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Depo ve rampa alanları için LGI güvenlik kuralları                TR 

Bu güvenlik kurallarına, LGI firmasının tüm yerleşkelerinde uyulmalı ve kural 
ihlalleri yerleşke müdürüne bildirilmelidir. 

Dikkat: Bu güvenlik kurallarına uyulmadığı takdirde yükleme ve yük indirme faaliyetleri 
hemen durdurulmalıdır. 

 

1. Fabrika sahasına giriş 

• Fabrika sahasına girmeniz kendi sorumluluğunuzdadır: 
Talimat, yasak ve uyarı levhaları dikkate alınmalıdır! 

• Sadece kayıt yaptırılmış alanlara girilebilir. 

• Ziyaretçi olunduğunun anlaşılması ve ziyaretçi olarak muamele 
görülmesi için ziyaretçi kimlikleri belirgin olacak şekilde taşınmalıdır. 

 

2. Yayalar için trafik kuralları 
• Yaylar, mevcut yaya yollarını kullanmalıdır. 

• Araç yolları, ancak yolda bir yay yolu veya emniyet şeridi mevcut 
olmadığında kullanılabilir.  

• Araç yolları kullanıldığı zaman, lütfen sadece yolun kenarında 
yürülmelidir. 

• Araçlar ile yaya arasında en az 5 m güvenlik mesafesi bırakılmalıdır. 
Sürücü ile göz teması kurulmalıdır. 

 

3. Araçlar 
• Fabrika sahasında Karayolları Trafik Kanunu geçerlidir. 

• Fabrika sahasındaki müsaade edilen azami hız: 10 km/saat. 

• Firma içi trafiğin her türlü engellenmesi ve de itfaiye ve ambulans 
araçlarının giriş yollarının ve park yerlerinin kapatılması kesinlikle 
yasaktır.  

• Yaya yollarının üzerinden geçilmesi yasaktır.  

• Araç, sadece bunun için işaretlenmiş alanlarda durdurulabilir ve park 
edilebilir. 

 

4. Kamyon sürücüsünün güvenliği 
• Bir uyarı yeleği giyilmelidir. 

• Emniyet ayakkabıları giyilmelidir. 
 

 

• Yükleme ve yük indirme faaliyetleri ve bekleme süreleri sırasında, 
kamyon sürücüleri belirlenmiş güvenlik alanlarında, bekleme 
salonlarında veya sürücü kabininde beklemelidir. Depo alanlarında 
durmak yasaktır. 

• Yükün sabitlenmesi için yükleme ve yük indirme alanlarında 
bulunmaya, ancak sorumlu yükleme personelinden izin alındıktan 
sonra müsaade edilir.  

 

• Forklift operatörü ile göz teması kurulmalıdır. 

• İşaretli yaya yolları kullanılmalıdır 

• Kestirme yolların kullanılması yasaktır. 
 
 

 

5 m 
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5. Yük güvenliği 
• Mallar ve nesneler, sadece öngörülen yerlere indirilebilir. 

• Aracın arka kapaklar açık ve brandalar tespitlenmemiş bir şekilde 
sürülmesi yasaktır. 

• Mal bırakma ve mal alma faaliyetleri, sadece öngörülen fabrika giriş 
kapılarından önceden belirlenmiş zamanlarda yapılır.  

• İlgili rampalara veya yükleme kapılarına park edilmiş kamyonlar 
takozlar ile emniyete alınmalıdır. Bu uygulama, yandan yükleme ve 
yük indirme faaliyetlerinde mutlak şekilde gerekli değildir.   

• Yükler, uygun yük sabitleme ekipmanları ile sabitlenmelidir (yük 
sabitleme ekipmanlarından kaynaklanan malzeme hasarları nakliye 
firmasına fatura edilir). 

• Yükleme ve yük indirme sırasında meydana gelen olası hasarlar 
irsaliyelere işlenmelidir. 

• Araç rampadan veya yükleme kapısından, ancak yükleme ve yük 
indirme faaliyeti tamamlandığında ve yükleme personeli tarafından 
onay verildiğinde uzaklaştırılabilir. 

 

6. Davranış kuralları 
• Fabrika sahasının tamamında sigara içmek yasaktır. Sigara, sadece 

işaretli sigara içme yerlerinde içilebilir.  

• Fabrika sahasının tamamında genel alkol ve uyuşturucu tüketme 
yasağı vardır.  

• Fabrika sahası dahilinde ses kayıt, fotoğraf ve video çekme 
cihazlarının kullanımı yasaktır. 

• LGI personelin talimatlarına uyulmalıdır. 
 

 

• Lütfen gösterilen tuvaletleri kullanın 
 
 

 

• Acil durumlarda veya yangın alarmında fabrika sahası en yakında 
bulunan işaretli acil çıkıştan terk edilmeli ve önceden belirlenmiş 
toplanma yerine gidilmelidir.  

• Kazalar ve acil durumlar, kaza veya acil durum şekli ve de yaralı kişi 
sayısı dahil tam kaza yeri ve acil durum yeri belirtilerek LGI 
personeline hemen bildirilmelidir. 

 

7. Hasarlar için yükümlülük 

• LGI firması, meydana gelen hasarlardan yasal yönetmelikler uyarınca 
ancak ihmal veya kasıt söz konusu olduğunda sorumlu tutulur.  

• Sürücü tarafından kaynaklanan hasarlar hemen işyeri güvenlik 
birimine veya sürücü kayıt birimine bildirilmelidir. 

 

8. Kontroller 

• İşletmeye ait ve kişilere özel mülkiyetin koruması amacıyla, fabrika 
sahasında işyeri güvenlik biriminin veya sürücü kayıt biriminin 
personelleri gerekli kontroller yapabilir. Ziyaretçi, talep edilmesi 
halinde kimliğini ibraz etmekle ve de evrak ve el çantalarını, paketleri 
veya benzeri eşyaları açıp göstermekle yükümlüdür. 

• Fabrika sahasında araç sürme izni olduğunda, aracın içi de kontrol 
edilebilir. 

 

 

Hasarları 
bildirin! 

kontrol edin 


