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İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ(İSGB)  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?  

      

Çalışanların sağlığını ve iyilik halini bozabilen, işyerinde ortaya çıkabilecek veya 
işyerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri, topluma ve genel çevreye olası etkilerini de hesaba 
katarak, öngörme, tanıma, değerlendirme ve kontrol etme bilimi olarak tanımlanır. 

 

 

 

 

BİRİMİMİZDE KİMLER ÇALIŞIR?  

 

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresinden oluşan bir ekibimiz 
bulunmaktadır.  

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşirelerinden(DSP) oluşan ekibimiz; 

 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Bina,  

 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kâmil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Yerleşkesi,  

 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Yerleşkesi,  

 19 Mayıs Kışlası Sağlık Merkezi Yerleşkesi,  

 Atakum Semt Polikliniği Ek Hizmet Binası, olmak üzere toplam 5 yerleşkeye hizmet 
vermektedir.  

BİRİMİMİZİN GÖREVLERİ NELERDİR?  

 Tesis Güvenliği Komitesi Toplantısı, Kırmızı Kod Toplantısı, Hastane Afet Planı(HAP) 
Toplantısı, Hastane Bina Turu, Tahliye ve Yangın Tatbikatları gibi birçok alanda aylık, 3 
aylık, 6 aylık ve yıllık toplantılara eşlik ederek rehberlik yapmak. 

 Her yıl bütün personelin sağlık taramalarını yapmak, 

 Her yıl bütün personelin İSG eğitimlerini vermek, 

 Her yıl hastanemizin iş hijyeni(Gürültü, aydınlatma termal konfor, toz vs) ölçümlerini 
yaptırmak, 

 2 Yılda 1 Risk Analizi Yapmak,  

 Risk Analizi mesai içi ve mesai dışı süreçleri kapsamaktadır. 

 Risk analizi ile tespit edilen risklerin, termin sürelerinin güncellenmesi için her ay saha 
gözetimi yapmak, 

 Her ay iş güvenliği kurulunu toplayarak, personellerimizden gelen tehlike-risk 
bildirimlerini, ramak kala olaylarını sunmak, her ay yapılan saha gözetiminde tespit 
edilen risklerin değerlendirmesini yapmak ve önlemlerini sunmak, iş kazalarının 
değerlendirmesini yapmak. 

HASTANEMİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE  

ÇOK TEHLİKELİ SINIF KATEGORİSİNDE YER ALMAKTADIR. 
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 İş Kazaları ve Meslek hastalıklarını Bildirmek,  

 İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişiklikler, İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 
alınması gereken tedbirler, İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının 
nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler ile ilgili İşverene 
rehberlik ederek önerilerde bulunmak. 

 İşyeri Hekimlerimizin, İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, 
ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel 
ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma 
ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma 
sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. Ayrıca engelli personellerimiz için 
uygun çalışma koşullarının denetimi ve gözetimini sağlamak gibi görevleri 
bulunmaktadır. 

 İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz doğrudan işveren/işveren vekiline bağlıdır. 

İŞ KAZASI NEDİR? HASTANEMİZ DE İŞ KAZASI  GEÇİRDİĞİNİZDE YAPMANIZ 
GEREKENLER NELERDİR?  

6331 SAYILI SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞ KAZASI;   

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut 
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaylardır. 

5510 SAYILI SGK KANUNUNA GÖRE  İSE; 

 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işyeri dışında, 

 İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlarda, 

 Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

 Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 
getirilmeleri sırasında meydana gelen olaylardır. 

İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRECİ  

İşveren, 

İş kazalarını kazadan SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri 
hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş 
günü içinde bildirir. 

 

 

 

 

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA İŞ KAZASI 
BİLDİRMEME CEZASI  

15.345 TL 
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İş kazası geçiren personel, KAZAYI GEÇİRDİĞİ GÜN İÇERİSİNDE İSGB birimine başvurup, 
aşağıdaki algoritma basamaklarını gerçekleştirmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHLİKE RİSK BİLDİRİMLERİ VE RAMAK KALA OLAYI BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? 

