
1 

























*Tüm nakliye araçlarındaki şoförler ağır vasıta sürme ehliyetine, SRC 

Belgesine ve Psiko-Teknik Analiz belgesine sahip olmalıdır.  

*Şoförler takograf kurallarına daima uymalıdır.  

*İki adet arka işaret levhası (2 adet reflektör), 1 adet kriko, 1 adet bijon 

anahtarı, patinaj zinciri, 1 adet çekme halatı, 2 adet üçgen reflektör, stepne,      

2 adet tekerlek takozu, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı (toplamda 6 

kg lık) aracı örtecek büyüklükte branda hazır bulundurulmadır.  

*Şoför yangın tüpünün her an için sağlam ve çalışır durumda bulunmasını 

sağlanmalıdır.  

*Ayrıca ilk yardım çantası içindeki malzemelerin kullanıma uygun ve her an 

için sağlam bulundurulmasını sağlamalıdır. 

 



Sürücü tarafından yapılacak araç güvenlik kontrol listesi  
 

• Yakıt seviyesi 
 

• Yağ seviyesi 
 

• Su seviyesi 
 

• Silecek suyu seviyesi kontrolü 
 

• Araç içi temizlik ve düzen 
 

• Araç vergi levhası ve ehliyet 
 

• Araç zorunlu trafik sigortasının tarihinin kontrolü 
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Sürücü tarafından yapılacak araç güvenlik kontrol listesi  
 

• Servis ve bakım süre kontrolü 
 

• Emniyet kemeri, korna, far ve sinyalizasyon sistemlerinin kontrolü 
 

• Bijon somunlarının eksik olup olmadığının hem görsel hem elle kontrolü 
 

• Görsel olarak lastikler, havası, patlak olup olmadığı, yıpranma ve aşıma miktarları, 
patlamaya neden olabilecek çatlakların olmadığının kontrolü 

 

• Gösterge içindeki ABS ışığının kontrolü 
 

• Soğutucunun düzgün bir durumda olması ve gereken ısı seviyesinde olması için 
ayarların ve yakıt seviyesinin kontrolü 

 

• Hava süspansiyon sisteminin yola çıkmaya uygun seviyeye geldiğinin kontrolü  

     araç hareket etmeden önce yapılmalıdır. 

 



Araç arızaları ve hasarları arıza prosedürleri kullanılarak 

raporlanmalıdır. Derhal araç bakım sorumlusuna 

bildirilmeli.  

Arızalı araç, kilitlenmeli, el freni çekilmeli ve anahtarı 

araç bakım sorumlusuna verilmelidir. Araç bakım 

sorumlusu aracı servise gönderip gerekli işlemleri 

yaptırmalıdır. 

 

ARIZALAR VE RAPORLANMASI 





KİŞİSEL KORUYUCU GİYSİLER 

• Şoför mahallinden inildiğinde kolay fark edilebilecek reflektörlü 

güvenli giyisiler giyilmelidir. 
 

• Terlik ve sandalet yerine kendilerine verilen güvenli ayakkabılar 

giyilmelidir. 

 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

• Trafik yasasının belirlediği tüm trafik ve hız kurallarına uyulmalıdır. 
 

• Her zaman emniyet kemeri takılmalıdır. 
 

• Hava, trafik ve yol koşullarına uygun şekilde araç kullanılmalıdır. 
 

• Sürüş sırasında sigara kullanmak, bir şeyler yiyip içmek, cep telefonu 

kullanmak vs dikkati dağıtır. Seyir halinde bu gibi sürüşü etkileyecek 

davranışlardan kaçınılmalıdır. 
 

• Ne amaçla olursa olsun aracın bir başkası tarafından kullanılması veya 

yolcu alınması kesinlikle yasaktır. 
 

 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

 

 Araç, trafik akışına, yüke, yola ve hava koşullarına göre uygun ve tehlike 

yaratmayacak şekilde güvenli kullanılmalıdır. 

 Araç yüksekliğinin her zaman farkında olunmalı, dağıtım merkezinden 

ayrılmadan önce dorse yüksekliğinin yan aynalardan görünmesine dikkat 

edilmelidir. 

 Lastik patlaması, cam silecek bozulmaları ve araç arızaları gibi durumlar hemen 

raporlanmalı, araç bakım sorumlusu bilgilendirilmedir. 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

• Kazaya karışıldıysa, araçta hasar oluştuysa ya da polis tarafından tespit 
edilmiş bir hasar varsa bu hasar not edilmelidir. Her şekilde araç bakım 
sorumlusuna haber verilmeli ve hasar raporu düzenlenmelidir. 

