
 
  

 

Höchst Endüstri Parkı'nda  

dikkate alınacak hususlar 

 

1. Trafik Kuralları 
- Endüstri Parkı yollarında Karayolları Trafik Yönetmeliği kuralları geçerlidir.  
- Azami sürat 30 km/st ile sınırlıdır. 
  Đstisnalar işaretlerle bildirilmiştir.  
- Raylı araçlara öncülük verilmelidir. 
- Endüstri Parkının tüm alanlarında özel araçlara (iş araçları, vs.) özellikle dikkat 
  edilmelidir. 
- Yayalar mevcut yaya yollarını kullanmak zorundadır.  
- Trafik kazaları önlenmelidir.  
   (Dahili acil servis numarası 112, cep numarası 069- 305-112). 
 
  Kaykay ve paten kayılması yasaktır. 
 

 

 

2. Sigara Đçme Yasağı 
- Tüm Endüstri Parkı’nda genel kural olarak sigara ve tütünlü mamullerin 
   tüketilmesi yasaktır.  
- Sigara içilmesine sadece işaretli alanlarda izin verilmiştir. 
- Sigara yasağı araç içlerinde de geçerlidir. 

 

 

 

- EX işaret ile işaretli bina ve alanlarda, kibrit, elektrikli cihaz (bkz. md. 11) ve 
  çakmakların bulundurulması yasaktır. 
 

 

 3. Alkol ve Uyuşturucu Madde Yasağı 
- Alkol içeren içecek ve uyuşturucu maddelerin Endüstri Parkına getirilmesi 
  yasaktır. 
- Alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisinde bulunan kimselerin Endüstri Parkına 
  girmeleri yasaktır. 
 
4. Hayvanlar 
Yanında hayvan getirilmesi yasaktır. 
 
5. Geldiğini Bildirme Zorunluğu 
- Đşletmeye gelenler işletme içi kayıt yerine kayıt yapmalıdır. 
  Bildirme yerleri işaretlidir.  
- Ancak kayıt, güvenlik bildirimi ve çalışmaya başlama izni/çalışma onayı 
  verildikten sonra işe başlanmalıdır.  
- Đşletmeden ayrılırken, kayıt yerine bilgi verilmelidir.  
- Đşletmenin izni olmadan herhangi bir işletme tesisinin çalıştırılması, değiştirilmesi 
  veya kaldırılması yasaktır. 
 
 
6. Fotoğraf ve Film Kaydı Yapma Yasağı 
Fotoğraf makineleri, kamera veya fotoğraf çekme fonksiyonu bulunan cep 
telefonları ile fotoğraf ya da film kayıtlarının yapılması yasaktır. Fotoğraf ya da 
video çekmek için gereken izne ihtiyacınız varsa, lütfen Servis Merkezi ile irtibata 
geçiniz. Service Merkezine 069-305-2455 veya 069-305-24780 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz. 
 
7. Đlk Yardım 
Yaralanmalar söz konusu olduğunda, acil servis üzerinden yardım isteyebilir veya 
Đş Sağlığı Merkezi’ne gidebilirsiniz.  
Bina D 810 
 

 

8. Gaz Alarmı (dışarıdan gelen veya dış alanlarda olan tehlike) 
- Tehlikeli gazların açığa çıkması halinde bu durum uyarı 
sinyalleri ile bildirilir.  
 