Hastanemiz de çalıştığınız bölüm ile ilgili, sağlığınızı tehdit eden, yaralanmanıza yol 
açabilecek bir tehlike veya risk tespit ettiğinizde kalite yönetim klasöründen Doküman 
Yönetimi/Dış Kaynaklı Dokümanlar/Formlar/İş Sağlığı ve Güvenliği klasörüne tıklamanız ve 
Tehlike Risk Bildirim Formunu doldurup İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimine teslim etmeniz 
gerekmektedir.  

Ramak kala olayı;  

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde iş yerinde meydana gelen, çalışan, 
işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay 
olarak tanımlanmıştır. 

Tehlike Risk Bildirimi veya ramak kala olay bildirimi yapmak istediğinizde bu formları 
doldurmanız, kurumda görevli çalışan temsilcilerine veya İSGB’ne teslim etmeniz 
gerekmektedir. İSGB her ay toplanan İş Güvenliği kurulunda sizlerden gelen tehlike risk bildirim 
ve ramak kala olay formlarını değerlendirmekte ve sonuca bağlamaktadır.  

 

Örnek Ramak Kala Olay; 

Fotoğrafta görüldüğü gibi personel 

yerinde yokken, çalıştığı masanın 

üzerine dolap devrilmiş. Burada 

kimseye herhangi bir zarar gelmemiştir. 

Buna RAMAK KALA OLAY denmektedir.  

İSGB 
İş Kazası 
Bildirim 
Formu 

Doldurulur. 

ACİL SERVİS TRAVMA BİRİMİNDEN İŞ KAZASI 
PROVİZYONU alınır. 

İŞ KAZASINA BAĞLI İŞYERİ HEKİMİNİN 
YÖNLENDİRMİŞ OLDUĞU İLGİLİ POLİKLİNİĞE 

GİDİLİR. ÖRNEĞİN; İĞNE BATMASI İÇİN 
ENFEKSİYON POLİKLİNİĞİ, AYAK BURKULMASI 

İÇİN ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİ VB. 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU 
DOLDURULMASI İÇİN KALİTE YÖNETİM 

BİRİMİNE gidilir. 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM NEDİR? KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 

KULLANMALI MIYIM? 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM NEDİR?  

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske 

karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı 

yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlardır. 

Hastanemizde çalıştığınız bölümde hangi Kişisel Koruyucu Donanımı kullanacağınız, kalite 

yönetim klasöründe Doküman Yönetimi/2.Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler/4.Sağlıklı Çalışma 

Yaşamı/Listeler klasörlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Hastanemizde Çalışma Ortamı Tehlikeleri aşağıdaki şekildeki gibidir. 

 

RİSK ANALİZİ NEDİR? HASTANEMİZDE RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?  

Risk Analizi; İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan veya ortaya çıkması ihtimali 
bulunan tehlikelerin önceden dikkatli ve ayrıntılı şekilde saptanması ile birlikte bunlara ilişkin 
risklere karşı alınacak önlemler için yöntem ve esasların belirlenerek, risklerin tam olarak 
ortadan kardırılması veya minimize edilmesi çalışmalarına risk analizi denir. 

Hastanemiz Çok Tehlikeli Sınıf Kategorisinde olduğundan Risk Analizi 2 yılda 1 yapılmaktadır.  

Risk Analizi yapmak için Risk Analizi Ekibi oluşturulmakta ve belirlenen ekip ile saha gözetimi 
yapılarak riskler tespit edilmektedir. Risk analizi yapılırken gidilen bölümde, bölüm sorumlusu 
ve çalışanlarına eğitim verilir ve riskler hakkında bilgi verilir.  

 

 

Çalışma Ortamı

Mekanik 

Fiziksel

Elektriksel

Kimyasal

Biyolojik

Psikososyal
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Risk değerlendirmesinin yenilenmesi 

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir 
bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya 
kısmen yenilenir. 

