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1. AMAÇ                
  Bu talimat, DADAŞ METAL İNŞ. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliğinin teminini, kazaların en alt düzeye 
indirilerek can ve mal emniyetinin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.    

 
2. SORUMLULUK 

                 İşyerinde görevli tüm personel, bu talimatta belirtilen hususlara, kullandığı cihaz ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve 
çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine bildirmekten 
sorumludur.  

 
3. TALİMAT 

• Bulundurulmasında zaruret olan yerlerdeki yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ısıdan uzak ve emniyetli kaplar içinde 
muhafaza edilmelidir.. 

• İçinde akaryakıt olan tankların doldurulması veya boşaltılması işlemi ile motorlu araçların benzin ve yağ kontrollerinde hiçbir 
ateşli gereç kullanılmamalıdır.(Kibrit, çakmak, mum gibi.) 

• Parlayıcı ve patlayıcı sıvıların ve maddelerin konduğu tank ve depolar ile boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde 
toparlanmalıdır. 

• Tehlikeli sıvı bulunan kapların boşaltma ağızları yukarı gelmeli ve serin yerlerde muhafaza edilmelidir. 
• Parlayıcı sıvıların basınçlı gazlar yardımı ile bir kaptan diğer kaba boşaltılmasında asal gazlar kullanılmalıdır. 
• Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin muhafaza edildiği yerlerin üzerinden yüksek gerilim hatları geçirilmemelidir. 
• Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu bölümlerde görevlilerin görebileceği yerlere özel emniyet kuralları ve ikaz 

levhası asılmalıdır. 
• Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerinde herhangi bir tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal, planlı 

ve düzenli boşaltılabilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 
• Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği, depolandığı binalarda, inşaat, bakım ve onarım işlerine 

başlamadan önce, iş kısmen veya tamamen durdurulmalı, bu gibi maddeler tehlike bölgesi dışına çıkartılmalı, varsa artık ve 
bulaşıkları usulüne uygun temizlenmeli bilahare inşaat bakım ve onarım teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı 
nezaretiyle sağlanmalıdır. 

• Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında limiti aşıp aşmadığı belli ve gerekli 
zaman aralıklarıyla ölçülerek saptanmalı ve havalandırma tesisatı yetkili elemanlarca kontrol edilmelidir. 

• Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışan alet, cihaz ve boru donatımında meydana gelecek arızaların giderilmesinde, 
onarım işi ehil ekip ve sorumlu teknik elemanın gözetiminde yapılmalıdır. 

• İçinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar ve 
gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen, kıvılcım veya yüksek alev çıkaran alet, cihaz ve sistemler 
kullanılmamalıdır. 

• Seyyar elektrik cihazları, tehlikeli bir ortam içinde asla kullanılmamalıdır. 
• Asit konulan damacanalar, içleri asitlerden etkilenmeyen bir madde ile beslenen metal sepet veya sandıklara tek başına 

konulmalıdır. 
• Asit damacanaları, tuğla veya beton döşemeli; yakınında su bulunan yerlerde saklanmalı ve nem, aşırı sıcaklık farkına karşı 

uygun şekilde korunmalıdır. 
• Asit damacanaları, üst üste konulmamalı, latalar üzerine yerleştirilmeli, özel araçlar ile taşınmalı ve özel tertibat ve cihazlarla 

boşaltılmalıdır. 
• Dökülen asitler bol su ile yıkanmalı. Odun talaşı, yün parçası, toprak gibi maddelere emdirilmemelidir. 
• Tabanca boyacılığı, tecrit edilmiş özel bölümlerde her türlü güvenlik tedbirleri alınmış olarak yapılmalıdır. 
• Yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu yerler işlenmeli, devamlı gözaltında bulundurulmalı, yangın, tabi afet, hırsızlık ve 

sabotaja karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 
• Bu maddelerin bulunduğu yerlerde yeterli miktarda yangın söndürme cihaz ve malzemeleri bulundurulmalı, yangın, tabi afet, 

hırsızlık ve sabotaja karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 
Parlayıcı Sıvı Depolarında Alınacak Önlemler; 
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• Parlayıcı sıvılarının konduğu bütün depolar ve boru donatımları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmalıdır. 
• Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılarak statik 

elektriğe karşı tedbirler alınmalıdır. Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten 
tamamıyla arınmadıkça dolum yerlerine sokulmamalıdır. 

• Yerüstü depoları, sağlam tabanlar üzerine oturtulmuş ve etrafı uygun güvenlik duvarları ile çevrilmiş olmalıdır. 
• Yanıcı maddelerin bulunduğu veya depolandığı yerlere giriş ve çıkışlar kontrol altında bulundurulmalı, çevre en az 30 metreye 

kadar ot ve diğer yanıcı maddelerden temizlenmiş olmalıdır. 
• Kalorifer dairelerine sorumlulardan başkalarının girip çıkmaları önlenmeli, işletme tamiratı ve uyarı levhaları asılmalı, yeterli 

yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. 
• Kalorifer dairelerinde temizliğe azami derecede dikkat edilmeli, asgari sayıda elektrikli alet ve cihaz bulundurulmalı, bulunanlar 

da mutlaka topraklanmalıdır. 
 
 


