
 

1/4 
 

LEHİM  MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI 

     

1. AMAÇ: 

Bu talimatın amacı,  ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde 

bulunan Tabanca Havya(Lehim Makinesi) tamir, bakım, temizlik işleminde iş sağlığı ve 

güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır. 

2. KAPSAM:  

Bu talimat Lehim Makinesi 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. 

 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. 

 Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçlara zarar verilmeyecektir. 

 Makinenin hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeninin 

etkisiz duruma getirilmesi yasaktır. 



 

2/4 
 

 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 

 Baş koruyucu “baret” 

 Göz koruyucu “gözlük” 

 El koruyucu “eldiven” 

 Ayak koruyucu “ayakkabı” 

 Vücut koruyucu “elbise” 

 Güvenlik ve sağlık işaretlerine uyulacaktır. 
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 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 

    

 Elektrik uzatma kabloları toprak hatsız kullanılmayacaktır. 

 Elektrikli aletler kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek, 

topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu 

bozuk olanlar kullandırılmayacaktır. 

 Güvenlik topraklaması olmayan veya arızalı olan elektrikli aletlerin kullanılması 

yasaktır. 

 Kablo izolasyonu olmayan veya izolasyonu yıpranmış bozulmuş elektrikli aletler ile 

çalışılmayacaktır. 

 Elektrikli aletlerin tamirini ve bakımını İşçilerin yapması yasaktır. 

 Elektrikli aletlerin kabloları yerlere atılmayıp askıya alınacaktır. 

 Elektrikli aletler kullanılmadan önce detaylı bir şekilde gözle kontrol edilecektir. 

 Elektrikli aletler fişini prizden ayırmak için kablosundan çekmek yasaktır. 

 Elektrikli aletlerini çalıştırmak ve durdurmak için şalter kullanılacaktır. Çalışır 

durumdaki elektrikli aletlerin fişinin prizden çıkarılarak durdurulması yasaktır. 

 Elektrikli aletlerin çıplak metal kısımları mutlaka topraklı olacaktır. 
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 Elektrikle ilgili her türlü talep, onarım, bakım ve arızaya müdahale edilmeyecek ve bu 

durum elektrikçilere bildirilecektir. Arıza giderilinceye ve gerekli teknik işler 

yapılıncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. 

 Elektrikle çalışan makinelerde kırılma, aşınma, yıpranma ve bozulma görüldüğünde 

hiçbir suretle kullanılmayacaktır. 

 İşyerinde seyyar ve çekilebilir elektrik kablolarının çekilmesi serilmesi ve toplanması 

işleri ve işlemleri kablolarda elektrik enerjisi varken yapılmayacaktır. 

 Elektrik akımını kesmeden elektrikli cihazları ve kabloları tamir etmek ve bakım 

yapmak yasaktır. 

 Tüm teçhizat ve donanımınızı yağdan uzak, temiz iyi durumda bulundurulmalı. Yağlı 

ve ıslak ellerle alete kesinlikle dokunmayınız. 

 Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzu okunmalı ve uyarılar dikkate 

alınmalıdır. 

 Makine kullanılmaya başlamadan önce kabloları parçaları kontrol edilmelidir. 

 Kabloların ezilmemesine dikkat edilmeli kablolarda veya alette kırık, çatlak gibi 

parçalar varsa kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

      6.  Çalışma alanının çevresinde yanıcı ve parlayıcı maddeler olmamalıdır. 

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. 
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