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler 

meydana gelmesi. 
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. 
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. 
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. 
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya 

çıkması. 
5 yerleşkemizin dâhil olduğu Hastanemizin Risk Analiz raporuna; 

Kalite Klasöründen “4.İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analiz Raporu” isimli klasöre tıklayarak 
ulaşabilirsiniz. 

SAĞLIK GÖZETİMİ NEDİR? SAĞLIK GÖZETİMİNİ  NE ZAMAN NASIL 
YAPTIRMALIYIM? 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık Gözetimi; 

MADDE 15 – (1) İşveren; 

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak 
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak 
zorundadır: 

1) İşe girişlerinde. 

2) İş değişikliğinde. 

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından 
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre 
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yapılmak zorundadır.” denmektedir. Buna istinaden 
hastanemizde her yıl sağlık gözetimi yapılmaktadır. Riskli olan bazı birimler için sağlık gözetimi 
6 ayda 1 planlanmaktadır. 

Hastanemiz de İşyeri Hekimleri yıllık periyodik sağlık tarama planı hazırlamaktadır.  Kalite 
klasöründen bu plana “SÇ. PL.04 Bölüm Bazlı Yıllık Periyodik Sağlık Tarama Planı” adı ile 
ulaşabilirsiniz. Hastanemiz Çok tehlikeli sınıf kategorisinde olduğundan bazı birimlerde 6 ayda 
1 olacak şekilde, her yıl düzenli olarak sağlık gözetimi planlaması yapılmaktadır. Bu plan 
dahilinde İşyeri Hekimleri ve İşyeri Hemşireleri(DSP) her ay bölüm bölüm sağlık taramalarını 
yaparak yıl sonunda tamamlamaktadır.  Sağlık gözetiminde personellerin RED HAKKI, 6331 
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sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yoktur. Bütün personel İşyeri hekimliği 
talimatlarına uyarak sağlık gözetimlerini yaptırmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

NEDEN SAĞLIK GÖZETİMİ (PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ) YAPTIRMALIYIM? 

Sağlık Gözetimi (Periyodik Sağlık Muayenesi) ; Henüz bir hastalık belirtisi göstermeyen 
sağlıklı kişilerin tarama testleri ve fizik muayene ile danışmanlık ve sağlık eğitimi yoluyla 
sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak ve meslek hastalıklarından korunmalarını 
sağlamak amacıyla yapılan düzenli sağlık kontrolüdür. 

4857 sayılı iş kanuna göre, yeni işe başlayan personel mutlaka işe giriş muayenesi 
olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu 
muayenenin yapılması gerekmektedir.  Aksi takdirde gelişen mesleki rahatsızlıkların sebebi 
belirlenemeyecektir. Bu kapsamda yapılan işin niteliğine göre belirli riskler tespit edilir ve işyeri 
hekiminin isteyeceği tetkikler ile birlikte işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Personelin hangi işi 
yapacağı belirtilerek, bu işi yapabilecek sağlık durumuna sahip olduğu raporda belirtilir.  

Bir işyerine yeni başlayan her çalışan işe giriş muayenesi ve yıllık periyodik sağlık 
muayenesi olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek 
açısından bu muayenelerinin yapılması son derece önemli ve zorunludur. Aksi takdirde gelişen 
rahatsızlıkların sebebi belirlenemeyecektir. Yıllık periyodik sağlık muayenesi ile henüz bir 
hastalık belirtisi göstermeyen sağlıklı personellerin tarama testleri ve fizik muayene ile hem 
sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak hem de meslek hastalıklarından korunmalarını 
sağlamak mümkündür. 

6331 Sayılı Kanuna Göre Sağlık Gözetiminde, Çalışanların Hakları ve Yükümlülükleri  

1. Çalışanlar, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve 
prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarını desteklemek, sağlık 
muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği 
yapmakla yükümlüdürler.  

2. Çalışanlar, işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin organizasyonlarda 
karar verme sürecinde yer alırlar.  

3. Çalışanlar ve temsilcileri, öncelikle sağlık gözetiminde yürütülecek hizmetlerin amaç ve 
yöntemleri konusunda, daha sonra da sağlık gözetimi sonucunda elde edilen verilerin 
kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler.  

