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1.AMAÇ 

Çevre Hastanesi araçlarını kullanan tüm personelin çalışma esaslarını ve uyulması gereken kuralları belirleyerek, 

güvenli sürüş sağlanması ve oluşabilecek yaralanma, can ve mal kayıplarının önlenmesidir. 

2.KAPSAM 

2.1.Şirket araçlarını kullanan şoförler, otopark çalışanlarını, şirket araçlarıyla görevlendirme yapılan çalışanları ve 

Hastane Müdürünü kapsar. 

3.TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur. 

4.UYGULAMA 

4.1.Araçlar,yönetimin belirlemiş olduğu şartlar ve amaçlar dışında kullanılamaz. 

4.2.Araçlar,şirket personeli haricinde 3.şahıslara verilemez. 

4.3.Araçların periyodik bakımları ve muayeneleri geldiğinde yaptırma sorumluluğu sevkiyat sorumlusuna aittir. 

Periyodik bakımı yapılmamış araçla yola çıkılmamalıdır. Araç trafiğe çıkmadan önce yağ,su,fren vb.kontrollerinin 

yapılması şayet bir sorun varsa sorun giderildikten sonra trafiğe çıkılması gerekmektedir. 

4.4.Uykusuz ve hasta araç kullanmamalıdır. 

4.5.Araç kullanırken mutlaka emniyet kemeri kullanılmalıdır. 

4.6.Araçların içerisinde,yapılan işin mahiyeti dışında veya şirket çalışanı dışında 3.kişiler bulunmamalıdır. 

4.7.Her durumda trafik kurallarının tamamına istisnasız riayet edilmelidir. Şirketin prestijini sarsacak olumsuz 

davranışlar sergilemekten kaçınılmalıdır. 

4.8.Alkol,uyuşturucu maddeler veya tedavi amaçlı uyku yapıcı ilaçlar alındıktan sonra araç kullanılamaz,kullanımı 

halinde iş akdi feshedilir. 

4.9.Aracını her çalıştırdığında fren kontrolü yapılmalıdır.  

4.10.Kullanıcı herhangi bir nedenle trafik birimleri tarafından sürücü belgesine el konulduğu takdirde hemen şirket 

yönetimine bildirmek zorundadır. 

4.11.Araç kullanıcısı,araçları kesinlikle yasal  oranlar içerisindeki hız limitlerine uyarak kullanmak zorundadır. 

karayollarındaki tüm  trafik kurallarına  uymak zorundadır. 

4.12.Yağışlı havalarda kayma, heyelan, şevlerden taş düşmesi ihtimallerine karşı uyanık ve dikkatli olunmalıdır. 

4.13.İş makinalarına,büyük araçlara,tehlikeli madde taşıyan araçlara yaklaşırken dikkatli olunmalıdır. Kendini ve 

başkalarını riske atacak manevralardan kaçınılmalıdır. 

4.14.Geri manevralarda manevra yapacağınız sahanın boş ve güvenli olduğunu kontrol etmeden manevra 

yapılmamalıdır. 

4.15. Her sahada ve yerde önceden belirlenen park sahaları dışında park yapılmamalı. park esnasında şanzımanı 

kilitlemeyi ve el frenini çekmeyi unutulmamalıdır. 

Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

İş Güvenliği Uzmanı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
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4.16.Şev kenarlarında malzeme boşaltılması yapılan yerlerde, geri yanaşırken tekerleklerin dayanması için takoz 

konulmalıdır. 

4.17.Ehliyet sınıfının yeterli olmadığı araç kullanılmamalıdır. 

4.18.Hız sınırlarına kesinlikle uyulmalıdır. 

4.19. Aracı kullanan kişi dikkatini dağıtacak ve sürüşü tehlikeye düşürecek hiçbir davranış ve harekette (yanındaki 

kişi veya kişilerle dikkati dağıtacak şekilde konuşma, hareket halinde iken telefon  ile konuşma vb.) 

bulunulmamalıdır. 

5.İLGİLİ DOKÜMAN 

 

 

Yukarıdaki çevre hastanesi aracını kullananlar için  iş güvenliği talimatını okudum. Önemini anladım. Bir suretini 

daima hatırlamak için aldım. tamamen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.  

 

 

Tarih             :  

 

Adı Soyadı  :  

 

İmza               :  

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği yazılı personel tarafından yanımızda okunup imzalanmış olup, bir sureti kendisine verilmiştir.  

 

 

                                                                                                            

                  

 


