
 

 

1. Delici makineyi ehli olmayan kişiler kullanmamalıdır. 

2. Gerekli kişisel koruyucu malzemeler (baret, iş ayakkabısı, reflektörlü yelek, iş gözlüğü vb.) 

kullanılmadan çalışma yapılmamalıdır. 

3. Çalışmaya başlanmadan önce makinenin çalıştırmaya uygun yerde olup olmadığını kontrol 

edilmelidir. 

4. Makinenin hareketli aksamlarında çalışmayı engelleyecek ya da zarar görecek malzemelerin 

olmadığından emin olunmalıdır. 

5. Dizel motoru çalıştırmadan önce motor yağı, su seviyesi ve özellikle hidrolik yağ seviyeleri kontrol 

edilmelidir. 

6. Eksik olan yağların ve suyun tamamlanması sağlanmalıdır. 

7. Mazot seviyesinin en az vardiya süresince yetecek miktarda olup olmadığı kontrol edilmeli, 

gerekli ise tamamlattırılmalıdır. 

8. Bir önceki vardiyada makine ile ilgili problem oluşmuşsa giderilip giderilmediğini öğrenilmelidir. 

9. Kontak açıldığında, göstergeler kontrol edilerek makinenin hata verip vermediğine bakılmalı, 

varsa şefe bildirilmelidir. 

10.  Marşa basıp, mevsim şartlarına göre sistemin 5-10 dakika ısınmasını beklenmelidir. 

11.  Makine çalışma saati not alınmalı, bakım saatleri takip edilerek sorumlu şefe bilgi verilmelidir. 

12.  Makinenin bütün çalışma hareketleri kontrol edilmelidir. Çalışmaya uygun olduğundan emin 

olunmalıdır. 

13.  Makinenin günlük olarak yapılması gereken gres yağlamaları (hava su başlığı,rotary ekipmanı 

gibi) yaptırılmalıdır. 

14.  Atık yağlar toprakla temas ettirilmemeli, uygun kutularda depolanmalı ve filtreler etrafta 

bırakılmamalıdır. 

15.  Delici ekipmanlar kontrol edilmeli, çalışmaya uygun olduğundan emin olunmalıdır. 

16.  Makinede günlük olarak yapılacak işlerin tamamlanmasından sonra çalışmaya başlanmalıdır. 

17.  Tüm makine ekibi standart güvenlik kurallarına uygun çalışma elbiselerini giymiş olmalıdır. 

18.  Makine delgiye getirmeden önce,  zeminin makine dengesi ve taşıma konusunda tam emniyetli   

olması sağlanmalıdır. 

19.  Makine çalışma alanının içine makine ekibi dışında kişilerin girmesi engellenmelidir. 

20.  Makine delgi pozisyonu için hazırlanmalı ve zemin şartlarına uygun viteslerle çalışılmalıdır. 

21.  Çalışma esnasında delme ekipmanları kuyudan, manevrayıda engellemeyecek şekilde 

konumlandırılmalıdır. 

22.  Makine ekibi (operatör,yağcı,işçiler) çalışma esnasında sürekli birbirini görmeli ve temasta 

olmalıdır. 

23.  Makine Tij ve parçalarını kaldırırken bel ve omurga zedelenmelerine dikkat edilmelidir. 

24.  Makine ile duvar veya sıkışma olabilecek yerlere girilmemelidir. 

25.  Makine delgi esnasında çıkabilecek toz ve toprak parçalarının çevreye dağılmasını önlemek için 

gerekli işlemler yapılmalıdır. 

26.  Kuyu bittiğinde bekleme süresi uzunsa, mutlaka güvenlik amaçlı olarak kuyu ağzı sağlam 

örtülmelidir. 

27.  Makinenin gerekli bakım ve onarımları zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır. 

28.  Gece çalışması yapılacaksa kazı çevresinde yeterli aydınlatma koşulları sağlanmalı, foraj deliğinin 

üzeri kapatılmalı, etrafı güvenlik şeridi ile çevrilmeli ve ışıklı reflektörler konulmalıdır. 

29.  Çalışan makineye el veya başka bir malzeme ile müdahale edilmemelidir. Makine çalışırken 

yağlanmamalı, tamirat veya bakım işlerine girişilmemelidir. 



 

 

30.  Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakımın ardından, makineye ait 

koruyucular muhakkak yerine takılmalıdır. Koruyucuları olmayan makine çalıştırılmamalı veya 

kullanılmamalıdır. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyulmalıdır.  

31.  Rüzgarlı ve şiddetli yağmurlu havalarda çalışma yapılmamalıdır. 

32.  Yanıcı maddelerin bulundugu yerde sigara içilmemelidir. 

33.  İş bitiminde, makine emniyetli bir şekilde park edilmelidir. Makine elektrik şarteli kapatılmalıdır. 

 

 

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile 

ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana 

gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya 

sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.  

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda 

tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine 

müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine 

ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.  
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