalara sebep olab�leceğ�nden ve �ş süres�n�
uzatab�leceğ�nden aşağıdak� maddelere d�kkat ed�lmel�d�r. 
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Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
Anahtar �terek değ�l çekerek kullanılmalı
Küçük ek�pmanlar fazla zorlanmamalı
Anahtara çek�ç vurulmamalı
Ek�pman amacı dışında kullanılmamalı

Kesk� başında oluşacak çapaklar zımparataşı veya eğe �le tem�zlenmel�
Küçük parçaların sıçrama �ht�mal�ne karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
Kesk� ve çek�ç sıkıca tutulmalı
Kesk� başının ve çek�ç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına d�kkat ed�lmel�

Anahtarlar vb. Ekipmanlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kesiciler ile Çalışırken Yapılması Gerekenler



SAFETY NAZİF 
Bölüm 6: Olası Senaryolar ve Çözümler�
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Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektr�k akımı kes�lmel�d�r, akımı kesme �mkanı
yoksa tahta çubuk ya da �p g�b� b�r c�s�mle elektr�k teması kes�lmel�d�r,
Hasta/yaralıya kes�nl�kle su �le müdahale ed�lmemel�d�r,
Hasta/yaralı hareket ett�r�lmemel�d�r,

Atölyede h�çb�r alet pr�zde bırakılmamalı. 
Eld�ven, yapılan �şe göre koruyucu g�ys� g�y�lmel� 
Elektr�k akımlarının tutuşab�lecek malzemelerden uzakta durması gerekmekted�r.
Bu probleme yol açab�lecek aletler tecrübes�z k�ş�ler tarafından kullanılmalıdır ya
da atölyeye g�recek k�ş�ler �ç�n b�lg�lend�rmeler yapılmalıdır.

Ş�şl�k oluşab�leceğ�nden saat, yüzük, b�lez�k vb. takılar çıkarılır. 
Su toplayan yerler patlatılmaz. 
Yanan bölgelere (el, ayak g�b�) bandaj yapılmaz. 
Yanığın üzer� tem�z ve neml� bezle örtülür, yanık üzer�ne h�çb�r madde sürülmez. 

Atölyede var �se Soba, kalor�fer ve mutfak ocakları d�kkatl� kullanılmalıdır,
Yanıcı maddeler atölyen�n uygun yer�nde ve uygun kaplarda saklanmalıdır 
Yangınlarda erken uyarı çok öneml�d�r, bu nedenle atölyede mümkünse duman
dedektörü bulundurulması da yangının büyümeden müdahale ed�lmes�ne
etk�l�d�r.

Olası Senaryolar ve Çözümler�
 

Öncel�kle her olası senaryo �ç�n soğukkanlı ve sak�n olunmalı, atölyede temel
malzemelerden oluşan �lk yardım çantası bulundurulmalı ve ac�l durumlarda tıbb�
yardım �stenmel�d�r.

Elektrik yanıkları olması durumunda,

Önlemler: 

Atölyede yangın çıkması durumda; Isı ile oluşan yanıklarda, 

Küçük b�r yanık yaşadığınızda yapmanız gereken �lk şey, yaklaşık 20 dak�ka boyunca
yanık alanın üzer�ne ser�n su uygulamaktır. Daha sonra yanmış bölgey� yumuşak
sabun ve su �le yıkayab�l�rs�n�z. Burada d�kkat ed�lmes� gereken şey suyun 0 dereceye
yakınlıkta soğuk olmamasıdır. Ser�n su yeterl�d�r.

Önlemler:
Yangın çıkması durumunda çok geç olmadan müdahale edeb�lmek �ç�n atölyede
yangın tüpü bulundurulmalıdır.
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K�ş�n�n vücuduna saplanmış olan c�s�mler çıkarılmaya çalışılmaz, c�sm�n der�nl�ğ� ve
yönü değ�şmeyecek şek�lde s�m�t sargı bez� �le sab�tlen�r.
Yaralı olan bölge sabun ve su yardımı �le yıkanır.
Eğer k�ş�de kanama var �se tampon yapılarak durdurulur. 

Eğer varsa b�r ant�sept�k çözelt� �le yarayı yıkanmalıdır
Devam eden kanama varsa durdurmak �ç�n tem�z b�r bezle (varsa ster�l gazlı bezle)
yaraya baskı uygulanmalıdır. 

Atölyede zarar verme r�sk� taşıyan aletler koruma altında durmalıdır ve mümkünse
k�l�t s�stem� kullanılmalıdır. 
Bu probleme yol açab�lecek aletler tecrübes�z k�ş�ler tarafından kullanılmalıdır yada
atölyeye g�recek k�ş�ler �ç�n b�lg�lend�rmeler yapılmalıdır.

