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BOYAHANE VE BOYA İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI 
 
1.Boya ve tinerle çalışan mahallerde SİGARA İÇMEK KESİNLİKLE YASAKTIR. Kıvılcım çıkmasından 
sakınınız. Kibrit,çakmak gibi eşyaları cepte taşımayınız. 
  
2.Boya ve tineri kapalı kaplarda muhafaza ediniz. Üzerini açık bırakmayınız. 
 
3.Boyahanelerde asılı yangın talimatlarına ve iş sağlığı güvenliği talimatlarına kesinlikle uyunuz. 
 
4.Boya ve tiner yangınlarında su kullanmayınız. Karbondioksitli kuru kimyasal tozlu veya köpüklü yangın 
söndürme cihazlarını kullanınız. 
 
5.Boya ve tiner gibi maddeleri bina dışında yangından uzak bölmelerde depolayınız. 
 
6.Kişisel koruyucu donanım malzemelerinden koruyucu tam yüz  maskesi, koruyucu gözlük, koruyucu 
eldiven ve tek tip iş elbisesi tulum (antisatik) koruyucu ayakkabı (antistatik) kullanınız. 
 
7.Kapalı tank,depo vb. yerlerde boya yapılması gerektiği hallerde böyle yerleri,aşağıdan yukarıya doğru 
havalandırınız. Havalandırma mümkün olmamışsa ancak temiz hava verici maske ile giriniz. Böyle 
yerlerde çalışırken dışarıda mutlaka bir gözlemci bırakınız. 
 
8.Tiner ile çalışırken daima koruyucu gözlük kullanınız. Yinede gözünüze kaçarsa bol su ile yıkayınız.(göz 
yıkama şişesi). Hemen işyeri hekimine başvurunuz. 
 
9. Boyahanede ve boya yapılan yerlerde yiyecek ve içecek bulundurmayınız. Buralarda yeme içme 
yapmayınız. 
 
10.Boya tabancası ile boya yapmadan önce tabancanın statik elektriğe karşı topraklı olup olmadığına 
dikkat ediniz. Şayet topraklı değilse boyama işlemine başlamayınız 
 
11. Boyalar, yanıcılığı göz önüne alınarak, iyi havalandırılmış alanlarda depolanacaktır. Bu 

depolama alanında, çöp, üstüpü, yağ atıkları bulunmayacak ve daima temiz tutulmalıdır. 
 
12. Boya atıkları asla yakılmamalıdır. 
 
13.Boya püskürtme amacıyla oksijen ve diğer yanıcı gazlar basınç elde etmek amacıyla 
kullanılmamalıdır. 
 
14. Boya malzemeleri boyama alanında yapılacak iş için gerekli  miktarından fazlası 
bulundurulmamalıdır.  Böylece, yangın çıkma ve yayılma riski azaltılmış olacak, söndürme 
süresi kısalacaktır. 
 
15. Kompresör ve hava tankı ile ilgili gerekli  mesafe olamadan çalışmaya başlamayın. 
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16. Boya, tiner ve diğer kimyasallarla temas ya da bunların yutulması durumunda Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formlarına göre o an varsa hekim yoksa  ilkyardım ekibinde yer alan kişi 
ilkyardımı  yapar. 
 
17. Tabancaların statik elektrik topraklamalarını iptal etmeyiniz. 
 
18.Boyahaneye girerken bakır levhaya ellerinizi dokunarak statik elektrik yükünü alınız. 
19. Boyahaneye günlük kullanılacak kadar kimyasal madde getirin. 
 
20.Boyahane önündeki yangın söndürme tüplerinin önüne malzeme istiflemeyin. 
 
21. Boyahanedeki emiş sistemlerini  sürekli kullanın. 
 
22.Göze olası bir toz kaçtığında yetkiliye bildirerek göz duşunu kullanınız 
 
23.Acil bir durumda en yakın amirinize haber verin. 
 
 
 
Boyahanede çalışma  talimatında  belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt 

ettikleri kurallara uyulmaması halinde işveren,  ÇSGB’nın  4857 ve 6331 kanunları ile SGK’nun 5510 

kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara 

sebebiyet verdiği  anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat  davası açabilir veya  iş 

akdini doğrudan  fesih edebilir. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, 

gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene müracaat 

edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait 

olacaktır.                                                                                              
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