• Kaza anında araç hemen durdurulmalı, el freni çekilmeli ve dörtlüler 
yakılmalıdır.  

• Trafik kazalarında önce trafik, sonra araç bakım sorumlusu hemen aranmalıdır.  
 

• Trafik polisi bildirmedikçe araç kaza yerinden kesinlikle kaldırılmamalıdır. 
Aracın, yükün ve şoförün güvende olduğundan emin olunmalı ve başka bir 
kazaya sebebiyet verecek pozisyon yaratılmamalıdır. 

 

•  Kaza sonrası mutlaka alkol raporu ve trafik kaza tespit raporu şoför tarafından 
takip edilmelidir. Ege Ulaşım kaza prosedürlerine bağlı kalınarak raporlama ve 
gerekli bildirimler yapılmalıdır.  

 

• Herhangi bir şeklide yaralıya acil müdehale gerekiyorsa acil yardım eğitimi 
almış kişiler tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

 Araçta yangın çıkmışsa, kontak kapatılmalı, olay yerinden insanlar 
uzaklaştırılmalı ve diğer emniyet tedbirleri alınmalıdır. Mümkünse akü 
başları çıkarılmalıdır. Kaput açılmadan önce motorun alt ve ön kısmına, 
sonra kaput açılarak motora yangın söndürücüyle köpük sıkılmalıdır. 
Normalde kazazedeler araçtan üç kişi tarafından çıkartılmasına rağmen, 
araçta yangın olması durumunda vakit kaybetmemek için bir kişi 
tarafından da çıkartılabilir 

 

 

 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

Yanan araca müdahale ederken; 
 

-Rüzgarı arkadan alarak yangına müdahale edilmeli 
 

-Yangın söndürme cihazını kullanırken köpük, alevlerin dibine püskürtmelidir. 
 

-Kullanılan söndürme cihazının numarası yangın servisine bildirilmeli ve tekrar 
doldurulması sağlanmalıdır. 
 

-Yangın söndürme bir ekip işidir. Aynı anda birkaç yangın söndürme cihazı 
kullanılması daha etkili olur. 
 

-Yangına müdehalede dıştan içe doğru söndürme yapılmalı, köpük alevin 
göbeğine püskürtülmemelidir. 
 

-Yanan maddenin cinsine göre, etkili olacak yangın söndürme cihazı 
kullanılmalıdır. 

  

 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

• Dağıtım merkezinin belirlediği mola yerleri dışında durulmamalıdır. Acil 
durumlarda durulacak yerin servis alanları, diğer sürücüler tarafından 
kullanılan mola yerleri olmasına dikkat edilmelidir. Bu yerler şoförün, aracın 
ve taşınan malın güvenliği için uygun olmalıdır. 

 

•  Karanlıkta, trafikte seyir halinde veya geçici olarak park etmiş durumdayken 
aracın ön, arka ve yan ışıklandırma sisteminin en az 500 metreden 
görülebilecek şekilde çalışması sağlanmalıdır 

 

• Herhangi bir nedenle aracını terk etmek zorunda kalan şoför (örneğin gece 
park edilmesi) mahalli polise haber vermeli ve araçtan ayrıldığında araç her 
zaman kilitli olmalıdır. 

 

• Seyir halinde araç takip mesafesine uyulmalıdır. Bu mesafe kendi aracınızın 
km cinsinden saatteki hızının yarısı kadar metredir. 

 

 



SEYİR HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

 

• Seyir sırasında şoför uyuklamaya başlarsa asla yola devam etmemelidir. Araç, 

prosedürde belirtilen uygun bir yere park edilip dinlenilmelidir. 
 

• Şoförün, sürüş güveliğini etkileyecek herhangi bir sağlık problemi varsa 

mutlaka dağıtım merkezi doktorunu bilgilendirmeli ve araç kullanmamalıdır. 
 

• Araç duruyorken asla sabırsızlık göstergesi olarak gaza ve kornaya 

basılmamalıdır. Alkollüyken, sürüş güvenliğini etkileyecek bir ilaç (doktor 

tarafından verilmiş olsa bile) aldıktan sonra asla araç kullanılmalıdır. 

 



VARIŞ YERİNDE 

• Yükün indirileceğe yere varıldığında araç güvenli bir yere park edilmelidir, 
dörtlüler yakılmalı el freni çekip, görevlileriyle irtibat kurulmalıdır. 

 

• Bu kişilerin bu konuda eğitilmiş olmaları gerekmektedir. 
 

• Araç yanaşırken araç yönlendirmelerine ilişkin uyarı ve el işaretleri ile sürücüyü 
yönlendirmelidir. 

