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Sayfa 1 
 

1) Çalışmaya başlamadan önce makinanın ön kontrollerini yapınız.Ana şalterini açınız.  
2) Tornanın 5-10 dakika ağır devirde ısınması için bekleyiniz 
3) Makinanın tezgah kızaklarını ince yağ ile yağlayınız. 
4) İş parçasını dikkatlice tornanın aynasına bağlayınız.  
5) Gerekiyorsa iş parçasına puntayı dayayınız. 
6) Torna aynası üzerinde sıkma anahtarını bırakmayınız. 
7) Torna kalemlerini kör kullanmayınız, bileyiniz. 
8) Torna tezgahı devir sayısını ve otomatik ilerlemeyi teknolojik olarak en uygun değerde ayarlayınız. 
9) Torna kaleminin iş ekseninde bağlı olmasına dikkat ediniz. 
10) Torna çalışırken devir değiştirmeyiniz. 
11) Tornanın aynası dönerken koruyucu siper kullanınız. 
12) Çalışma anında çıkan talaşları,talaş kancası ile çekiniz. 
13) İş gözlüğü takmadan tornada çalışmayınız. 
14) Dönen aynayı veya işi elle durdurmayınız. 
15) Pik döküm malzeme işlerken, torna kızakları üzerine örtü koyunuz. 
16) Torna çalıştığı sürece iş parçasını ayarlama,yerleştirme,ölçme,kontrol etme işlemlerini yapmayınız. 
17) Torna çalıştığı sürece başından ayrılmayınız. 
18) Tornada işiniz bitince otomatik ilerleme kolunu boşa alınız. 
19) Basınçlı hava ve fırça yardımıyla makine tezgahını temizleyiniz. 
20) Yapılan işlerin belli aralıklarla resme göre ölçüsünü ve yüzey kalitesini kontrol ediniz. 
21) İşlem sonunda oluşan talaşları tekneye koyunuz. 
22) Tezgah üzerine gereksiz fazla malzeme koymayınız. 
23) Kızaklar üzerine ve tekneye takımları koymayınız. (masa veya dolaba koyunuz) 
24) Akşam paydostan önce makine ve çevrenizi temizleyiniz 
25) Makinayı yetkilisinden başkasının kullanmasına izin vermeyiniz.  
26)  İşverence verilecek Kişisel Koruyucu Donanımları çalışanlar (KKD; yapılan işe ve ortama uygun 

gerekli standartlarda, CE sertifikalı), çelik burunlu ayakkabı, baret, toz maskesi,tam yüz maskesi, 
kulak tıkacı- kulaklık, eldiven ve gözlük, koruyucu elbise,yelek vb... kullanmak zorundadır.  

27) Atölye içinde Acil bir durum olduğunda önce laboratuvar sorumlusuna haber verilecektir.  
 
Torna tezgahı 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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