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                                                                     MAKİNE TEÇHİZAT KONTROL FORMU 
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1 

Fotokopi, baskı, projeksiyon, perde,  kamera kontrol 
sistemi, güç kaynakları, asansör, internet erişimi 
sağlayıcı cihazlar gibi birimin faaliyetlerini doğrudan 
etkileyebilecek taşınırların periyodik bakımları 
yapılıyor, raporları saklanıyor mu? 

  

Makinelerin periyodik bakımları yetkili 
firmalarca düzenli olarak yapılıyor. Her 
bir makinenin aylık raporları ayrı ayrı 
dosyalarda saklanıyor. 

Sürekli 

 
 

Ersin YILDIZ  
Gönül AKKOL 

 

22.03.2021 

2 
Birim için hassas hatta bir kısmı yüksek risk içeren bu 
cihazları kullanacak kişiler belirlenmiş ve 
bilgilendirilmişler  mi? 

  
Kullanıcılara gerekli bilgilendirme 
yapılmıştır. 

Sürekli 22.03.2021 

3 
Bozuk ve arızalı olanlar risk oluşturmadan 
kullanımdan kaldırılarak depoya alınıyor mu? 

  
Tehlike yaratmaması için, makineler 
bakımı yapılana kadar depoya alınıyor. 

Sürekli 22.03.2021 

4 
Yüksek risk içeren makine ve teçhizatın bulunduğu 
odaların güvenliği sağlanmış mı? 

  
Ö zellikli makineler 24 saat kamera ile 
gözetleniyor. 

Sürekli 22.03.2021 

5 
Tehlike anında makine ve teçhizatın kullanılmaması 
konusunda uyarı levhaları asılıyor mu? Personel 
uyarılıyor mu? 

  

Elektrik panoları ve  yangın dolapları 
için uyarıcı levhalar ve işaretler 
konuldu. 

Sürekli 22.03.2021 

6 
Hassas ve riskli makinelerin kullanımı konusunda 
talimat, prosedür iş akışı gibi dokümanlar hazırlanıp 
personele duyurulmuş mu? 

  Henüz tamamlanmadı.  Sürekli 22.03.2021 

7 Yedek parça sorunu yaşanıyor mu?   Teknik servis gerekli parçayı sağlıyor.  Sürekli 22.03.2021 

8 Şehirde teknik servis var mı?   Teknik servis sorunu yok. Sürekli 22.03.2021 

9 Acil durumlarda teknik destek alınabiliyor mu?   En kısa sürede teknik destek alınıyor. Sürekli 22.03.2021 

10 Firmalarla sözleşme yapılıyor mu?   
Fotokopi, asansör için sözleşme var. 
Yıllık bakım hizmeti alınmaktadır. 

Sürekli 22.03.2021 

11 Makinelerle ilgili kayda değer kaza yaşandı mı?   Her hangi bir sorun yaşanmadı. Sürekli 22.03.2021 

12 Bugüne kadar can ve mal kaybı yaşandı mı?   kaza yaşanmadı Sürekli 22.03.2021 

13 Makine teçhizat çevre kirliliğine sebep oluyor mu?   
Makinelerin çevre kirliliği yaptığına 
rastlanmadı. 

Sürekli 22.03.2021 

14 Makinelerin kullanım kılavuzları var mı?   Her makinenin kullanım kılavuzu var. Sürekli 22.03.2021 
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15 Mevcut makineler yapılan işe uygun mu?   
Makinelerin tamamı işe uygun olarak 
seçildi. 

Sürekli 22.03.2021 

16 
Makinelerin bulunduğu yerler, rahat çalışma yapmak 
için uygun mu? 

  

Baskı ve fotokopi makinelerinin 
bulunduğu oda  rahat çalışma yapmak 
için yeterlidir. 

En kısa 
sürede 

22.03.2021 

17 Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanı var mı?   Koruyucu ekipman yeterli değil.  Hemen 22.03.2021 

KONTROL EDEN    22.03.2021 
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