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1. Kullanım  
 

1.1.  İş elbisenizin uygun olduğundan emin olun, kışlık kıyafetlerinizin kolları zaten 
 lastiklidir, herhangi bir gevşeme varsa kıyafetinizi yenisi ile değiştirin. Çalışmalar 
 sırasında yüzük, kolye ve saat kullanmak  yasaktır. 

1.2.  Gözlüğünüzü takın. Toz çıkaran malzemelerde maskesiz çalışmayın. Sadece 
 bıçakları değiştirme işlemi sırasında eldiven kullanın, bunun dışında kesme 
 operasyonu sırasında eldiven kullanmak yasaktır. 

1.3.  Çalışma alanınızı kontrol edin, rahat çalışabilmek ve malzemeleri elleçleyip 
 depolayabilmek için yeterli alanınız olduğundan emin olun. 

1.4.  Testerenizin yaptığınız işe uygun özellikle, çaprazlı ve iyi bilenmiş olduğundan emin 
 olun. Dairenin sıkılığını mutlaka kontrol edin. 

1.5.     Makinenin bıçak üstü koruyucusunu kesinlikle çıkartmayın. 
1.6.  Mümkün olan her durumda, ayırma kaması ve koruyucu siperi kullanın. 
1.7.  Testereyi, kesilecek parça kalınlığından, sadece bir mm yüksekte çalışacak şekilde 

 ayarlayın. 
1.8.  Talaş emiş sistemini açın, tıkalı olmadığından emin olun. 
1.9.  Kesilecek malzemelerin kesme ölçüsüne göre dayamayı ayarlayın. 
1.10.  Kesilecek parça açılı ise gönyeyi ayarlayın.  
1.11. Açılı veya düz kanal açılacaksa testere açısını ve testere yüksekliğini ayarlayın.  
1.12. Tüm ayarlamaları işin başında veya testere tamamen durduktan sonra 

yapın.Makineyi çabuk durdurmak için testere dişlerine yada yan yüze parça dayamayın. 
1.13. Ana şalteri açın ve makineyi çalıştırın. Mutlaka makinenin devrini almasını bekleyin. 
1.14. Uçtan bir miktar kesip geri çekerek ölçü kontrolü yapın. 
1.15. Hareketli kısmı ileri veya geri hareket ettirerek kesme işlemini gerçekleştirin. 
1.16. Çalışma sırasında: 

 Dönmekte olan testerenin üzerinden elinizi veya iş parçasını kesinlikle 
geçirmeyin, daima makinenin etrafında dolaşın. 

 Elinizi dönmekte olan testerenin lamasına 10 cm’den fazla yaklaştırmayın ve 
testerenin arka tarafına kesinlikle geçmeyin. 

 Kısa ve dar parçaları daima itme çubuğu ile iterek kesin. 

 İnce parçaları işlerken daima baskı tarağı kullanın. 

 Kızaklı gönye siperi ile parça boylarını keserken, makine siperini boy ayar stop’u 
olarak kullanmayın. 

 Geri tepmelerde ve parça fırlamalarından korunmak için testerenin yan tarafında 
durarak çalışın ve diğer makinede çalışan arkadaşınızın zarar görmemesi için 
mutlaka paravanları kullanın. 

 Peşli, eğri, düşer budaklı ve çivili parçaları makineye vermeyin. 

 İş parçasını geniş parçalar hariçi serbest elle kesinlikle kesmeyin, daima bir 
sipere dayayın. 

 Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parçaların birikmesine fırsat vermeyin. 
Biriken parçaları elinizle değil bir ağaç çubuk ile iterek düşürün. 

 Uzun parçaları keserken destek sehpaları veya yardımcı personel 
kullanıyorsanız, parçanın itme ve yan kontrolü sadece sizde olsun. 

 Kesilmekte olan parçayı asla geri çekmeyin, gerekiyorsa önce makineyi 
durdurun. 

1.17. İş bitiminde şalteri kapatıp, makinenin kesicilerinin tamamen durmasını bekleyin ve 
 ardından makineyi temizleyin.  

1.18.  Elektrik çarpılma riskine karşı, tezgâhın elektrik donanımına müdahale etmeyin. 
1.19.  Elektrik donanımının hasar görmesi durumunda yetkiliyi haberdar edin. 
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1.20.  İşin yapış yöntemi yada makine ile ilgili en küçük tereddütünüzde yöneticinizi  
  haberdar edin ve emin olmadan çalışmaya devam etmeyin. 

 

2. Bakım  
 

2.1.  İşe başlamadan önce : 

 Makine tablası ve testere laması üzerinde talaş, reçine vb. birikintilerini mazot ile 
silin. 

 Siper, kızaklı eklentiler ile ayar düzenlerinin ve acil durum butonlarının normal 
çalıştığını kontrol edin 

2.2.  Günlük çalışma bittiğinde ,  

 Makine üzerindeki talaş ve tozları temizleyin. 

 Testere lamasını sökün, temizleyin ve kaldırın 
 

 
 
Yatar  testere 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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