
 

KAHRAMANMARAŞ İL GIDA 

TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BAKIM TALİMATI 

Doküman No    GTHB.46.İLM.İKS/KYS.TA.15 

Revizyon No 000 

Revizyon 
Tarihi    

000 

Yürürlük 
Tarihi 

30.04.2018 

Sayfa No               1 / 7 

  

                 

 

A- İŞLEM TARİFİ :   PC ( Personel Computer , Bilgisayar ) Kullanımı ve Bakımı 

 

1. Pc ‘yi ( Personel Computer , Bilgisayar ) her zaman elektrik fişini taktıktan sonra  kasa ve 
monitör üzerindeki açma düğmesi ile aç. 

 
2. Kullanıcı sağlığına esas olmak üzere bilgisayar başında uzun süre kalma, monitörle bakış açısı 

mesafesini koru. 
 

3. Pc lerin kullanımı esnasında donanım ve sistem dosyaları ile kesinlikle oynama. 
 

4. Yanlışlıkla silinecek işletim sistemi dosyaları için ise bilgi işlem birimine başvur. 
 

5. Özellikle çok sık karşılaşılan fan, harddisk, ekran kartı gibi donanım problemlerinde en kısa 
zamanda bilgi işlem birimine başvur, teknik bilgi ve donanım gerektiren bu konuda tamire 
kalkışma. 

 
6. Pc kullanırken  özellikle sistem donanım ve network ağına zarar verebilecek virüs gibi kötü 

kaynak kodlu program içeren disket yada cd leri  kesinlikle kullanma. 
 

7. Pc de muhakkak  bir adet güncel antivirüs yazılımı bulundur. Olmayan pc ler için bilgi işlem 
biriminden mevcut programları yüklet. 

 
8. Müdürlüğümüz internet ve network bağlantısına sahiptir. İnternetten gelebilecek her türlü virüs, 

solucan, trojan yada spyware gibi zararlı yazılımların  yalnız kullanıcıların pc sini değil bütün 
Müdürlüğü de etkileyeceği unutma. Bu sebeple  kesinlikle internetten proğram,film,mp3 yada 
resim vb. download yapma. Herhangi bir virüs yada zararlı yazılım  tehlikesine karşı en kısa 
zaman da bilgi işlem birimine başvur. 

 
9. Pc kullanımında özellikle internet ortamında  her türlü tedbire karşın  her zaman tehlike 

olabileceğini  varsaymalı ve bu sebeple pc lerde çok gizli evrakları muhafaza etme  belgeler ise 
daima yedeklenme ortamında sakla. 
 

B- İŞLEM TARİFİ : BENZİNLİ ARAÇLAR İÇİN PERİYODİK BAKIM TALİMATI   

GÜNLÜK ve HAFTALIK BAKIM 
 

1. Akaryakıt kontrolünü yap. 
 

2. Yağ kontrollerini yap. 
 

3. Radyatör su kontrolünü yap. 
 

4. Sinyal, far vb.gibi elektrik aksamı kontrollerini yap. 
 

5. Fren ve hidrolik yağ kontrollerini yap. 
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3 AYLIK BAKIM  ( 5000 KM ) 

1. Haftalık bakımı uygula. 
 

2. Motor yağını değiştir. 
 

3. Motor yağ filtre elemanını değiştir. 
 

4. Hava filtre elemanını temizle, eğer yağlı tip ise yağ haznesini boşaltıp temizle ve yeni yağ ile 
doldur. 

 
5. Motor rölanti ayarını yap / yaptır. 

 
6. Yakıt otomatiği filtresini temizle. 

 
7. Bütün yağ seviyelerini kontrol et. Hidrolik, direksiyon, dişli kutusu, diferansiyel eksik ise 

tamamla. 
 

8. Fren ve debriyajı kontrol et, gerekli ise ayarla. 
9. Bütün pedal ve kol bağlantılarını yağla ve ayarla  

 
10. Aracın bütün bağlantılarını kontrol et, gevşemiş cıvataları sık. 

 
11. Egzoz, yakıt ve fren borularını, hortumlarını kontrol et. Sızıntı, ezilme ve hasar var ise 

değiştir / değiştirilmesini sağla. Bütün gösterge ve elektrik devrelerini kontrol et, far ayarını 
yap / yapılmasını sağla. 

 
6 AYLIK BAKIM  (10 000 km ) 

1. 3 aylık bakımı uygula. 
 

2. Buji ve platin kontrolü yap, gerekirse değiştir / değiştirilmesini sağla. Distribütörü yağla avans 
kontrolü yap. 

 
3. Direksiyon sistemi kontrolü ve rot ayarı yap / yapılmasını sağla. 

 
9 AYLIK BAKIMI (15 000 km ) İÇİN 

 
1. 5000 km’lik bakımı uygula. 

