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KİŞİSEL KORUYUCU 

DONANIM KULLANIMI

(Ayak Koruma)

İÇERİK │Ayak Koruma
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KEMİKLER VE EKLEMLER

Ayak kemikleri bilek, tarak ve parmak kemiklerinden oluşur. 
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KEMİKLER VE EKLEMLER

• Ayak yapısında eklemler talus ile başlamaktadır.

• Tibia ve fibula kemikleri ile beraber ayak bileğini oluşturur.

• Ayağın arka tarafını oluşturan topuk yani talus ve kalkaneus,

subtalar eklem ile birleşmektedir.

• Subtalar eklem yanlara doğru, ayak bileği eklemleri yukarı ve

aşağıya doğru hareketi sağlar.

KEMİKLER VE EKLEMLER

• Ayak bileğinden daha aşağıda tarsak kemikler adı verilen 5 tane

uzun kemik yer alır.

• Bu kemikler grup olarak hareket etmektedir.

• Aralarında bulunan eklemler sayesinde temas halinde olduğu

yüzeyle birlikte dirençli bir yapı oluşturur.
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KEMİKLER VE EKLEMLER

• Tarsal kemiklerin ucunda yürümeye yardımcı olan falankslardan

oluşan parmak eklemleri yer alır.

• Tarsal kemiklerle parmaklara metatarsofalangeal eklem ile

bağlantı sağlar.

• Bunların arasında en önemlisinin baş parmağa ait birinci MTP

eklemidir.

• Ayak bileği kemikleri (ossa tarsi): Topuk kemiği, aşık kemiği,

sandal kemiği, zar kemik ve üç tane konik kemik olmak üzere

toplam yedi tanedir.
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• Ayak tarak kemikleri (ossa metatarsi): Ayak tabanıyla, ayak sırtını

beş tane uzun kemik oluşturur. Birinci metatarsal kemik diğerlerine

göre daha uzundur. Bunun nedeni yerden kalkışta ağırlığı taşıdığı

içindir.

• Ayak parmak kemikleri (ossa digitorum pedis): Ayaklarda

parmakların iskeletini oluşturan kemiklerdir. Baş parmakta iki tane,

diğer parmaklarda ise üç tane kemik bulunur. Bunların hepsinde

aralarında yer alan eklemler yer alır.
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• Kaslar: Ayağın yapmış olduğu hareketlerin çoğu bacak altındaki

kaslar ve ligamentler aracılığıyla sağlanır. Kasların kasılması

ayağın koşmasını, durmasını ve atlamasını sağlamaktadır.

Bunlardan başka kemiklerin arasında bulunan küçük kaslar

konumlarıyla ayak tabanında döşeme vazifesi görür. Kaslar iki

grupta incelenmektedir;

• Ayak sırtı kasları (Dorsal kaslar): Bu kaslar ayak parmaklarını

germe görevini üstlenir.

• Ayak tabanı kasları (Plantar kaslar): Bu kaslar ayak parmaklarını

birbirine yaklaştırmaya ve uzaklaştırmaya yardımcı olur.
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• Damarlar: Ayağın sırtında yer alan ana kan kaynağı olan

Anterior tibial arter, aynı isimle anılan sinirle beraber yol alır.

Ayak sırtındaki bu damardaki nabız atışı elle far edilir.

• Sinirler: Ayak bileğinin iç çıkıntısından giren tibialis posterior aynı

adı taşıyan damarla hareket eder. Bunlar ayak tabanı ve

parmaklar için duyu sağlar. Ayakta bulunan irili ufaklı sinirlerde

duyu ve motor işlevi görmektedir.
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AYAK KORUMA

Ayak Koruyucu Çeşitleri

1. Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun 

botlar, güvenlik bot ve çizmeleri

2. Bağları ve kancaları çabuk açılabilen 

ayakkabılar

3. Parmak koruyuculu ayakkabılar

4. Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve 

ayakkabı kılıfları

5. Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve 

tozluklar

6. Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
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Ayak Koruyucu Çeşitleri

7. Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme 

ve kılıfları

8. Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

9. İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

10. Zincirli testere operatörleri için koruyucu 

bot ve çizmeler

11. Tahta tabanlı ayakkabılar

12. Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı 

koruyucuları

Ayak Koruyucu Çeşitleri

13. Dizlikler

14. Tozluklar

15. Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya 

dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter 

geçirmez)

16. Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve 

kaygan yüzeylere karşı)
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AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR 

VE GÜVENLİK KATEGORİLERİ

– EN ISO 20344:2004

• Kişisel koruma malzemeleri - Ayakkabılar için 

test metotları

– EN ISO 20345:2004

• Kişisel koruma malzemeleri - Güvenlik 

ayakkabıları

– EN ISO 20346:2004

• Kişisel koruma malzemeleri - Koruma 

ayakkabıları

AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE 

GÜVENLİK KATEGORİLERİ

– EN ISO 20347:2004

• Kişisel koruma malzemeleri -Profesyonel iş 

ayakkabıları

– EN 13287:2004

• Kayma direncini belirlemek için özellikler ve 

test metotları

– CEI EN 61340-5-1

• Olağanüstü elektrostatik durumlara karşı 

koruma önlemleri
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AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR 
VE  GÜVENLİK KATEGORİLERİ

