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Sorumlu : Ör. Gör. Ramazan ÖTÜ

A- ÇALIŞMA ÖNCESİ YAPILACAK OLAN İŞLEMLER;
1- Atölye’ye zamanından önce geliniz.
2- Atölye’ye gelişlerinizde çalışma ortamı için kişisel çalışma kıyafetlerinizi; koruyucu güvenlik araç gereçlerinizi yanınızda bulundurunuz.
3- Önlükleriniz yırtık sökük bol olmamalı ve kol uç veya manşetleri lastikli olmalıdır.
4- Ders başlama saati öncesi iş önlüklerinizi giyiniz. Soyunma ve giyinme işlemini hızlı ve sessizce yapınız.
5- Atölye kıyafetlerinizin kimliğinizin aynası olduğunu unutmayınız.
6- Atölye giriş ve çıkış yoklamaları esnasında sessiz olunuz ve talimatlara uyunuz.
7- Temrin parçaların işlenmesine başlamadan önce ne yapacağınızdan emin olunuz.
8- İşlemlerden emin değilseniz öğretmeninize sorunuz.
9- Atölye çalışmalarınızda daima öğretmeninizi örnek alınız
10- Kullanma becerisine sahip olduğunuz tüm takım avadanlık ve makinelerin çalışma talimatını okumadan hiçbir emniyet tedbiri almadan ve izinsiz
kullanmayınız.
B- ÇALIŞMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK OLAN HUSUSLAR;
1- Çalışmalar esnasında gereksiz yere çalışanların ilgisini dağıtacak düzeyde, dikkat çekici yüksek sesli konuşmalar ve hızlı hareketler yapmayınız.
2- Çalışmanız sırasında sizi meşgul edecek kişilerin çalışma ortamınıza ve tezgâhın yanına yaklaşılmasına veya karşısında durulmasına izin
vermeyiniz.
3- Çalışan arkadaşınıza asla şaka yapmayınız, gereksiz müdahale etmeyiniz.
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4- Tehlike anında en seri şekilde öğretmeninize haber veriniz.
5- Her makineye ait çalışma talimatlarını okuyunuz ve kurallara uyunuz.
6- Çalışmış olduğunuz makinede anormal durumları öğretmeninize bildiriniz. Asla varsa aksaklıklarını kendiniz çözmeye çalışmayınız.
7- Tüm çalışma ve davranışları içeren kuralların sizin güvenliğimizi sağlamaya yönelik olduğunu unutmayalım.
8- Teneffüs saati içerisinde tüm çalışmaları güvenli bir şekilde bırakınız.
9- Teneffüs saatlerinde atölyeyi terk ediniz. Teneffüs bitiminde zamanında geliniz.
C- ÇALIŞMA SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER;
1- Çalışmış olduğunuz tezgâhları durdurunuz. Takım ve avadanlıkları temizleyerek yerlerine koyunuz.
2- Atölyede temizliğinde görevinizi görmek ve bulmak istediğiniz gibi yapınız.
3- Genel ve tezgâh temizliğinde basınçlı hava kullanırken etrafınızda zarar görecek arkadaşlarınızı ikaz ediniz. Gözlük kullanınız.
4- Temizlik sırasında ıslanan kısımları üstübü ile kurulayınız.
5- Yağlanması gerekli kısımları paslanmayı önlemek için yağlayınız.
6- Kişisel kıyafet ve koruyucu güvenlik araç gereçlerini uygun şekilde saklayınız.
7- Çalışmanız sonuçlanmış ise atölyeyi terk etme durumunda ana şalteri kapatınız
8- Atölyeden terk etme durumunda eşyalarınızı unutmayınız. Sessizce ayrılınız.
9- Belirtilen tüm kurallar size tüm işletmelerde ve çalışma hayatınızda başarılı bir mesleki çalışma ahlakı alışkanlığı olarak ömür boyu fayda sağlayacaktır.
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