 
2. Yakıt filtre elemanlarını değiştir. 

 
3. Enjektörleri sök, test yaptır, ayarlat, tak   /  yapılmasını ve takılmasını sağla. 
4. Silindir kapak cıvatalarını kontrol et / edilmesini sağla, sıkıştır, sübap ayarlarını yap / 

yapılmasını sağla. 
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5. Tekerlek porya boşluklarını kontrolünü yap  / yaptır. 
 

6. Buji, platin değiştir / değiştirilmesini sağla. 
 

7. Soğutucu fanı kontrol et, temizle.  
 

YILLIK BAKIMI ( 20 000 km ) İÇİN 
 

1. 10 000 km ‘ lik bakımı uygula. 
 

2. Soğutma sistemini komple temizle. 
 

3. Marş motoru ve alternatörü kontrol et, temizle, aşınmış parçaların değişimi işini yap / yaptır.  
 

Yapılan periyodik bakımlar taşıt kontrol kartına işlenir 

 

C- İŞLEM TARİFİ : TRAKTÖR İÇİN PERİYODİK BAKIM TALİMATI 
 

 GÜNLÜK ve HAFTALIK BAKIM 
1. Akaryakıt kontrolünü yap. 

 
2. Yağ kontrollerini yap. 

 
3. Radyatör su kontrolünü yap. 

 
4. Sinyal, far vb.gibi elektrik aksamı kontrollerini yap. 

 
5. Fren ve hidrolik yağ kontrollerini yap. 

 

3 AYLIK BAKIM VEYA 250 SAAT 

 
1. Haftalık bakımı uygula. 

 
2. Motor yağını değiştir. 

 
3. Motor yağ filtresini değiştir. 

 
4. Karter havalandırma borusunu temizle. 

 
5. Mazot filtre elemanını değiştir. 

 
6. Hava filtre elemanını temizle. yağ kabını temizle, yağı değiştirip yeni yağ koy. 
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7. Hava filtresi hortum ve kelepçelerini kontrol et. Kırık, hasarlı hortum varsa değiştir. 
 

8. Radyatör peteklerini temizle. 
 

 
 6 AYLIK ( 500 SAATLİK ) İÇİN 

1. 3 aylık bakımı uygula. 
 

2. Silindir kafa cıvata ve somunları sıkarak tork kontrolü yap. 
 

3. Sübap ayar açıklıklarını kontrol et, gerekiyorsa ayarını yap. 
 

4. Tüm göstergelerin çalışıp çalışmadığını kontrol et. 
 

5. Enjektörleri sökerek gazyağı ile temizle. Ayarlarını kontrol et, gerekiyorsa ayarla, yerine tak. 
 

6. Direksiyon sistemini kontrol et, yağ seviyelerini ayarla, rot ayarına bak, gerekiyorsa ayarla  
 

7. Şanzıman, diferansiyel ve teker cer sistem yağlarını değiştir. 
 

8. Debriyaj pedal boşluklarını kontrol et, ayarla. 

YILLIK ( 1000 SAATLİK ) 

 
1. 6 aylık bakımı uygula. 
 
2. Mazot deposunu boşaltıp temizle ve tekrar temiz mazot doldur. 
 
3. Hava filtresi elemanını değiştir. 
 
4. Soğutma sistemi suyunu tamamen boşalt ve taze su ile doldur. 
 
5. Marş motoru ve alternatörü test et. Kollektör, kömür ve kömür tutucularda aşınma var ise 

değiştir. 
 
6. Hidrolik sistem yağını boşalt, depoyu temizle., hidrolik yağını değiştir. Bütün hidrolik filtreleri 

değiştir. 
 
7. Fren sistemini kontrol et. Fren ana merkez ve fren balata, burç ve pabuçlarda aşınma var ise 

yenileri ile değiştir. 
 
8. Yapılan periyodik bakımlar taşıt kontrol kartına kaydedilir. 

 
 



 

KAHRAMANMARAŞ İL GIDA 

TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BAKIM TALİMATI 

Doküman No    GTHB.46.İLM.İKS/KYS.TA.15 

Revizyon No 000 

Revizyon 
Tarihi    

000 

Yürürlük 
Tarihi 

30.04.2018 

Sayfa No               5 / 7 

  

                 

 

D- İŞLEM TARİFİ : DİZEL ARAÇLAR İÇİN PERİYODİK BAKIM  TALİMATI 
GÜNLÜK ve HAFTALIK BAKIM 

1. Akaryakıt kontrolünü yap. 
 

2. Yağ kontrollerini yap. 
 

3. Radyatör su kontrolünü yap. 
 

4. Sinyal, far vb.gibi elektrik aksamı kontrollerini yap. 
 

5. Fren ve hidrolik yağ kontrollerini yap. 
 

 
 

3 AYLIK BAKIM  ( 5000 KM ) 
1. Haftalık bakımı uygula. 

 
2. Motor yağını değiştir.  

 
3. Motor yağ filtre elemanını değiştir. 

 
4. Yakıt pompası ön filtresini temizle, gerekirse değiştir . 

 
5. Vantilatör kayışlarını kontrol et, gerekirse ayarla. 

 
6. Direksiyon kutusunu ,hidrolik silindirleri, rot başlarını kontrol et, aksaklık var ise düzelt. 

 
7. Bütün hidrolik boru ve hortum bağlantılarını kontrol et, sızıntıları gider. Bozuk hortum ve 

boruları değiştir . 
 