Atölyedeki bir cismin deriye saplanması veya deriyi kesmesi durumda;

Yabancı c�s�mler�n en sık rastlandığı yer eller�m�zd�r. B�lhassa çocuklarda der�ye küçük
taşlar yada toprak parçaları g�rmes� durumu çok fazla görülür. Bu g�b� durumlarda
yabancı c�s�mler tem�z olmadıkları �ç�n enfeks�yon r�sk� her zaman göz önünde
bulundurulmalıdır ve k�ş�ler tetanoz tehl�kes�ne karşı uyarılmalıdır.

 Eğer kesik var ise,

Kes�ğe neden olan c�s�m hala doku �ç�nde �se çıkarılmamalı ve yara kurcalanmamalıdır. 

Yarayı tem�z b�r bezle kapatıp, bandaj uygulanmalıdır.

Önlemler:
Böyle olaylar en çok ellerde görülmes�ne rağmen tüm vücut r�sk altındadır. Bu
nedenlerden:
Baş Koruma Ek�pmanları: Baret, şapka, bone,
 Vücut Koruma ek�pmanları: İş elb�ses�, tulum, mont/yelek, önlük, tam korunma g�ys�s�
 Göz Koruma ek�pmanları: Emn�yet gözlüğü, yüz s�per� g�b� vücudu r�sklerden koruyan
ek�pmanlar atölyedek� herkes tarafından kullanılmalıdır. 

Bayılmalar

Neden� kan basıncının düşmes�, açlık, havasız kalma, aşırı sev�nç ya da aşırı üzüntü g�b�
duygusal durumdak� an� değ�ş�kl�kler olab�l�r. Bayılma durumlarında önce hastanın
nabız ve solunum kontrolünün yapılması gerek�r. Hastanın nabzı ve solunumu düzenl�
�se sırt üstü yatırılarak ayakları b�raz yükselt�l�r ve hareket etmemes� sağlanır.
Üzer�ndek� sıkı kıyafetler gevşet�l�r, kapalı ve kalabalık b�r ortamda �se sak�n ve açık b�r
alana alınmalıdır. 
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Robot üzer�nde çalışırken devamlı olarak koruyucu ek�pman g�y�lmel�d�r.
Çalışan robot �le araya mesafe konmalıdır.
Robot kontrolünü yalnızca yetk�l� k�ş�ler yapmalıdır.

Önlem,
Atölyede çalışan k�ş�ler�n yemek ve uyku planları düzenl� olmalıdır.
Atölye sık sık havalandırılmalıdır.
Atölye �ç�nde çalışan k�ş�ler�n b�r sıkıntısı var �se ona ps�koloj�k olarak da destek olmak,
an� duygu değ�ş�mler�n� b�raz engelleyecekt�r.

Robotun istenen şekilde çalışmaması/kontrolden çıkması durumunda,

Robot, üret�m ve gel�şt�rme aşamasında olduğu �ç�n her zaman �stend�ğ� g�b�
çalışmayab�l�r. Bu durum da robotun çevres�ndek�ler �ç�n tehl�ke arz etmekted�r ve
zaman zaman kazalara sebep olab�l�r. 
Önlem,



SAFETY NAZİF 
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 Elektron�k Güvenl�ğ�

Elektron�kler, robotunuzun hareket�nden ve kontrolünden sorumlu parçalardır. Bu
sebeple de en �y� şek�lde saklanmaları ve çalıştırılmaları gerekmekted�r. Bu
dökümanda elektron�k s�stemler ve/veya parçalarınızı güvenl� b�r şek�lde saklamanız
ve çalıştırmanız �ç�n gerekl� b�lg�ler� bulab�l�rs�n�z.

Kablo Seçimi

Kablo seç�m�; voltaj düşüşünü m�n�m�ze etmek, kablo sıcaklığını �stenen sev�yede
tutmak ve uzun dönemde kablo sağlığını korumak açısından öneml�d�r.
Aşağıdak� tabloda FRC’de sık kullanılan kablo ölçüler� �ç�n öner�len akım değerler�n�
göreb�l�rs�n�z:

Giyilmesi/Kullanılması Gereken Ekipmanlar

İşlem sırasında doğru ek�pmanların kullanılması hem s�z�n hem de elektron�kler�n�z
�ç�n öneml�d�r. Yanlış ya da eks�k ek�pman kullanılması hem s�zde hem de
elektron�kler�n�zde kalıcı hasarlar bırakab�l�r.
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Anti-Statik Bileziği
Bu b�lez�k stat�ğe duyarlı parçalarla çalışırken kullanılması en öneml� ek�pmanlardan
b�r�d�r. Vücudunuzda b�r�ken stat�k elektr�ğ�n güvenl� b�r şek�lde topraklanmasını
sağlar.

