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1. Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; çalışanların çalışma ortamlarında olası tehlike ve risklere karşı 
almaları gereken önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını 
sağlamaktır. 

2. Çalışma alanında bulunan ekipmanları, ekipman için hazırlanan güvenli kullanım talimatlarını okuyarak ve 
bu talimatlar doğrultusunda kullanınız. 

3. Kullanılan malzemeleri (yağ, çözücüler, temizlik malzemeleri, kimyasallar) Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formlarına (MSDS) uygun olarak kullanınız ve depolayınız. 

4. Malzemeleri sınıflarına, cinslerine ve kullanım alanlarına göre sınıflandırınız ve depolayınız. 

5. Parlayıcı, patlayıcı madde depolanacağı zaman ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket edilmelidir. 
Yanıcı ve yakıcı kimyasalları yan yana depolamayın, birbiri ile reaksiyona/etkileşime girmelerini engelleyiniz. 

6. Depodaki rafların düzeninin, herhangi bir darbe ya da doğal olaylardan (deprem, sel) etkilenmeyecek 
şekilde olduğundan emin olunuz. 

7. Ağır malzemelerin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genel olarak mekanik araçları 
kullanınız. 

8. Yangın söndürme tertibatının çalışır durumda olduğunu düzenli olarak kontrol ettiriniz. 

9. Yangın dolaplarının, yangın söndürme cihazlarının önlerine istifleme yapmayınız. 

10. Prizde herhangi bir makine, teçhizat, ısıtıcı, şarj aleti ve benzerine ait fişleri takılı bırakmayınız veya 
bekletmeyiniz. 

11. Yüksek istiflerden malzeme alınacağı zaman ve bu alanlarda çalışma yapılacağı zaman uygun baş koruyucu 
baretler kullanınız, bölgede çalışan diğer personeller de koruyucu baret kullanmalıdır. 

12. İstife malzeme çıkarırken ve malzeme indirirken, çalışma alanında kimsenin bulunmadığından emin olunuz. 

13. İstif yüksekliği 3 metreyi aşmamalıdır. İş gereği aşması gereken durumlarda kontrollü istifleme yapılmalı, 
istiflerin kaymasına karşı önlem alınmalı, istiflerin ön kısmına koruyucu perde ya da şeritler çekilmelidir. 
İstifleme düzenli ve anlaşılabilir olmalıdır. İstiflenen malzemelerin önlerine “Dikkat Devrilebilir / Kayabilir” 
şeklinde uyarı ikaz levhaları asılmalıdır. 

14. İstifleme alanlarındaki raflar duvara sabitlenmeli, devrilmelerine karşı önlem alınmalıdır. Aralarındaki 
genişlikler kullanılan araç, gereç ve çalışma şekline göre uygun genişlikte olmalıdır. 

15. Malzemeler ıslanma, devrilme vb. sebeplerden dolayı zarar görmemesi, çevreye zarar vermemesi, etrafta 
çalışanlara zarar vermemesi için yerden yüksekte olacak şekilde raf sistemi ile sınıflarına göre ayrılmalıdır. 

16. İşi biten malzemeleri yerli yerine koyunuz. Bütün malzemeler orijinal ambalajlarında saklanmalı, başka 
ambalajlarda ya da kaplarda saklanmamalıdır. 

17. Depo içerisinde belirlenmiş olan yürüyüş alanında herhangi bir engel olmamalıdır. Alan dış ve doğal 
etkilerden ( deprem, sel vb.) etkilenmemelidir. 

18. Depo alanında kesinlikle akaryakıt, yanıcı parlayıcı madde depolanmamalı, sigara içilmemeli, ateş 
yakılmamalıdır. Yangına karşı gerekli önlemler (yangın tüpü, alarm vb.) alınmalıdır. 

19. Raflar gereğinden fazla dolu olmamalıdır. Rafları kapasitesinin üzerinde yükle doldurmayınız. 

20. Ağır ve kırılabilecek malzemeler alt raflarda, daha hafif malzemeler ise üst raflarda depolanmalıdır. 

21. Yüksek istiflerden malzeme alınacağı ve bu alanlarda çalışma yapılacağı zaman merdiveni sabitleyerek 
kullanınız ve yüksekte çalışma kurallarına uyunuz. Raftan rafa ve raf üzerlerinde hareket edilmemelidir. 

22. Çalışma ortamınızda kendiniz ya da çevrenizdekiler için gördüğünüz tehlikeleri ÜSPER İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi’ ne bildiriniz. 
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23. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi talimatlarına uyunuz. 

24. Uyarı işaret ve ikaz levhalarının yerlerini kesinlikle değiştirmeyiniz. 

25. Yangın söndürme cihazlarının yerlerini değiştirmeyiniz. 

26. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası veya ramak kala olayları derhal ÜSPER İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi ve birim sorumlunuza haber veriniz. 

27. Olağan üstü bir durumda derhal ulaşılması gereken acil durum numaralarını öğreniniz. 

 

 