A : Antistatik ayakkabı

C : İletken Ayakkabı 

E : Topuk bölgesinde enerji emilimi

FO : Dış tabanda yağ direnci

P : Delinmezlik direnci

HRO : Dış tabanda ısı direnci (300°C dayanıklı taban)

CI : Soğuğa Karşı Yalıtım 

HI : Sıcağa Karşı Yalıtım

WR : Su geçirmez ayakkabı

WRU : Su geçirmez üst kısım (Saya )

M : Ortopedik ayakkabı

ESD : Elektrostatik Boşalım

AYAK KORUMA

Çelik 

burun

Sivri cisimlere 

karşı çelik 

taban

Su 

geçirmez

Yağa, asitlere ve 

kimyasallara 

dayanıklı taban

Antistatik özellik

Kaymaz 

taban

Isı yalıtımlı

Hava alabilen 

üst yüzey

Darbe emici ve 

enerji kazandıran 

taban
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AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE 

GÜVENLİK KATEGORİLERİ

EN ISO 20345:2004 200 J Çarpmalara Karşı Çelik 
Burunlu Ayakkabı

SB : Dış tabanda yağ direnci

S1 : Antistatik taban - Çelik burun - Şok azaltan 
topuk

S1 P : Antistatik taban - Çelik burun - Şok azaltan 
topuk - Çelik ve kaymaya dayanıklı taban

S2 : Antistatik taban - Çelik burun - Şok azaltan 
topuk – Antistatik taban - Su geçirmezlik

AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE  

GÜVENLİK KATEGORİLERİ

EN ISO 20345:2004  200 J Çarpmalara Karşı Çelik 

Burunlu Ayakkabı 

S3 : Antistatik taban - Çelik Burun - Şok azaltan 

topuk - Antistatik taban - Su geçirmemezlik - Çelik 

ve kaymaya dayanıklı taban

S4 : Çelik burun - Şok azaltan topuk - Antistatik

taban - Su geçirmemez çizme

S5 : Çelik burun - Şok azaltan topuk - Antistatik

taban - Su geçirmemez çizme - Çelik ve kaymaya 

dayanıklı taban
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AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE 

GÜVENLİK KATEGORİLERİ

EN ISO 20345:2004  200 J Çarpmalara Karşı Çelik 

Burunluklu Ayakkabı 

SB : Dış tabanda yağ direnci

S1  : Antistatik taban - Çelik Burun - Şok azaltan 

topuk

S1 P : Antistatik taban - Çelik Burun - Şok azaltan 

topuk - Çelik ve kaymaya dayanıklı taban

S2 : Antistatik taban  - Çelik Burun - Şok azaltan 

topuk - Antistatik taban - Su geçirmezlik

AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE 

GÜVENLİK KATEGORİLERİ

EN ISO 20345:2004 200 J Çarpmalara Karşı Çelik 
Burunluklu Ayakkabı

S3  : Antistatik taban - Çelik Burun- Şok azaltan topuk-
Antistatik taban - Su geçirmemezlik - Çelik ve kaymaya 
dayanıklı taban

S4 : Çelik burun - Şok azaltan topuk - Antistatik taban -
Su geçirmez  çizme

S5 : Çelik burun - Şok azaltan topuk - Antistatik taban -
Su geçirmez çizme - Çelik ve kaymaya dayanıklı taban
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AYAK KORUYUCULARDA STANDARTLAR VE 

GÜVENLİK KATEGORİLERİ

EN ISO 20347:2004 KORUMASIZ İŞ AYAKKABILARI

O1    : Antistatik taban - Şok azaltan taban 

O1 P : Antistatik taban - Şok azaltan taban - Kaymaya dayanıklı taban

O2    : Antistatik taban - Şok azaltan taban - Sızdırmazlık 

O3    : Antistatik taban - Şok azaltan taban –

O4    : Antistatik taban - Şok azaltan taban - Sızdırmazlıklı taban –

Sızdırmazlık

O5    : Antistatik taban - Şok azaltan taban - Kaymaya dayanıklı taban 

– Sızdırmazlık
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SPESİFİK STANDART VE BİRİMLERİ

SPESİFİK STANDART VE BİRİMLERİ



16

AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Delinmez Tabanlı Emniyet  Ayakkabıları

• Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları.

• İskelelerde yapılan çalışmalar.

• Bina yıkım işleri.

• Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve 

prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar.

• Şantiye alanı ve depolardaki işler.

• Çatı işleri.

AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Delinmez Taban Gerektirmeyen Emniyet Ayakkabıları
– Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek

fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler,
ısı ve enerji santrallarında yapılan işler.

– Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri.

– Tadilat ve bakım işleri.

– Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme,
presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında
yapılan işler.
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AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Delinmez Taban Gerektirmeyen Emniyet Ayakkabıları

• Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür

işletmelerinde yapılan dekapaj işleri.

• Taş yontma ve taş işleme işleri.

• Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi.

• Seramik endüstrisinde kalıp işleri.

• Seramik endüstrisinde fırınların içinin döşenmesi.

AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Delinmez Taban Gerektirmeyen Emniyet Ayakkabıları

• Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri.

• Taşıma ve depolama işleri.

• Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle 

yapılan işler.

• Gemi yapım işleri.

• Demiryolu manevra işleri.
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AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Kaymayı Önleyici ve Delinmeye Dayanıklı Ayakkabılar

• Çatı işleri.

Yalıtkan Tabanlı Koruyucu Ayakkabılar

• Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar.

Kolayca Çıkarılabilen Emniyet Ayakkabıları

• Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler.

AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Kaymayı Önleyici Ayakkabılar

• Kaymayı önlemek için tasarlanmış ayakkabının tabanı,

• basılacak yüzeyin durumu ve yapısı dikkate alınarak,

• sürtünme ve kavrama yoluyla yeterli bir tutunmayı temin edecek

şekilde tasarlanıp üretilerek gerekli elemanlarla takviye edilmelidir
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AYAK KORUYUCU KULLANIM 

ALANLARI

Antistatik Ayakkabılar

– İletken (antistatik) ayakkabılar ise parlama, patlama ve yanma 

riskinin olduğu yerlerde,

– Sürtünmeden dolayı oluşan statik elektrik yüküne ve çarpma 

nedeniyle oluşabilecek kıvılcım tehlikesine karşı kullanılır.

AYAK KORUYUCU KULLANIM ALANLARI

Elektrikçi Ayakkabısı

• Elektrikçi ayakkabısı; elektrik akımından olabilecek temasın 

tehlikesini önlemek için çelik burnu hariç hiçbir kısmı metal 

olmayan ve yalıtılmış ayakkabılardır.

• Bu ayakkabının tabanı kauçuk olmalıdır.
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AYAK KORUYUCU KULLANIM ALANLARI
Bot ve Çizme

• Kimyasal maddelerin ve ıslak çalışmanın yapıldığı yerlerde 
kullanılır. çalışmanın yapıldığı maddenin niteliğine göre taban 
seçimi yapılmalıdır.

• Malzeme taşıma ve ağır işte çalışanların botları çelik burunlu 
olmalıdır.

• Özellikle kimyasal madde ile çalışanlarda kullanılacak 
çizmelerin pantolon altına giyilmesi gerekir. kesinlikle pantalon
paçaları çizmenin içine sokarak çalışma yapılmamalıdır.

• Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar,
güvenlik bot ve çizmeleri

• Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar,

• Parmak koruyuculu ayakkabılar,

• Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları,

• Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar,

• Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları,

• Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları,

• Anti statik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları.
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• İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları,

• Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve
çizmeler,

• Tahta tabanlı ayakkabılar,

• Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları,

• Dizlikler,

• Tozluklar,

• Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı,
delinmeye dayanıklı, ter geçirmez),

• Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan
yüzeylere karşı).

1- Parmak Koruyucu Ayakkabılar:

Yuvarlanan ve ağır malzemelerle çalışılan 
işlerde,

ayak parmaklarının korunması için kullanılır.

2- İletken Ayakkabılar:

Patlayıcı maddelerle çalışılan yerlerde, insan 
vücudunda oluşan statik elektriğin, tehlikesiz 
bir şekilde, toprağa iletilmesi için kullanılır.
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3- Yalıtkan Ayakkabılar:

Elektrik şoku kazalarında koruyucudurlar. Üst

kısmı deri, taban ve topukları özel kauçuktan

imal edilir. Kuru ve sağlam haldeyken tesirli bir

koruma sağlar.

4- Kıvılcım Çıkarmayan Ayakkabılar:

Patlayıcı madde imalinde, benzin ve 
hidrokarbon bulunan tankların 
temizlenmesinde, güvenle kullanılır.

5- Bot ve Çizmeler:
Sulu, çamurlu ve asitli ortamlarda altı lastik veya plastik 
Botlar ve çizmeler kullanılır.

6- Tozluklar:
Bacakları, ateşe ve sıçrayan kıvılcımlara karşı korumak 
için; döküm işlerinde ve fırınlarda kullanılır. Mutlaka, 
pantolon Altına ve ayakkabı üzerine giyilmelidir. Erimiş 
maddelerle Yapılan çalışmalarda, özellikle diz kapağını 
örten, yanmaz Malzemeden yapılmış tozluklar kullanılır.