Đşletme Dahili Gaz Alarmı 
Alarm kaynağı: Đşletme sireni  
60 san. boyunca çalan sürekli ses 
 
Çatı Sirenleri 
Alarm kaynağı: Sirenler 
Birkaç kez ara verilen, 60 san. 
boyunca çalan sürekli ses 
 
- Gaz alarmı verilmesi durumunda, işletme personeli ya da 
  kurum itfaiyesi veya şirket güvenlik personelinin talimatlarına 
  riayet edilmelidir.  
  Bina içlerinde aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır: 
  - Paniğe kapılmayın 
  - Pencere ve kapıları kapatın  
  - Bina içi toplanma noktasına gelin (ilgili Acil Durum 
    yönetmeliğine bkz.) 
  - Đşletme kıdemlisi ya da bina sorumlusunun talimatlarına 
    uygun hareket edin  
  - Alarm kaldırılmayana kadar binadan çıkmayın 
  Açık alanlarda aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır: 
  - Paniğe kapılmayın  
  - Gaz bulutundan rüzgârın esiş yönüne çapraz yönde kaçın ve 
    derhal en yakın kapalı binaya girip orada toplanma yerine 
    gidin (her binada asılı Alarm yönetmeliğine bakın)  
  - Ayrıntılı bilgiler size toplanma yerinde verilecektir.  
  Arabada: 
  - Araçta kalın  
  - Pencereleri kapatın  
  - Havalandırma ya da klimayı kapatın  
  Gaz bulutundan rüzgârın esiş yönüne çapraz yönde kaçın, 
  kaçarken olasılıkla kapatılmış olan yollara dikkat edin 
  - Rüzgârın esiş yönünü belirlemek için, bacalardan çıkan 
    dumanlar, soğutma kulelerinden çıkan buharlar ve bazı 
    yerlerde asılı rüzgâr tulumlarına dikkat edebilirsiniz. 
  Belediye otobüsünde: 
  - Meydana gelen gaz alarmları otobüslere derhal bildirilir.  
  - Bu durumda otobüsler tehlikeli alanlara artık uğramaz.  
  - Tehlikeli alanlarda bulunan otobüslere nereye gitmeleri 
    gerektiği konusunda verilir.  
 
9. Tahliye Alarmı (Bina içi tehlike) 
Sinyal süresi: sınırsız 
Alarm kaynağı: Siren, aralıklı ses 
Alarm, mavi alarm düğmeleri veya  
her binada asılı Alarm Yönetmeliği  
uyarınca tetiklenebilir. 
Aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır: 
- Đnşaat alanı veya binayı işaretlerle gösterilen kaçış yollarını 
  kullanarak terk edin 
- Bina dışında belirlenmiş olan toplanma noktasına gelin 
  (binalarda asılı Alarm Yönetmeliğine bkz.) 
- Đşletme personelinin talimatlarına riayet edilmelidir. 
 
10. Yangın, Kaza, Çevre Kirletme Durumu, Trafik Kazası, 
Acil Tıbbi Yardım Durumu 

   - Acil servise haber verin (Dahili no.: 112, cep no.: 069- 305-112 
  veya yangın bildirme istasyonlarından) ve ilgili işletmeye haber 
  verin. 
- Yaralanma ve acil hastalanmalar bulunması halinde en kısa 
   süre içerisinde tıbbi yardım yapılması için işletme dahili ilk 
   yardım sorumlularının ilk müdahalesinden sonra Đş Sağlığı 
  Merkezi’ne (bina D 810) gidilmesi geekmektedir. 
 
11. Patlamaya Karşı Korumalı Alanlarda Elektrikli 
Cihazların Bulundurulması 
Patlamaya karşı korumalı alanlarda dizüstü bilgisayar veya cep 
telefonu gibi elektrikli cihazların bulundurulması genel kural 
olarak yasaktır. Aynı durumu elektrikli cihazlar kapalı veya cep 
telefonları patlamaya karşı korumalı alanlara uygun modeller 
olsa bile geçerlidir. 
 
12. Video Gözetimi  
Endüstri parkının dış sınırları kapalı devre sistemi video ile 
gözetilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lütfen dikkat ediniz: 
14 yaşından küçük çocukların Höchst Endüstri Park’ına 
girmeleri yasaktır 
 
Kişisel bilgilerimin kaydedilmesi, işletilmesi ve kullanılmasını 
kabul ediyorum. 
 
Talimatları aldım ve kabul ettim 
 
 

________________________________________ 

 

 


