
 

 
 

 

 

ENJEKSİYON MAKİNASI GÜVENLİK 

TALİMATI 

 

TARİH: 

 

-    Gazlı ve nemli ham maddeleri kurutmadan huniye koymayınız.  

- Enjeksiyon makinesinin kapakları açıkken elinizi ve başınızı mengene ve makas kolları arasına sokmayınız. 

- Enjeksiyon makinesinin sıcak çalışan bölgelerine herhangi bir şekilde dokunmayınız.  

- Enjeksiyon makinesi çalışırken kalıp ve makinenin hareketli bölgelerinde herhangi bir işlem yapmayınız.  

- Makinede çalışırken tüm dikkatinizi makineye veriniz. Başkasının makineyi kurcalamasına izin vermeyiniz.  

- Makine başında çalışırken makineyi çalışır durumda bırakıp izinsiz bir yere ayrılmayınız.  

- Çalıştırmayı bilmediğiniz makineyi çalıştırmayınız.  

- Makine alarm verdiğinde zamanında müdahale ediniz.  

- Beklenmedik durumlarda ve iş kazalarında en yakın makinenin nasıl durdurulacağını öğreniniz.  

- Elektrik panolarına el sokmayınız arıza anında ustabaşına haber veriniz.  

- Makinede üretilen ürünlerin kalite kontrolünü belli aralılarda yapınız.  

- İş önlüğünüzü mutlak giyiniz.  

- İş önlüğünün düğmelerinin ilikli olmasına yırtık ve sökük yerlerinin olmamasına dikkat ediniz. 

- Atölyede gürültülü çalışılan ortamlarda kulaklık takınız. 

- Atölyede içinde tozlu çalışılan ortamlarda maske kullanınız. 

- Kullandığınız ham maddelerin yerlere dökülmemesine dikkat ediniz. 

- Ağırlığı fazla olan malzeme ve ekipmanın taşınmasında taşıma gereçlerini kullanınız. 

- Kaldırma taşıma araçları ile malzeme ve ekipman taşınmasında emniyet tedbirlerini tam olarak aldığınızdan 

bağlantıları güvenli yaptığınızdan emin olunuz. 

- Yapacağınız iş için uygun araç gereç kullanınız. 

- Çalışma alanınızı temiz tutunuz ve her çalışmadan sonra çalışma alanınızın temizliğini yapmayı, tertip ve 

düzenini sağlamayı unutmayınız. 

- Kullandığınız ham maddenin içerisine yabancı malzemenin karışmamasına özellikle dikkat endiniz. 

 

 

 
Bu İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1fıkrasına   dayanılarak hazırlanan  Yemekhane 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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