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1. İş güvenliği için yasaklayıcı ve uyarıcı tabelalara, işaretlere uyunuz. 

2. Ders bitiminde her öğrenci kullandığı takım ve aletleri yerine bırakacaktır. 

3. Kullanılan araç-gerecin zarar görmesi durumunda sorumlu Öğretim Elemanına olay anında bilgi 

verilecektir. 

4. Çalışmasını bilmediğiniz araçları kullanmayınız ve emin olmadığınız konularda mutlaka sorumlu 

Öğretim Elemanına danışınız. 

5. Araç-gereçleri kullanırken işlem sırasına ve kullanma talimatına uyunuz. 

6. Dikkatsizlik, bilgisizlik ve şakalaşma sonucunda kaza meydana gelebileceğini ve bu kazaların 

yaralanma hatta ölümle sonuçlanabileceğini unutmayınız. 

7. Çalışan öğrencilerin hareketlerini engellememek için birbirinize fazla yaklaşmayınız ve güvenli 

bir hareket alanı bırakınız. 

8. Kesici, delici, yanıcı vb. tehlikeli araç-gereçleri sorumlu Öğretim Elemanı gözetiminde olmadan 

kendi başınıza kullanmayınız. 

9. Herhangi bir kaza-yaralanma durumunda hemen sorumlu Öğretim Elemanına bildiriniz.  

10. Bakım ve Ayar atölyesinde çalışırken uygun iş giysileri giyilmelidir. 

11. Üzerinize tam olarak oturan iş elbiselerini giyiniz. Önünüzü ve ceplerinizi düğmeleyiniz. 

İhtiyaç durumunda kolları lastikli iş önlüğü kullanınız. Yakalarınızı ve kollarınızı düğmeleyiniz. 

Saat ve yüzüklerinizi çıkartınız. Eğer döner bir parçası bulunan bir makine başında çalışıyorsanız 

ve saçlarınız uzunsa bunlar uygun bir şapka altına (veya saç filesine) sıkıştırılmalıdır. 

12. Atölye çıkışında, çalışma alanları ve çevre temiz bir şekilde bırakılmalıdır. Çalışma 

sonrasında, kullanılan masa, alet, takım, cihaz ve aksesuarları teslim alındığı şekilde 

temizlenmiş, kapalı durumda yerlerine bırakılmalıdır.  

13. Kişisel giysiler, çantalar ve diğer eşyalar atölyede bu amaçla ayrılan yerlere bırakılmalıdır. 

Bu eşyaların çalışma sırasında masaların üzerinde bırakılmamasına özen gösterilmelidir. 

14. Makine ve aletlerde gözlenen bozukluklar, kazalara neden olabilecek aksaklıklar ve her 

türlü beklenmeyen durumun derhal sorumlu Öğretim Elemanına bildirilmesi gereklidir. 

15. Çalışma ortamını bozucu davranışlardan (yüksek sesle şakalaşmak gibi) kaçınılmalıdır. 

16. Atölyede her türlü yiyecek, içecek ve tütün mamüllerinin tüketilmesi kesinlikle yasaktır. 

17. Atölye dışına cihaz, takım, alet ve sarf malzemelerin çıkarılabilmesi için sorumlu Öğretim 

Elemanından izin alınmalıdır. 

18. Eğitim döneminden sonra atölyede bırakılan tüm iş ve eşyalar atölyeye ait kabul edilir. 

  

NOT: Atölye çalışmasına gelen öğrenciler kesinlikle İş Önlüğü, Koruyucu Gözlük ve İş Eldivenlerini 

yanlarında getirmelidirler. İş Önlüğü, Koruyucu Gözlük ve İş Eldivenlerini olmayan öğrenci atölyede 

çalışamaz. 