8. Bütün elektrik bağlantılarını kontrol et, gösterge panelini incele, eksiklikleri gider. 
 

6 AYLIK BAKIM  (10 000 km ) 
 

1. 3 aylık bakımı uygula. 
 

2. Soğutma sistemini boşalt, petekleri, fanı temizle.tekrar soğutma sıvısı doldur. 
 
 

3. Dişli kutusu, şanzıman yağlarını kontrol et, bozulmuş ise değiştir. Havalandırma kapaklarını 
temizle. 

4. Aracın bütün bağlantılarını kontrol et, gevşemiş bağlantıları sıkıştır. 
 

5. Eksoz, yakıt, debriyaj, fren boruları ve hortumlarını kontrol et.Sızıntı,ezilme ve hasar var ise 
tamir et veya değiştir . 
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6. Fren sistemini kontrol et, aşınmış pabuç ve balatayı değiştir. Fren yağını kontrol et, eksik ise 

tamamla, sistemin havasını al . 
 

9 AYLIK BAKIMI (15 000 km ) İÇİN 
1. 3 aylık bakımı uygula. 

 
2. Yakıt filtre elemanını değiştir. 

 
3. Enjektörleri sök, test yapıp ayarla . 

 
4. Dizel motor silindir kapak cıvatalarını kontrol et, sıkıştırılması gerekirse sıkıştır. Sübap 

ayarlarının yap. 
 

5. Tekerlek foryalarını kontrol et, aşınmış parçaları tamir ettir, temizlet, yağ haznesindeki yağları 
değiştir. 
 

YILLIK BAKIMI ( 20 000 km ) İÇİN 

 
 

1. 6 aylık bakımı uygula. 
 

2. Marş motorunu, alternatörü kontrol et, temizle, aşınmış parçaları değiştir. 
 

3. Hidrolik depoyu boşalt, depoyu temizle, hidrolik tankı yeni yağ ile doldur. Sistemin havasını al . 
 

4. Yapılan periyodik bakımlar taşıt kontrol kartına işlenir 
 

E- İŞLEM TARİFİ : ELEKTRİK KAYNAĞI YAPMA TALİMATI 

 

1. Kaynak işine başlamadan emniyet tedbirlerini al. Koruyucu malzemelerini kullan (Baret, 
eldiven, önlük, gözlük v.s.) 
 

2. Kaynak makinesini hazırla. Eldivensiz fişi prize takma. 
 
 

3. Parçayı temizlet, kaynak ağzını açtır. Ön tavlama gerekirse ön tavlamayı yaptır. (Pik, bakır 
alüminyum v.s) 
 

4. Kaynak yapılacak malzemenin özelliğine göre elektrotu seç, kutup başlarını ayarla.  
 

5. Şaseyi parçaya temas ettir. Kullanılan elektrot Rutil ise, doğru akım elektrot (-) kutupta bazik ve 
selülozik elektrot ise doğru akım, elektrot (+) kutupta olmalıdır.Gereğini yap. 
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6. Elektrotun tutuluş şekli ve ark boyu Bazik elektrotta tutuş 900  ark boyu kullanılan elektrot 

çapının yarısı kadar, rutil ve asit karakterli elektrotlarda tutuş 450  ve ark boyu elektrot çapı  
kadar olmalıdır. Gereğini yap. 
 

7. Bazik elektrotlarla yapılan kaynak hızı, rutil ve asit karakterli elektrotlardan daha düşük olup 
2/3’ü kadardır. Gereğini yap. 
 

8. Kaynak işine başla, iş bitince kaynak motorunu kapat, malzemeleri topla, çalışma ortamını 
temizle emniyet tedbirlerini al. 
BAKIM: 
1.Günlük Bakım 
 
-Elektrik Kaynağının kablolarını kontrol et. 
-Elektrik kaçağını kontrol et. 
-Malzemelerin genel temizliğini yap. 
2.Haftalık Bakım 
 

-Elektrik kablolarının yalıtım özelliğini kontrol et. 
-pens Şase ayarlarını kontrol et. 
-Kabloların bağlantı yerlerini kontrol et. 
-Makinenin genel temizliğini yap. 
3.Aylık Bakım 
 

-Elektrik ve elektronik sistemleri kontrol et.  
-Sigorta ve sargıları temizle 
-Fan Kontrolünü yap 
 
 
 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan 

Kalite Yönetim Ekibi 
 

 KYS Sorumlusu KYS Temsilcisi 

 


