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 TAŞIYICI MAKİNA KULLANIM VE BAKIM TALİMATI 

  

 

KULLANIM ALANI VE SORUMLUSU 

√ Üretim ve Bakım-Onarım Departmanları 

√ Bakım Yapan ve Makinayı Kullanan Operatör 

İNSAN ve ÇEVRE AÇISINDAN TEHLİKELER 

√ İşlem yaparken yaralanmaya neden olabilir. 

√ Cihazda kaçak olması durumunda elektrik çarpması gerçekleşebilir. 

ÇALIŞMA ŞEKLİ, ÖNLEMLER VE DAVRANIŞ KURALLARI 

√ Sistemin sigortalarını aç, 

√ Kapıları kapat ve istikamet düğmesine bas, 

√ Taşınacak malzemeleri düzenli koyarak hareket sırasında devrilmemelerini sağla, 

√ Makina tam olarak durmadan ve güvenlik kilitlerini açmadan kapılara yaklaşma, 

√ Taşıyıcı makinaya kesinlikle insan bindirme, 

√ Taşıyıcı makinanın kapılarını kullanmadığın zamanlarda kapalı tut, 

√ Taşıma işin bittikten sonra enerjiyi kes, 

ARIZA/TEHLİKE DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 

√ Arızalı cihazı hemen Bakım-Onarım Departmanına bildir. 

√ Arızalı olduğundan şüphelendiğin cihazı kullanma 

√ Yetkisiz ve/veya şaka amaçlı kullanıma izin verme 

KAZALARDA İLK YARDIM 
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√ Kazadan sonra devam eden riskler varsa riskleri ortadan kaldır 

√ Kazazedeyi gereksiz hareket ettirme 

√ Kazayı bölüm amirine bildir ve İş Kazası Müdahale Talimatına uygun hareket et. 

BAKIM, KONTROL 

√ Günlük olarak taşıma kabinini temizle, 

√ Kapı kilitlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol et, 

√ Hareket sağlayan motor ve halatı gözle kontrol et, 

√ Kesinlikle enerji varken müdahale etme, 

√ Çalışmasını kısıtlayacak veya engel oluşturacak arıza durumunda enerjiyi kes, 

√ Arıza durumunda yetkililere bilgi ver. 

EĞİTİM 

√ Çalışanlara işe başlamadan önce oryantasyon veya işbaşı eğitimi verilmelidir. 

√ Yıllık Eğitim Planına uygun olarak eğitimler gerçekleştirilmeli ve kayıtları tutulmalıdır. 

TALİMATA UYULMAMASI 

√ Yapılan peryodik kontrollerde ve meydana gelebilecek iş kazası / hasar durumunda 

Kullanma Talimatına uyulmadığının tespit edilmesi halinde disiplin cezası (ikaz, ihtar, işten 

çıkarma) uygulanır. 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 


