
 

 

 

GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 

ŞİRKET EMNİYET TALİMATLARI 

 
Sayfa No:              

Form No: 

Dosya No:                  

Yayın Tarihi: 

Revizyon No: 

Revizyon Tarihi : 

Onay :       
 

 
1 / 2 

03-006 

GOSGB-03-03-006 

05.03.2020 

--- 

--- 
İŞVEREN 

 

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN 

Adı ve Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

TEBLİĞ EDEN İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ 

Adı ve Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

 

KAMYON/DAMPERLİ KAMYON KULLANIMINDA İSG TALİMATI 

 

1. Bütün sinyalleri kontrol ediniz. 

2. Motoru çalıştırmadan kornaya basınız. 

3. Çıkma ve inmeyi usulüne göre yapınız. 

4. Ayakta iken vasıtalara dikkat ediniz. 

5. Bütün lastik tedbirlerine dikkat ediniz. 

6. Her an kamyonu kontrol ediniz.      

7. Aşırı hız yapmayınız. 

8. Yetkisiz kişiler taşımayınız. 

9. Basamaklar üzerinde hiç kimseyi seyahat ettirmeyiniz. 

10. Hareket halinde bir vasıtadan inme ve binme yaptırmayınız. 

11.  Bütün hidrolik sistemlerini kontrol ediniz. 

12. Hava sisteminizi kontrol ediniz. 

13.  Lastikleri doğru oranda şişiriniz.( Yüksek hızda lastik patlaması acil durum yaratabilir. ) 

14.  Radyatör, soğutucu, hidrolik ve hava basıncı sistemlerini kontrol ederken bütün basıncı düşürünüz. 

15. Eğer, vasıta yedeğe alınacaksa mutlaka yetkili amirinize haber verin.     (Aracı yedeğe almak emin bir 
yöntem değildir.) 

16. Aracınızın tekrar hazır olup olmadığını kontrol ediniz. Işıklar, Korna, Silecekler ve sinyal cihazları, 
göstergeler. 

17. Duruş esnasında ayak pedalını devamlı pompalamayın. Hiçbir zaman duruş frenini park için 
kullanmayınız. 

18. Yokuş aşağı inerken vitesi şartlara göre küçültünüz. 

19. Bütün yol işaretlerine uyunuz. Kamyonu hareket ettirmeden önce damperin tamamen indiğinden 
emin olunuz. 

20.  Aracınızı yol, hava ve yükün ağırlığına göre kullanın. 

21. Yokuş yukarı veya aşağı inerken vites sırasını emin şekilde değiştirin. 

22. Yokuş aşağı motoru durdurup boş vitesle kesinlikle inmeyiniz. 

23. Her türlü hız/ yük durumunda durma mesafesini ayarlayın. 

24. Geriye gidiş yapmadan önce sahanın açık olduğuna kanaat getirin. Ve alarm, ışık sistemlerini kontrol 
edin. Yükleme ve boşaltma esnasında sinyalci varsa onun direktiflerine uyunuz. Ayakta durmayınız, 
koltuğunuzu terk etmeyiniz. 

http://www.gamaisg.com.tr/
http://www.gamaisg.com.tr/
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25. Engebeli araziyi geçerken bir açı zaviyesi ile gidin. 

26. Her zaman düz yerde park etmeye çalışın. 

27. Yamaçta park etmekten başka çareniz yoksa kamyonunuzu dik açıda park ediniz. Park esnasında el 
frenini, müteakip, lastikleri takozla bloke edin.(Yollar park edilmek için değildir. Eğer park etmeniz 
gerekiyorsa en emin yeri seçiniz. 

28. Çalışma esnasında lastiklerde belirli miktar hava basıncının artması normaldir, azaltılmamalıdır. 

29. Yakıt ikmali esnasında motoru stop ediniz. Sigara içmeyiniz. Motor sıcaksa ekstra dikkat ediniz. 

30. Akülerin yanına ateşle yaklaşmayın. Akü kutupları arasına metal maddeler koyarak kontrol 
etmeyiniz. 

31. Yangın söndürücülerini kontrol ettiriniz. 

32. Motor suyunu kontrol ederken (Şayet motor sıcaksa) radyatör kapağını basıncı bırakacak kadar 
gevşetiniz 

33. Hava tanklarından su tahliyelerini yapın.( Özellikle soğuk havalarda hava tanklarını günde en az bir 
defa boşaltın.) 

34. Eğer aracınız elektrik kaynağı yapılacaksa akü kutup başlarını veya saha konvektörünü ve terminalini 
alternatörden ayırınız. 

35. Kamyonlar Yüksüz MAK. 30 Km/h, Yüklü MAK. 20 Km/h hız ile hareket edecektir 

36. Kamyonlar malzeme boşaltımı için geri yanaşırken kenara çok yaklaşmayacak, kasa hizasında 
yanaşacaktır. 

37. Kamyonlar stok sahasında damper kaldırırken, kamyon devrilmesine karşı, zeminin düz olup 
olmadığına dikkat edeceklerdir.  

38. Kamyon sürücüleri emniyet kemeri takmak zorundadır. 

39. Kamyonlar Damper kalkık hareket etmeyecektir. Yükünü boşaltır boşaltmaz damperini indirecektir. 

40. Kamyon sürücüleri ASLA damper kapağı ile damper arasına girmeyecektir. 

41. Kamyon damperini kaldırırken kamyon arkasında, yanında ve 10 metre civarında durmak yasaktır. 

42. Kamyon sürücüleri, sahada İSG riski bulunan durumları en yakın amirine bildirecek ve gerekli 
önlemlerin alınıp alınmadığının takipçisi olacaklardır.  

43. Hareket halindeki araçlara inip binmek, aracın kapı kenarına tutunarak yolculuk yapmak KESİNLİKLE 
yasaktır.  

44. Şantiye sahalarında çalışan personel kişisel koruyucu malzemelerini eksiksiz kullanmak zorundadır. 

45. Şantiye sahalarında gece çalışması yapılacaksa aydınlatma yapılacaktır. Yeterli aydınlatma olmayan 
tehlikeli bölgelerde Kamyon sürücüleri çalışmayacaklardır. 


