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DEPOLAMA VE TAŞIMA İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI 

                                   

                                      

                                               

 

a. Malzemeleri niteliklerine göre uygun yerlerde depo ve istif ediniz. 

b. Yükleme ve boşaltmalarda elle ve makineyle yapılacak işleri ayırarak ona göre çalışma 

sistemini takip ediniz. 

c. Yapılan her işteki tertip ve düzenlilik, kaza olasılıklarını en aza indirir. Tertipli ve düzenli 

olmaya özen gösteriniz. 

d. Ağır parçaların yüklenmesi ve boşaltılması müşterek çalışmayı gerektirir. Bu çalışma 

sırasında yapacağınız bir hareket ve davranıştan önce size yardımcı olan arkadaşınızı ikaz 

ediniz. 

e. Çalışma esnasında dikkatli ve ciddi olunuz. Arkadaşlarınıza şaka yapmaktan kaçınınız. 

Yapılan şaka büyük bir kazaya neden olabilir. 

f. Soğuk havalarda çalıştığınız yerde ısınmak için yaktığınız ısınma araçlarını gereği gibi 

söndürmeden işyerinden ayrılmayınız. 

g. Demir çubuk, boru ve benzeri malzemelerin yüklenmesinde, boşaltılmasında ve 

istiflenmesinde el yerine manivela kullanmayı tercih ediniz. 

h. Verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanınız. 

i. Çıplak el ile malzeme taşımayın. İşe uygun eldiven giyin. 

j. El ile yükü kaldırırken, yüke iyice yaklaşın, bel kemiği düz duracak şekilde çömelin ve 

bele zorluk vermeden, kaldırmayı bacak ve kol kasları ile yavaşça yapın. 

k. Geçişlere trafiği aksatacak şekilde malzeme bırakmayın. 

l. Merdivenlere ve çıkış kapıları önüne malzeme, eşya vb. koymayın. 
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m. Kurumun çeşitli yerlerinde bulunan yangın alarm düğmelerinin, söndürme cihazlarının ve 

su vanalarının önüne bunların kullanılmasını engelleyecek şekilde istifleme yapmayın. 

n. Ağırlığını bilmediğiniz yükleri kaldırmaya çalışmayın. 

o. Malzemeleri, çalışma alanlarını kapatmayacak ve iş akışına mani olmayacak şekilde istif 

edin. 

p. Raflara malzeme yerleştirirken altta kimsenin bulunmamasını sağlayın. 

q. Raflara malzeme yerleştirirken büyük ve ağır parçaları alta, küçük ve hafif parçaları üste 

yerleştirin. 

r. Üste konulan malzemelerin dengeli olmasına ve devrilmeyecek bir şekilde istiflenmesine 

özen gösterin. 

s. Malzemelerin sivri uçlarını dışarıya gelmeyecek şekilde yerleştirin. Bilhassa çalışan 

mahalde ve geçiş yerlerinde çalışanlara zarar vermeyecek veya yaralanmalarına neden 

olmayacak şekilde istif edin. 

t. Malzemeleri mümkün mertebe yerlere istiflemeyin. 

u. Malzemelerin istiflenmesinde en kolay yöntemi seçin. 

İşlem görecek malzemeleri, makinalara çok yakın veya devrildiği zaman çalışanlara veya  

makinaya  zarar verebilecek bir durumda istiflemeyin. 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 
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