Multimetre
Elektron�kç�ler�n vazgeç�lmez� olan bu alet�n potans�yel fark ölçümü, akım ölçümü,
duty cycle ölçümü ve kısa devre tesp�t� g�b� b�rçok özell�ğ� bulunmaktadır. Elektron�k
�çer�kl� herhang� b�r �şlem yaparken yanınızda bulunması ş�ddetle tavs�ye ed�l�r.

Duman Toplayıcı
Leh�mleme �şlem� sırasında leh�mden zeh�rl� b�r gaz çıkışı gerçekleş�r. Bu sebeple
atölye g�b� kapalı mekanlarda çalışırken bu ek�pmanı bulundurmanız sağlığınız �ç�n
öneml�d�r.

t e a m c y m u r g h s . c o m



Koruyucu Gözlük
Elektron�kler�n�z�n üzer�nde çalışırken yaşanab�lecek kıvılcım sıçramalarından
gözler�n�z�n korunması açısından öneml�d�r.

Akü Sağlığının Korunması

Akü, robota güç veren b�r parça olduğu �ç�n �y� koşullarda kullanılması ve saklanması
son derece öneml�d�r. Aks� takd�rde akünüzde sızdırma ve ömründe kısalma g�b�
problemler görüleb�l�r.

Düzenli Olarak Değiştirin
Kuru aküler, yaklaşık 100 şarj döngüsünden sonra kapas�teler�n� kaybetmeye başlarlar.
Bu sebepten ötürü aküler�n�z� düzenl� olarak değ�şt�rmen�z gerekmekted�r.

Aşırı Şarj Etmeyin
Aküler yüksek ger�l�m sev�yeler�ne duyarlıdır ve uzun dönemde kötü etk�len�rler. Bu
yüzden şarj ed�l�rken ger�l�m sev�yes�n�n düzenl� olarak kontrol ed�lmes� gerek�r. Örnek
olarak 12V b�r kuru akünün 12.6 voltun üstüne çıkmaması tavs�ye ed�l�r.

Şarj Ederken Gözetim Altında Tutun
Tek başına şarjda bırakılan akülerde sızdırma veya patlama g�b� durumlar görüleb�l�r.
Bu tarz durumlarda anında müdahale �ç�n mutlaka b�r�n�n bulunması tavs�ye ed�l�r.

Asit Seviyesi Kontrolü
Akünüzün as�t sev�yes�n�n düzenl� olarak kontrol ed�lmes�, akünün ömrü ve
kapas�tes�n�n korunması açısından öneml�d�r.
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Kes�c� matkap ucunu, del�necek parçanın c�ns�ne ve kalınlığına göre seç�n.
Küçük parçaların del�nmes�nde matkaplarda mengene kullanın, kullanılamıyorsa,
özel sab�tleşt�rme aparatları yapın. Del�necek parçayı sab�t hale get�r�n.
Matkapla çalışırken parçanın del�nmes� sırasında çapak sıçrayacağını d�kkate
alarak koruyucu gözlük ve yüz s�per� kullanın.
Dönme hareket� yapan mak�nelerde, eld�ven, kolye, b�lez�k, yüzük, künye
kullanmayın.
Matkap �le çalışan b�r öğrenc�ysen�z sarkık elb�seler g�ymel�s�n�z.
Dönen matkabı malzemeye basan el�n�z�n ve destek sağlayan d�ğer el�n�z�n sağlam
ve stab�l durumda olmasına d�kkat ed�n.
Matkap tezgahlarında çalışırken parça düşmeler�ne karşı burnu kapalı ve sağlam
ayakkabılar g�y�n.
Elektr�kl� el Matkabı �le çalışırken başkalarını uzakta tutun. D�kkat�n�z dağılacak
olursa Matkabın kontrolünü kaybedeb�l�rs�n�z. 

Alet� çalıştırmadan önce havyanın ucunun yuvasına sıkı b�r şek�lde
yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun.
Denemek amacıyla düğmeye basın ve b�rkaç dak�ka çalışır durumda bırakın.
Leh�mleyeceğ�n�z yüzeyde yağı, boyayı ve balmumu g�b� k�rler� tem�zley�n,
Leh�mlemek �ç�n, havyanın ucuyla bağlantıyı b�rkaç san�ye ısıtın, ardından leh�m�
uygulayın.
Havyayı b�r kalem g�b� tutun, ancak dem�rden değ�l tutacak kısımdan tutmayı
unutmayın,
Leh�m, �y� ısıtılmış bağlantıların �ç�ne ve çevres�ne akacaktır. Güçlü b�r bağlantı
oluşturmaya yetecek kadar leh�m kullanın. Leh�m olmasını �sted�ğ�n�z yere akar
akmaz ucu bağlantıdan çıkarın. Leh�m� ve ardından ütüyü çıkarın. Leh�m soğurken
bağlantıyı hareket ett�rmemey� de unutmayın.

