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 VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER İSG TALİMATI 

     

1. AMAÇ: 

Bu talimatın amacı,  ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde 

bulunan VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER kullanımı,tamir, bakım ve temizlik 

işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır. 

2. KAPSAM:  

Bu talimat VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER Kullanan Personelin tamamını 

kapsar. 

3. UYGULAMA:  

 Dikkat! Bütün güvenlik talimatı ve hükümler okunmalıdır. Aşağıdaki talimat hükümlerine 

uyulmadığı takdirde yangın ve/ veya ağır yaralanma tehlikeleri ortaya çıkabilir. 

 Aşağıda geçen, makinenin tamiri ve bakımıyla ilgili maddeler tamir bakım sorumlusunu 

ilgilendirmektedir. Kullanıcıları makinenin bakım onarım ihtiyaçlarını tespit etmekten 

sorumludur. KULLANICILARI ASLA makinenin tamir ve bakımına kalkışmayacaktır. 

 Bu alet, kullanabilecek bilgi, deneyim ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan kişiler 

tarafından kullanılamaz. 
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 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, makine ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle 

yürütün. Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların etkisinde iseniz aletinizi kullanmayın. 

Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir. 

 Koruyucusu olmayan makine kullanılmayacaktır. 

 Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçlara zarar verilmeyecektir. 

 Makinenin hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeninin 

etkisiz duruma getirilmesi yasaktır. 

 Makine koruyucuları ve güvenlik donanımları çıkarılmayacak, değiştirilmeyecek ve 

üzerlerinde keyfi düzenlemeler yapılmayacaktır. 

 İşe başlamadan önce makinenin gerekli olan bütün kontrolleri yapılacak ve koruyucu 

tertibatları kontrol edilecektir. 

 Makine üzerlerinde bulunan güvenlik butonlarının her hangi bir şekilde devre dışı 

bırakılması yasaktır. 

 Eksik veya arızalı koruyucu donanımları bakım onarım birimine bildirin. 

 Kişisel koruyucu donanım kullanmak zorunludur. 

 İşin gerektirdiği ve kullanılması istenen kişisel koruyucu malzemeyi iş süresince doğru bir 

şekilde kullanın. 

 Kişisel koruyucu donanımlar hiçbir mazeret gösterilmeden takılıp giyilip ve tüm vardiya 

süresince kullanacaklardır. 

 Kişisel koruyucu donanımlar eğitimlerde verildiği şekilde giyilecek takılacak kullanılacak 

temizlenecek ve saklanacaktır. 

 Kişisel koruyucu donanımların kırılması eskimesi yıpranması bozulması özelliğini 

yitirmesi kaybolması ve benzeri durumlarda yenisi alınacaktır. 

 Kişisel koruyucu donanımlar alınmadan çalışma yerlerine gelinmeyecek ve iş başı 

yapılmayacaktır. 

 İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli 

makinelerdeki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve 

yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanılmayacaktır. 

 Makinenin hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında yapılan çalışmalarda eldiven 

kullanılmayacaktır. 

 Kullanmanız gereken Kişisel koruyucu donanımlar 
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 Baş koruyucu “baret” 

 Kulak koruyucu “kulaklık” 

 Göz koruyucu “gözlük” 

 Solunum sistemi koruyucu “maske” 

 El koruyucu “eldiven” 

 Ayak koruyucu “ayakkabı” 

 Vücut koruyucu “elbise” 

 Güvenlik ve sağlık işaretlerine uyulacaktır. 

 Makine üzerinde bulunan güvenlik ve sağlık işaretlerinin çıkarılması, yırtılması ve 

üzerlerinin karalanması yasaktır. 

 Çalışma alanında bulunan güvenlik ve sağlık işaretleri levhalarının yeri ve konumu 

ilgiliye haber verilmeden değiştirilemez ve sökülemez. 

 Makinenin arıza durumunda müdahale edilmeyecektir. Söz konusu durumlarda 

sorumlulara ve bakım ekibine haber verilecektir. 

 Makine çalışır durumda iken terk edilmeyecektir. 

 Makinenin amacı dışında kullanılması yasaktır. 

 Makinenin operasyon ve hareketli kısımlarına el ve ayak sokulmamalıdır. 

 Makinenin döner ve hareketli kısımlarına yaklaşılmayacak ve makine durdurulmadan 

müdahale edilmeyecektir. 

 Makinenin bakım, onarım, yenileme ve benzeri işlerine bakım ekibinin dışında hiçbir 

çalışan müdahale etmeyecektir. 

 Makine çalışır durumda iken kesinlikle yağlama, temizlik, onarım, bakım ve benzeri işler 

yapılmayacaktır 

 Vibrasyonlu kompaktörler de kendi başlarına sadece aşağıdaki şartları yerine getiren 

kişiler çalıştırılmalıdır: 

18 yaşını doldurmuş,bedenen ve fikren gelişmiş, vibrasyonlu kompaktörleri 

kullanma konusunda eğitim almış ve bu iş için yeterliliğe sahip olduklarını 

şirkete belgelemiş ve kendilerine verilecek görevleri tam olarak yerine 

getirebilecek durumda olanlar. 
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Bu kişiler şirket tarafından vibrasyonlu kompaktörlerle çalışmak üzere 

görevlendirilmiş olmalıdır. 