 

• Gece görülmelerini sağlayacak üniforma giymiş olmaları gerekir. 
 

 

• Nerede duracakları konusunda şöförle mutabık olunmalıdır. 
 

 

• Şöför manevra yaparken klavuz eden kişiyi ve herhangi bir yayayı görüş açısından 
kaçırırsa acilen durmalıdır. 

 

 

• Kargo indirme yerinde, indirme ve boşaltmada güvenlik prosedürlerine 
uyulmalıdır. 



VARIŞ YERİNDE 

• Kaymayı engelleyici önlemler: personel kargoyu boşaltmaya 

başlamadan önce şöför, takoz yada kaymayı önleyecek ekipman, ek 

rampa yada depo bölümünde oluşacak herhangi bir güvenlik sorunu 

için önlem aldığından emin olmalıdır. Rampadaki eğim farklılığını 

gidermek için varsa aracın havalı süspansiyonu kullanılabilir. 
 

• Araç kapıları: Aracın arka kapılarının açılması sırasında şöför 

ellerini asla menteşe arasına koymamalı ve kapıyı yavaşça açmalıdır. 

 

 



VARIŞ YERİNDE 

 Yüklemede ve boşlatmada daima sağduyulu olunmalıdır. 

 Ağır palet ve rulotların indirilmesinde extra özen 

gösterilmelidir. 

 Zarar görmüş veya kötü istiflenmiş palet/rulot/kargoların 

indirilmesinde daha fazla dikkat gerekecektir. Söz konusu 

ürünlerin boşaltılması denenmemelidir.  

 Herhangi bir personel şoföre yardım ettiğinde bu personel 

şoför tarafından yönlendirilecektir. 

   

 



• Asla anahtar arabanın içinde bırakılmamalıdır. 
 

• Merkezden çıkarken aracın ve kapıların kapalı olduğu, lambaların çalışıyor olduğu 
kontrol edilmelidir. 

 

• Gidilecek rotanın ayrıntıları ve mola yerleri asla üçüncü kişiyle paylaşılmamalıdır. 
 

• Araç bakım sorumlusu tarafından yetkilendirilen kişiler hariç asla araca yolcu 
alınmamalıdır. 

 

• Acil durumlar dışında belirtilen rotadan sapılmamalıdır. 

 

GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 



• Araç bakım sorumlusu tarafından mola yerleri şoförlere bildirilecektir. 

Acil durumlar dışında plansız olarak mola verilmemelidir. Mecbur 

kalınırsa şoförün ve aracın yol güvenliğini tehlikeye atmayacak 

dinlenme tesisleri tercih edilmelidir. Bu yerler iyi aydınlatılmış, 

kalabalık nispeten güvenli yerler olmalıdır. 
 

• Araç fiziki olarak zarara uğrayacak noktalara park edilmemelidir. 
 

• Araca dönüşte yaya olarak veya araçla takip edilmediğinden emin 

olunmalıdır. Takip edildiğinden şüphelenilirse, şüpheli aracın plakası 

alınmalıdır. 

 

GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 



• Sadece üniformalı polislerin dur işaretine uyulmalıdır. Sivil polis veya 

tanınmayan biri tarafından durdurulmak istendiğinde araç içinde 

kalınmalı ve kapıların kilidi açılmamalıdır. 
 

• Araç bozulduğunda üçüncü kişilerden yardım alınmak istenirse dikkatli 

olunmalıdır. Hemen Araç bakım sorumlusu haber verilmelidir. 

 

GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 



• Müşteri güvenlik kuralları kabul edilmeli ve uyulmalıdır. Talimatlar 

şoföre kapıda verilmediyse iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralların 

detayı şoför tarafından istenmelidir. Bunlar şu kriterleri içermelidir: 
 

1- Hız limitleri 

2- Boşaltma prosedürleri 

3- Yaya kaldırımları 

4- İlk yardım 

5- Yangın tahliye prosedürleri 

6- Tek yön sistemleri. 

 

MÜŞTERİ YÜKLEMELERİNDE 
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 



 

• Müşteri sahasında daha dikkatli olunmalı, eğimli yerde dorse araç 

hareketleri ve kör noktalarla ilgili tehlikelerin farkında olunmalıdır. 
 

• Aracın yüklü ağırlığının kanuni sınırlar içinde olduğundan emin 

olunmalıdır. Dingil taşıma kapasitesi ve aracın boş ağırlığı 

unutulmamalıdır. 
 

• Müşteriden ayrılırken onların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

prosedürlerine uyulmalıdır. Sahadaki yükleme ve yaya hareketlerine 

dikkat edilmelidir. 

 

MÜŞTERİ YÜKLEMELERİNDE 
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 






