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1.AMAÇ
Bu talimatın amacı; binek araçların kullanımında uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarının
belirlenmesi ve çalışmaların bu talimat hükümlerine göre yapılmasını sağlamaktır.
2.KAPSAM
Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde binek araç kullanan tüm
personelleri kapsamaktadır.
3.KISALTMALAR
4.TANIMLAR
Bu talimat özel tanım içermemektedir.
5.SORUMLULUK
Bu talimatta yazılı hususların uygulanmasından binek araç kullanan tüm personel sorumludur
6.UYGULAMA
KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli, seyahat güzergâhı boyunca tüm trafik
kurallarına uymakla ve araçları kullanmaya başlamadan önce gerekli tüm kontrolleri yapmakla
yükümlüdür.
Bu kapsamda;
1. Yorgun, uykusuz ve alkollü olarak araç kullanılmayacaktır.
2. Karayolları Trafik Kanunu madde 52 de tanımlanan gerekli hız şartlarına ve hız limitlerine
uygun davranılacaktır. Yerleşim Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine
yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar
köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak,
hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun
gerektirdiği şartlara uydurmak, diğer bir aracı izlerken belirlenen durumları göz önünde tutarak
güvenli bir mesafe bırakmak zorundadırlar.
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Otomobil(M1),(M1G) 50 90 110 120

Minibüs (M2) 50 80 90 100
3. Araca binilmeden önce lastiklerin havası kontrol edilecektir.Geriye doğru hareketlerde aracın

arkasında yaya olmadığından emin olunacak ani ve hızlı hareketler yapılmayacak gerektiğinde
işaretçilerden yardım alınacaktır.

4. Aracı kullanacak kişi en rahat kullanma durumu ve pozisyonuna göre gerekli tüm ayarları
yapacak ve emniyet kemerini bağlayacaktır. Araçta bulunan diğer kişilerin emniyetinden de
aracı kullanan kişi sorumludur. Dolayısıyla, araca oturan kişi/kişilerin emniyet kemeri
takmasını sağlayacaktır.

5. Aracı kullanan kişi, kurum içinde ve dışında tüm trafik kurallarına ve işaretlerine uyacaktır.
6. Aracı kullanan kişi trafikte önceliği yayalara verecektir.
7. Araç, bozuk ve kötü yollarda, yavaş ve dikkatli kullanılacaktır. Herhangi bir olağandışı durum

(aracın bozulması, kaza, vb.) meydana geldiği zaman kısa sürede sorumlu amirine bilgi
verilecektir.

8. Araçlarda sigara içilmesi yasaktır.
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9. Araçlar, trafik işaret/işaretçileri ve kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.
10. Araçlar, emniyetli, trafiğe açık şehirlerarası anayol güzergâhlarını takip edecek, güzergâh

değişikliği gerekiyorsa amirlerden müsaade istenecektir.
11. Arıza veya arıza belirtisi hallerinde yetkili servis istasyonlarından yardım talebinde

bulunulacaktır. Araca daha fazla zarar verilmemesi açısından yetkisiz kişilerin müdahalesine
izin verilmeyecektir.

12. Seyir esnasında yardım amacıyla da olsa araca yabancı kimseler alınmayacaktır. Bunun
güvenlik açısından yaratacağı sakıncalar özellikle dikkate alınacaktır.

13. Kullanılan araçların yeterli seviyede teknik özellikleri bilinecektir. Araçların periyodik
bakımları ve ihtiyaç doğması halinde gerekli bakım ve ayarları için amirine bilgi verilerek
gerekli bakımlar yaptırılacaktır.

14. Aracın suyuna, yağına, lastik havalarına, supap kapaklarının eksik olup olmadığına
bakılacaktır.

15. Araçların fenni ve egzoz muayeneleri takip edilecektir. Muayenesiz araçlarla trafiğe
çıkılmayacaktır.

16. Kasko, zorunlu trafik sigortası ve zeyilnameleri zamanında yaptırılacaktır.
17. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmayacaktır.
18. Seyir esnasında araç içerisinden dışarıya herhangi bir cisim, sigara, atık vb. atılmayacaktır.
19. Görev esnasında aracın park edilmesi gerektiğinde, araç emniyetli bir park yeri veya bölgede

bırakılacaktır.
20. Araçların demirbaş ve yardımcı (yangın tüpü,çekme halatı, zincir, takoz, reflektör, ilk yardım

seti vb.) malzemeleri sağlam, temiz, bakımlı ve her an kullanılabilir halde muhafaza
edilecektir.

21. Araçların periyodik bakımlarını km’si geldiğinde yaptırma sorumluluğu yetkili amir veya
haber vermek şartıyla, kullanıcıya aittir. Bölge seyahatlerine çıkılmadan önce mutlaka aracın
yağ, su vb. diğer kontrollerinin yapılması şayet bir sorun var ise gerekli tamiratın
yaptırılmasından sonra yola çıkılması gerekmektedir. Araç kullanıcısı, bakım yaptırdıktan
sonra ilgili bakım formunu doldurup, yapılan bakımı kayıt altına almak ve bir nüshasını
amirine vermek zorundadır.

22. Kullanıcı sürücü belgesini, araç ruhsatı ve bulundurulması yasal açıdan zorunlu diğer belge
(zorunluluk halinde psiko-teknik, SRC vb.) ve ekipman ile araç dosyasını araç kullanımı
sırasında daima yanında bulundurmakla yükümlüdür. Bu maddenin ihlali ile ilgili tüm cezai
sorumluluklar kullanıcıya aittir.

23. Göreve çıkmadan önce, muhakkak lastik,silecek, far, fren, park ve sinyal lambalarını kontrol
edilmelidir.

24. Kullanıcı, herhangi bir sebeple trafik birimleri tarafından sürücü belgesine el konulduğu
takdirde bunu hemen bağlı bulunduğu amirine bildirmekle ve aracı idare birimine/sorumlusuna
teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde oluşacak hukuki ve maddi tazminleri peşinen
kendisi kabullenir.

25. Araç kullanıcısı, aracın periyodik bakım ve onarımlarda aracın lastik diş derinliğini kontrol
ettirmekle yükümlüdür. 3 mm’nin altına düşen diş derinliklerini tespit ederek, amirine
bildirmek zorundadır.

26. Araç kullanıcısı, araçları kesinlikle yasal oranlar içerisindeki HIZ LİMİTLERİNE uyarak
kullanmak zorundadır.   hız limitlerine riayet etmediği tespit edilen kullanıcılar sözlü ardından
yazılı uyarılar ile ikaz edilecek olup bu durum alışkanlık haline gelmesi durumunda ise
savunmaları alınıp idari soruşturma yoluna kadar uzanacak tedbirler alınacaktır.

27. Her şoför kullandığı vasıtanın bakımından sorumludur.
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28. Yağışlı havalarda kayma, heyelan vb.risklere karşı uyanık ve dikkatli olmak zorundadır.
29. Sürücüler iş makinelerine yaklaşırken dikkatli olmalı, kendini ve başkalarını riske atacak

manevralardan kaçınmalıdır.
İdari soruşturma gerektirecek İhlaller

 Alkol ve uyuşturucu, uyku yapıcı, ilaçların etkisinde araç kullanmak,
 Kurumprestijini sarsacak şekilde araç kullanmak,
 Kazaların sürekliliği ve kusur oranı,
 Trafik cezalarının sürekliliği,
 Ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullanmak,
 Gerçek olmayan beyanlar,

Yukarıdaki şoförler için özel iş güvenliği talimatını okudum, önlemini anladım. Bir suretini daima
hatırlamak için aldım. Tamamen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.


