
 
 

MERMER, MOZAİK, 

KARO VE SERAMİK 

USTASI İÇİN 

TALİMATLAR 

Doküman No:          İSG-T 42 

Revizyon No: 00 

Yürürlük Tarihi: 01.09.2012 

Revizyon Tarihi: - 

Sayfa Sayısı: 1 

   

 

                                                                                                                                           

1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelin. 
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.  
3. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın. 
4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giymeyin, boyun bağı takmayın.  
5. Elinizden kaçırdığınız spiral, taşlama ve benzeri el aletlerini durmadıkça yakalamaya çalışmayın 

gerekirse açma kapama düğmesinden değil fişini çekerek durdurun. 
6. Topraklaması olmayan el aletlerini kesinlikle kullanmayın, yalıtımı bozuk, kesilmiş kabloların 

değiştirilmesini isteyin. 
7. Çalıştığınız el aletini akım kaçağı ve taş koruyucusu açısından mutlaka kontrol edin. Arızalı ve 

korkuluksuz alet kullanmayın, zımpara taşları en çok 180 derece açık olabilir. 
8. Yapacağın işe en uygun malzemeyi seçin ve kullanın. Alet ve takımları yapılış gayesi dışında 

kullanmayın. 
9. Aşırı sıcak olan malzemelerin soğumasını bekleyerek daha sonra çalışmaya başlayın. 
10. Kullandığınız el aletlerinin kablolarını dağınık bırakmayarak sarılı vaziyette muhafaza edin, 

seyyar kabloları asarak veya duvarlara iliştirerek yukarıdan taşıyın. 
11. Kesme veya tıraşlama yaparken kişisel koruyucu malzemelerinizi başta iş ayakkabısı, eldiven, 

gözlük ve toz maskesi olmak üzere eksiksiz olarak kullanın. 
12. Toza karşı gerekli önlemleri alın (ıslak çalışma, havalandırma vb.) 
13. Zımpara taşında çatlak olup olmadığını göz ve el ile günlük olarak kontrol edin, yeni taş 

montajı akabinde ilk kullanımlarda bunu daha sık kontrol edin. Taşı, işten anlayan birinin değiştirmesine 
dikkat edin, fazla sıkarak taşı çatlatmayın. İlk çalışmalarda taş soğukken taşa fazla yüklenmeyin. 

14. Kesilen parçaların başka ekiplerin üzerine dökülmemesi için gerekli önlemleri alın ve aldırın. 
15. Zımpara taşı muhafazalarını çıkarmayın ve siperliğini kontrol edin,  darbeli çalışmaların 

zımpara taşlarını çatlatabileceğini unutmayın. 
16. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine ve ilgililere bildirin. 
17. İş Arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın. Çözemediğiniz sorunları gereksiz 

tartışmalara girmeden ekip başlarına veya saha mühendislerine aktarın. 
18. Kişisel koruyucu malzemenizi gerektiği yerde ve doğru olarak kullanın ve kullanmaları 

konusunda arkadaşlarınızı da uyarın. Eğer eksik koruyucu malzemeniz varsa tamamlanmadan işe 
başlamayın. 

        

 
 


