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1. Çalışma noktasını koruyan koruyucular, çift el kumanda tertibatı ve varsa fotosel tertibatının özellikleri 

bozulmayacak ve devreden çıkartılmayacaktır. 

 

2. Preslerde yapılacak ayar, bakım ve onarım sadece yetkili elemanlar tarafından ve her türlü enerji bağlantıları 

kesilerek yapılacaktır. 

 

3. Küçük parçaların preslenmesi işleminde, bu parçalar özel kıskaç, pense veya maşalarla tutularak tezgâha 

sürülecektir. 

 

4. Mekanik preslerde kalıp bağlamadan önce, motor durdurulacak, hidrolik ve pnömatik preslerde ise basınç 

bağlantısı kesilecek ve ayrıca pres başlığı ile tabla arasına yeter sağlamlıkta takozlar konulacaktır. 

 

5. Presler normal kapasiteleri içinde ve özelliklerine uygun olarak çalıştırılacaktır. 

 

6. Preslerde herhangi bir nedenle çift vuruş meydana gelmesi önlenecek ve bu konuda gerekli düzeltmeler 

yapılacaktır. 

 

7. Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, çift el kumanda 

tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır. 

 

8. Çalışma anında parça fırlamasına karşı, preslerde uygun siperlikler yapılacaktır. 

 

9. Büyük parçaların işlendiği ağır presler ile enjeksiyon ve püskürtme preslerinde, fotosel tertibatı bulunacak 

veya tamamen kapanmadıkça harekete engel olan sürgülü, kontaklı veya mekanik engelli kapaklar yapılacaktır. 

 

10. Pedalla çalışılan preslerde, pedal üzerine, uygun bir koruyucu konacaktır. 

 

11. Tüm hareketli ekipmanın etrafı koruyucu tertibatla çevrelenmiş ve çalışanın ekipmanla serbest teması 

önlenmiş olmalıdır. 

 

12. Hidrolik presler dışında diğer preslerin pres başlığının hareketini istenilen yerde tutacak fren tertibatı 

bulunacak ve her presin kolay erişilebilir bir yerinde ayrı kumanda tertibatı olacaktır. 

 

13. Tezgâhta operatörün etrafında, rahatça çalışacağı bir açıklık bulunmalıdır. 

 

14. Yapılan işle ilgili bütün gerekli koruyucular, yerinde ve çalışır durumda bulunmalıdır. 

 

15. Bakım ve onarım personelinden başka kimsenin kavrama, fren pedalı veya başlatma aksamına müdahalesi 

yasaklanmalıdır. 

 

16. Pres tezgâhlarında, yağlama, ayarlama veya onarım yapılacağı zaman veya işbaşında ayrılmayı gerektiren 

hallerde pres durdurulmalıdır. 

 

17. Tezgâhı durdurup ayrıldıktan ve yeniden işe döndükten sonra, emin şekilde çalıştığı tekrar kontrol 

edilmelidir. 

 

18. Tezgâh operatörünün dikkatini dağıtacak olaylar önlenmelidir. 

 

19. Yetersiz bir kimse tarafından presin çalıştırılması önlenmelidir. 

 

20- İşverence verilecek Kişisel Koruyucu Donanımları çalışanlar (KKD; yapılan işe ve ortama uygun gerekli 

standartlarda, CE sertifikalı), çelik burunlu ayakkabı, baret,  toz maskesi,tam yüz maskesi,  kulak tıkacı- 

kulaklık, eldiven ve gözlük, koruyucu elbise,yelek vb… kullanmak zorundadır. 
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21-Çalışanlar, her ne sebep olursa olsun çalışma esnasında ve sonrasında  kesinlikle MAKİNE-

EKİPMANLARIN KORUYUCU DONANIMLARINI  çıkartmayacaktır. Çalışırken  kesinlikle kişisel 

koruyucu donanımlarını kullanacaktır. 

 

22- İşletme içinde Acil bir durum olduğunda önce Formenlere, formenlere ulaşılamıyorsa En Yetkili Amire 

haber verilecektir. 

 

Preste 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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