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1. Makine üzerindeki çalıştırma butonuna basmadan önce voltajın geldiğini kontrol etmek üzere fiş takılmamışsa 

fişi tak, şalteri kontrol edin, şalter indirilmiş ise şalteri açın. 

2. Tezgâh altındaki ayar kolundan kesilecek malzemenin kalınlığından %10 daha fazlası kadar yükseklik ayarını 

yapın. 

3. Makine üzerindeki butona basarak makineyi çalıştırın. 

4. Parçayı yavaşça sipere dayayarak sürün. 

5. Daire testere siperini istenilen ölçüye ayarlayarak kesme işlemi yapın. 

6. Kesme işlemini bitirdikten makineyi stop edin 

7. Talaşları temizlemek için tezgâhın tamamen durmasını bekleyin. 

8. Tezgâhın elektriğini kesin. 

9. Çalışma sırasında iş parçasının veya parçadan kalkan talaşın üzerinize gelmesine karşı dikkatli olunuz. 

10. Çıkmakta olan talaşı eliniz ile almaya çalışmayınız. 

11. Gerekli durumlarda talaş kancasını dikkatli olarak kullanınız. 

12. Çalışmanıza mani olacak talaşları iş parçası üzerinden uzaklaştırmak için gerekiyorsa tezgahı kapatarak 

temizlik yapınız. Küçük boydaki talaşları tezgah üzerinden uzaklaştırmak için hava tabancası kullanınız. 

13. Uzun talaşları toplama sırasında eldiven kullanınız. 

14. Dönmekte olan iş parçası üzerine elinizi sürmeyiniz. Bezle veya üstüpü ile silmeyiniz. 

15. Çalışma sırasında koruyucu gözlük kullanın. 

16. Yağ kaçaklarına karşı önlem alınız. 

17 Talaş alma derinliğini kontrol ederek parçanızı makine üzerinden geçiriniz. 

18. Dayama siperini tabla ile dik açı oluşturacak şekilde ayarlayınız. 

19. Parça üzerinde çivi, kum, yağlı boya ve benzeri maddeler bulunmamalıdır. 

20. Dikkat; 30 cm den daha küçük parçalar bu makinede rendelenmemelidir. 

21. Makinenin tozu alınır. 

22. Ayda bir testere tarafı kaldırılarak rulmanlar yağlanır. 

23. Ayda bir tepsi tarafı ve kayış gresörlükleri yağlanır 

24. Ayda bir merkez bıçak yağlanır. 

25. Ayda bir sağ kapak açılarak motor kayışı yağlanır. 

26. Ayda bir birinci tabla kaldırılarak testere dişileri kontrol edilir. 

27. Operatörler kişisel koruyucu donanımlardan  emniyet gözlüğü, yüz siperi, eldiven, maske, çelik burunlu 

ayakkabı, tulum, vb.  kullanmalıdırlar. 

28. Makinelerin koruyucu ekipmanları kesinlikle çıkartılmayacaktır. 

29.Makinelerin arızalanması durumunda çalışan müdahale etmeyecektir. Arıza bakımcıya bildirilecektir. 

30.Acil bir durumda yetkili amire bildirilecektir. 

 

 

 

Planya tezgahı kullanma 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.                                                                                              



 
                       

  
PLANYA TEZGÂHLARINDA ÇALIŞMA 

TALİMATI VE TUTANAĞI 

YAYIN TARİHİ  

DOKÜMAN NO  

REVİZYON NO 00 

SAYFA NO 2 / 2 

 

 

 

 
( Tarih :……………………) 

 

 

TEBLİĞ EDEN                         TEBELLÜĞ EDEN                            

 

İşveren V.                                     Çalışan                                   

İmza:                                            İmza   :                                 

 

Adı:                                                Adı :                            

Soyadı:                                          Soyadı 

 
 

 


