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1- Döşeme tabancasını kullananlar ve yakınındakiler koruyucu gözlük  kullanmalıdır. 

2-Döşeme tabancasını kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır. 

3-Cihazı çalıştırırken yaptığınız işe konsantre olun, yorgunsanız veya hastaysanız cihazı 

kullanmayın. 

4-Cihazın kompresörden gelen hava bağlantısına kolay takılıp çıkabilen kaplin kullanınız. 

5-Makineyi kullanmadığınız sürece elinizi tetikte tutmayınız. 

6-Çalışma esnasında cihaza gelen hava basıncının  belli bir değerde sabitlenmesi için 

şartlandırıcı olması gerekir. 

7-Cihazın orijinal yedek parçaları kullanılmalıdır. 

8-Cihaza giren havanın basınç değeri 6 Bardan fazla olmamalıdır. 

9-Cihazı hiçbir zaman kendinize ve başkasına doğru tutmayınız. Kesinlikle diğer çalışanlara 

tabanca ile şaka yapmayınız. 

10-Çalışırken iş ayakkabısı, Gözlük, baret ve kulaklık kullanılmalıdır. 

11-Cihazın bakımı esnasında, temizlenmesi esnasında, çalışma sona erdikten sonra, iş yeri 

terk edilirken,  el değiştirme esnasında  hava hortumu  ile olan bağlantısını kesiniz. 

12-Hiçbir şekilde  tetik veya fırlatma mekanizmasında  oluşan aksaklık, zarar görme veya 

bozulma durumunda cihazı kullanmayın.Tetiği veya  fırlatma mekanizmasını 

onarmayın.Mekanik arızaları ustabaşına bildirin. 

13- Makine şarşjörü dolu  ve hava bağlantısı takılı iken zımba ve çivilerin açık havaya doğru 

uçmasına izin vermeyin.Tabancayı havaya doğru kesinlikle tutmayınız 

14-Tetik basılı iken  şarjöre yükleme yapmayınız. 

15-Cihazı çalışma alanı köşe bölgelerinde kullanmayınız aksi takdirde köşe bölgelerinden 

sekebilir. 

16- Cihazı çok sert yüzeylerde kullanmayınız.Çakılı bir yüzey üzerine tekrardan zımba veya 

çivi çakmayınız.Dik yüzeylerde kullanmayınız.Cihazı kabza kısmından tutarak taşıyınız, tetik  

kısmından tutarak taşımayınız.Hortum kısmından cihazı tutarak çekmeyin veya taşımayın. 

17-Cihazın doğru çalışıp çalışmadığını boş bir tahta üzerinde deneyiniz. 

18-Arızalı ve bozuk zımba teli kullanmayınız. 

19- Acil bir durumda ustabaşı veya yetkili amire haber veriniz. 
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Zımba, çivileme  makinesi 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.                                                                                              

 

( Tarih :……………………) 

 

                                      TEBLİĞ EDEN                           TEBELLÜĞ EDEN                                                                             

                                          İşveren                                               Çalışan 

 

Adı:                               

Soyadı:                                                 

İmza 