4. Çalışanlar, sağlık muayenelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak hatalı veya hataya yol 
açabilecek bilgiye itiraz hakkına sahiptir. 

 

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA 
SAĞLIK GÖZETİMİ YAPTIRMAYAN HER PERSONEL İÇİN   

2.555 TL’dir. 
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ATIK YÖNETİMİ NEDİR? ÇIKAN ATIKLARI NEREYE ATMALIYIM? 

 

Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında 
ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri 
oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf 
tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme kontrol süreçlerini içeren 
bir yönetim biçimidir. 

Atıkların “Atık Hiyerarşisine” göre kaynağında Önleme/ Azaltma esastır. Diğer 
basamakları ise; Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım yöntemleri 
oluşturmaktadır. Bu basamakların hiçbirisine girmeyen atıklar için ise son basamak Enerji 
Kazanımı ve Bertaraftır. 

Atıkların birimler içerisinde ayrılması, hangi renkli çöp kutusuna hangi materyalin 
atılacağı ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.  
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SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ NEDİR? HANGİ RENK NEYİ İFADE EDER? 

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, 
renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve 
güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretlerdir.  

Hastanemiz bünyesinde her birime özel olarak görebileceğiniz bu uyarı işaretlerine 
mutlaka uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda uyarı levhalarında hangi renklerin ne 
için kullanıldığı belirtilmektedir.  
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HASTANEMİZDE KULLANILAN UYARI LEVHALARINDAN BİR KAÇ 
TANESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.  
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TEHLİKELİ MADDE NEDİR? TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMA KOŞULLARI NASIL 

OLMALIDIR? TEHLİKELİ  MADDE UYARI İŞARETLERİ TANIMLARI HANGİLERİDİR?   

TEHLİKELİ MADDE 

İnsan sağlığına ve güvenliğine, bulunduğu ortamdaki diğer malzemelere zarar verme 
riski olduğu için taşıma ve depolama sırasında özel önem verilmesi gereken malzemelerdir. 

Tehlikeli madde veya uluslararası kısaltmasıyla HAZMAT (Hazardous Material); 
eşyalara, çevreye veya organizmalara zarar verebilen katı, sıvı ve gazlardır. Patlayıcı, 
radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı ve boğucu gibi madde grupları tehlikeli maddeye 
verilecek ilk örnekler olabilir. 

Hastanemiz tehlikeli atık depolama koşullarına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Kimyasal atıkları depolarken, birimlerde bulunan atık depolama koşulları tablosuna göre 
hareket edilmesi ve bu tabloya göre depolamanın yapılması gerekmektedir.  

Aşağıda tehlikeli maddelerin kutu veyaz kendi üzerinde bulunan piktogramlar ile 
gösterilmiş ve her birinin anlamı ayrı ayrı yazılmıştır.  
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KİMYASAL MADDELERİN BİRBİRLERİ İLE DEPOLANMA KOŞULLARI TABLOSU 

 

 

Çalıştığınız birimde kimyasal madddelerin depolanmasını, mutlaka yukarıdaki tabloya 
göre yapmanız gerekmektedir. Piktogram işaretleri her kimyasal maddenin üzerinde belirgin 
bir şekilde gözükmektedir.  
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BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN TEHLİKELERİ, TAŞ INMASI VE DEPOLANMASI 

 

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN  TEHLİKELERİ  

 

Tüplerin patlaması veya basınçlı gazın ani boşalması, Tüplerin patlaması sonucu parça 
fırlaması, Yayılan gaz veya sıvıyla temas (ör: klor), LPG gibi yanıcı gaz veya sıvı kaçağı sonucu 

oluşan yangın, Basınçlı gaz tüplerinin 
düşmesi veya devrilmesi. 