RİSKLİ ALETLER

Matkap

Lehim Makinası 

YÜKSEK RİSKLİ ALETLER

Atölyede kullanab�leceğ�m�z bazı aletler �ç�n ek güvenl�k önlemler� almamız gerek�r.
Bell� başlı aletler�n �se kullanımı atölyen�zde yapılab�lse b�le bazen �ş� profesyonellere
bırakmanız daha güvenl�d�r. İşler� yapab�lme yet�m�ze göre değ�l oluşacak r�skler� en
aza �nd�recek şek�lde yapmamız gerek�r.



t e a m c y m u r g h s . c o m

Kaynak mak�nes�n� yanıcı, yakıcı malzemeler�n yanına, yakınına, üstüne, üzer�ne
kurarak çalışma yapmayın.
Mak�nen�n hava alma del�kler�n� kapatmayın.
Uzun sürel� çalışma, mak�nen�n ısınmasına ve sonucunda arızaya sebep olab�l�r, bu
sebeple uygun aralıklarla mak�nen�n soğumasına �z�n ver�n.
Mak�nen�n hareketl� parçalarına dokunmayın.
H�çb�r şek�lde kapak, panel ve koruyucuyu çıkarmayın.
Çalışma esnasında kaynakçı maskes�, eld�ven, yanmaya mukav�m emn�yet g�ys�s�
ve �ş�n özell�ğ�ne göre tarafınıza ver�len k�ş�sel koruyucu donanımları mutlak surette
kullanınız.
Kaynak sırasında kes�nl�kle boyun bağı, sarkıntılı elb�seler g�ymey�n, kol saat�, z�nc�r,
yüzük g�b� süs eşyaları takmayın.
Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kes�nl�kle solumayın.
Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmadığına em�n olun.
Mak�neler�n topraklamalarının yapıldığından em�n olduktan sonra çalışmaya
başlayın.

Avuç taşlama motoru kullanılmadan önce mutlaka göz �le kontrol ed�lmel�, açma
kapama düğmes�n�n, mak�ne gövdes�n�n, çalışır ve hasarsız vaz�yette olduğundan
em�n olunmalıdır. Avuç taşlama motorunun topraklı pr�zden alınışından �t�baren
kordonunda herhang� b�r sıyrılma, açılma olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Elektr�kl� el
alet�n� kontrol ett�kten ve sağlamlığından em�n olduktan sonra k�ş�ler� alandan
uzaklaştırarak 1 dak�ka süreyle maks�mum dev�rde çalıştırarak uygun şek�lde
çalıştığını gözlemleyerek, em�n olunuz.
Çalışma alanı tem�z, tert�pl� ve �y� aydınlatılmış olmalıdır.
Yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu patlama r�sk� bulunan alanlarda
kullanmayınız. Çıkan çapaklar tutuşmaya veya patlamaya sebep olab�l�r.
İstems�z çalışmanın önlenmes� �ç�n elektr�ğe bağlamadan açma kapama
düğmes�n�n kapalı konumda olduğundan em�n olunmalıdır.
Avuç taşlama motoru kullanılırken yüz s�per� veya �ş gözlüğü kullanılmalıdır. Ayrıca
sıcak çapaklara karşı �ş eld�ven� (terc�hen der� veya ısıya karşı dayanıklı), kes�len
üründen çıkacak toz c�ns�ne uygun toz maskes� kullanılmalıdır.
Avuç taşlama motoru �le kesme yapılacak �se “kesme taşı”, taşlama, aşındırma
yapılacak �se “taşlama taşı” kullanılmalıdır. “Kesme taşı” �le aşındırma, taşlama
yapmak, “taşlama taşı” �le kesme yapmak yasaktır.
Avuç taşlama motoru atalet� neden� �le durdurma butonuna basıldıktan sonra da
taşın yavaşlayarak dönmeye devam etmes� neden� �le tamamen durmadan masa
veya yere konulmamalıdır.
Avuç taşlama motoru kullanan k�ş�ler bol elb�se, z�nc�rl� yaka kartı kullanmamalıdır.
Kesme veya taşlama yaparken ortaya çıkan kıvılcım parçacıklarının çevredek�lere
zarar vermemes� �ç�n panel, duvar konulması g�b� önlemler alınmalıdır.

Kaynak Makinesi

Avuç İçi Taşlama
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