 Vibrasyonlu kompaktörler, sadece üreticisinin kullanma kılavuzu ve bu emniyet uyarıları 

dikkate alınarak sıkıştırma çalışmaları için kullanılmalıdır. 

 Vibrasyonlu kompaktörleri kullanmak için görevlendirilen kişiler, tüm gerekli ve makine 

ile ilgili emniyet tedbirlerini tanımalıdır. Olağanüstü işlerde kullanımda şirket gerekli ek 

uyarıları hazırlamalı ve çalışanlara bildirmelidir. 

 Bu cihaz ile ülkeye özgü ses şiddeti seviyesi (kişisel değerlendirme seviyesi) aşılabilir. Bu 

nedenle, duruma bağlı olarak bir koruyucu kulaklık kullanmalısınız. 

 Motor, bir çekme ipli marş motoruyla çalıştırılır. Dekompresyon otomatiği basit ve 

sarsıntısız bir çalıştırma işlemine olanak sağlar. 

 Ayar elemanlarının (kumandaların) etkinlikleri izinsiz olarak etkilenmemeli veya iptal 

edilmemelidir. 

 Operatör, cihaz çalışırken cihaz yönetim yerinden ayrılmamalıdır. 

 Çalışma molalarından önce operatör cihazın motorunu durdurmalıdır. 

 Cihaz, devrilmeyecek şekilde durdurulmalıdır. 

 Yakıt doldurulurken motorun kapalı olması gerekir. Yakıtın sıcak parçalara temas 

etmemesine ya da yere dökülmemesine dikkat edilmelidir. 

 Cihazın yakınında açık ateş yakılması ve sigara içilmesi yasaktır. 

 Depo kapağının sıkıca kapanmış olmasına dikkat edin. Alet dururken, eğer varsa, yakıt 

vanasını kapatın. Uzun mesafelere nakliyede benzin ya da benzin karışımı kullanılan 

motorların depoları tamamen boşaltılmalıdır. 

 Sızıntı olan yakıt depoları patlamalara sebep olabilir ve bu sebepten derhal değiştirilmeleri 

gerekir. 

 Bu aletin patlayıcı ortamlarda kullanılması yasaktır. 

 Yanma motorlu vibrasyonlu kompaktörlerin kapalı mekanlarda, tünellerde, galerilerde ya 

da derin çukurlarda çalıştırılması durumunda, teneffüs edilecek yeterli sağlıklı hava 

mevcut olduğundan emin olunmalıdır. 

 Vibrasyonlu kompaktörlerle çalışma sırasında, eller, ayaklar ve giysiler hareketli 

parçalardan uzak tutulmalıdır. Koruyucu ayakkabı giyilmelidir. 
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 Bataklık, çukur, tepe ve yamaç kenarlarında, çukur kenarlarında ve vadi tabanlarında, 

vibrasyonlu kompaktörler devrilme ya da yıkılma tehlikesi oluşmayacak şekilde 

çalıştırılmalıdır. 

 Sıkıştırılacak zeminin ya da alt yapının yeterli bir taşıma kapasitesine sahip olduğundan 

emin olunmalıdır. 

 Geri sürüş sırasında, çekme kolunun ucu/cihaz ve engel arasında sıkışmaya karşı kendisini 

korumak için, operatör, vibrasyonlu kompaktörü yandan yönetmelidir. Düz olmayan 

arazide ve kaba malzemenin sıkıştırılması sırasında dikkatli olunmalıdır. Bu sırada, 

güvenli bir durma sağlanmalıdır. 

 Vibrasyonlu kompaktörler kullanılırken sert nesneler nedeniyle ellerde yaralanma 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Vibrasyonlu kompaktörler, durma güvenlikleri sağlanacak şekilde kullanılmalı ve 

çalıştırılmalıdır. 

 Entegre sürüş tertibatlı cihazlar, hareket düzeni üzerinde durdurulmamalı ya da 

depolanmamalıdır. Sürüş tertibatı, sadece bu cihazın taşınması için uygundur. 

 Kompaktörler sadece tüm koruyucu tertibatları ile birlikte kullanılmalıdır. 

 Operatör çalışmaya başlamadan önce, kumanda ve güvenlik donanımlarını kontrol 

etmelidir. 

 Güvenlik donanımlarında arıza veya aletin çalışmasını etkileyebilecek başka hatalar tespit 

edildiğinde, derhal denetici personele haber verilmelidir. 

 İşletme güvenliğini tehlikeye sokan arızalarda, çalışmaya derhal son verilmelidir. 

 Tüm yardımcı maddeler ve işletme maddeleri, üretici talimatları doğrultusunda 

işaretlenmiş kaplarda depolanmalıdır.  
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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   

 