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DEPOLANMASI  

 Tüpleri, etrafı çevrilmiş ve çeşitli 
hava şartlarından korunabilecek, yangına 
dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde 
depolayın.  
 Depolama alanlarının uygun 
havalandırma tertibatının olmasını ve 
yeteri kadar kapısının bulunmasını sağlayın.  
 Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, 
güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, 
soğuğa ve neme karşı koruyun.  
 Dolu tüplerin işyerlerinde 
depolanmasında mümkün olduğu kadar az 

miktarda tüpü bir arada bulundurun.  
 Tüpleri, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayırarak depolayın.  
 Dolu ve boş tüpleri ayrı yerlerde depolayın.  
 Boş oksijen tüpleriyle boş yanıcı gaz tüplerini birlikte depolamayın.  
 Aşındırıcı sıvılar ve yanıcı-tutuşturucu madde kaynaklarını, gaz tüplerinin depolandığı 

alanda bulundurmayın.  
 Yanıcı ve zehirli gazları, havalandırması iyi ve girişleri kontrollü olan sahalarda ayrı ayrı 

depolayın.  
 Depolama sahasındaki tüplerin devrilmemesi için gerekli tedbirleri alın.  
 Depolama sahasındaki tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösterecek 

etiketlerinin olmasına dikkat edin.  
 Depolama sahasına tüplerdeki gazların cinsine göre uyarı levhaları asın.  
 Zehirli, kriyojenik ve asal gazları ayrı yerlerde depolayın.  
 Bütün gaz tüplerini dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolayın.  
 Asetilenin ve propanın, kullanılırken veya istiflenirken yatay bırakılmamasına dikkat 

edin. 
 Depolama planını, depolama ve boşaltmayı uygun zamanda yapabilmeyi sağlayacak 

şekilde tasarlayın.  
 Gaz tüplerinin bulunduğu depolarda birden fazla çıkış olmasını sağlayın.  
 Gaz tüplerini, ısı ve alev kaynağından uzak tutun.  
 Gaz tüpleri üzerine ağır malzeme düşmesine karşı tedbir alın.  
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 Gaz tüplerini acil çıkış yolları ve kapılarına, bina giriş ve çıkışlarına ve ulaşım yollarına 
koymayın.  

 Depolama düzenini, “Acil Durum Planı”nda açıkça belirtin.  
 Depoda yangınla mücadele ekipmanları bulundurun.  
 Tüpleri, taşıma aracıyla birlikte depolamayın. 

 

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN TAŞINMASI  

 
 Mümkünse açık araçlar veya römorklarla taşıyın.  
 Kapalı araçlarla taşınmanın gerektiği durumlarda aracın havalandırılmasını sağlayın.  
 Yükleme bölümünü sürücünün bulunduğu yerden izole etmeden zehirli gaz tüplerini 

(etiketlerde belirtilir) taşımayın.  
 Tüpleri hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırmayın.  
 Taşıma yapılan araçta sigara içmeyin.  
 Tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösteren etiketlerinin bulunmasına dikkat 

edin.  
 Tüpleri aracının içinde devrilmeyecek, birbirine çarpmayacak ve aracın dışına 

taşmayacak şekilde sabitleyerek yerleştirin ve aksi belirtilmediği sürece dik olarak 
taşıyın.  

 Tüpler için uygun koruyucu vana başlıkları ve kapları kullanın.  
 Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayırın.  
 Taşımadan önce tüplerin valf koruyucu başlıklarının tam olarak takıldığından emin 

olun.  
 Propan gaz tüplerini dik taşıyın ve yanıcı gaz tüpleriyle zehirli gaz tüplerini beraber 

taşımayın.  
 Tüpleri araçtan derhal indirin ve iyi havalandırılmış bir alanda depolayın.  
 Tüplerde sızıntı şüphesi olduğu durumlarda aracı durdurup problemi tespit ederek 

üreticiyle bağlantı kurun.  
 Bir kaza sonrası acil durum ekiplerine kaza bildirimi yapma durumunda, kazanın hangi 

tür gaz tüpü taşınırken olduğunu bildirin. 
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NOT :  
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HİÇ BİR İŞ GÜVENSİZ YAPILACAK 
KADAR ACİL VE ÖNEMLİ 

DEĞİLDİR.  

 


