BATILİMAN’DA ÇALIŞACAK AĞIR VE BÜYÜK ARAÇLAR
İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI TALİMATI
Bu talimat, Batıliman Liman İşletmeleri’ne yükleme, boşaltma, çalışma vb için gelen tüm ağır ve
büyük araç sürücüleri ve onların bağlı oldukları şirketlerin uyması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği
kurallarını ve alınması gereken önlemleri kapsar.
Batıliman sahasında bulunan araç sürücüsü, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkartılan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgedeki hükümlere
ve yapılan işin özelliğine, gelişen teknolojinin gereklerine uygun olarak çalışacaktır.
Liman sahasında görevlendirilen tüm araç sürücüleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatında
yer alan tüm önlemleri ve bu talimatta belirtilmiş olan kuralları hiçbir uyarı veya yazışmaya meydan
vermeden yerine getirmek ve liman sahasında uygulanmakta olan tüm kurallara, işaret ve uyarı
levhalarına uymak, her türlü kişisel koruyucusunu kullanmak zorundadır.
Araç sürücüsünü Batıliman Sahası’nda görevlendiren firma her türlü kişisel koruyucuyu sürücülere
sağlamak, araçlarda bulundurmak ve araç sürücülerini kullandırmak ve bu konularda araç
sürücülerine sürekli eğitim vermek zorundadır. Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten
veya bilgisiz çalışan çalıştırmaktan doğacak kazalardan veya meslek hastalıklarından veya
mevzuat hükümlerinden dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk sürücüyü görevlendiren
firmaya ait olacaktır. Firmalar çalışmaları sırasında, kendilerine ait veya kiraladığı araçlarda gerekli
tüm bakım ve muayeneleri zamanında yaptırmak ve istenildiğinde Batıliman’a sunmak zorundadır.

Uyulması Zorunlu Kurallar:
1. Liman içinde trafik levhalarına uyulacaktır.
2. İş güvenliği uyarı levhalarına ve gerekliliklerine uyulacaktır.
3. Limana gelen araç içinde şoför dışında kimse bulunmayacaktır.
4. Liman sahasında araç kullanırken kesinlikle telefon kullanılmayacaktır.
5. Gösterilen alan dışında dolaşılmayacaktır. Gerekiyorsa Batıliman çalışanlarından yardım
istenecektir.
6. Görevlilerin uyarıları dikkate alınacaktır.
7. Hız limitine uyulacaktır. Hız limiti 20 km/saat’tir.
8. Liman iş makinesine geçiş üstünlüğü sağlanacaktır.
9. Araçta bir arıza olması halinde araç liman dışında tamir ettirilecektir. Gerektiğinde
Batıliman çalışanlarından yardım istenecektir.
10. Aracın kasası sağlam, düzgün ve temiz olacaktır.
11. Aracın trafik muayenesi, ruhsat vb. yasal gereklilikleri tam olacaktır.
12. Aracı kullanan şoför, ehliyetini beyan edecektir.
13. Kantar giriş çıkışları yavaş olacak, ani fren yapılmayacaktır.
14. Acil durumlarda araç çıkışa götürülecek ve acil durum görevlilerinin talimatlarına
uyulacaktır.
15. Araçta kişisel koruyucu ekipman bulundurulacaktır.
16. Liman sahasına giren operatör ve şoförler araçları terk etmeleri gerekiyorsa, Kişisel
Koruyucu Donanımlarını (İş ayakkabısı, baret, gözlük, toz maskesi, fosforlu yelek)
kullanacaklardır.
17. Araçların kapak ve kasa temizliklerinde şoförler tehlikeli hareketlerden (Uzuvların
sıkışmasına sebep olacak, pinçe ile kapak açma, çekiçle ile vurarak açma gibi) kaçınacaktır.
Gerekli durumlarda şoför/operatör, firma yetkilisi ile irtibata geçip yardım isteyecektir.
18. Yerlere çöp atılmayacaktır. Kamera kayıt takip sonucu atan kişi tespit edilecek ve tazmini
sağlanacaktır.
19. Bu kurallara uymayan araçlar tespit edilip Batıliman yetkilisi tarafından Oracle, Kantar
Kurulumu, Yasaklı Araçlar Listesine plaka, şoför bilgisi, yasaklanma nedeni ve süresi
yazılarak

kaydedilecektir.

Kaydedilen

araçlar

belirlenen

süre

içerisinde

Liman'a

giremeyecektir. Sistemden alınan ihlal dokümanı sürücüye ve şirketine bildirilecektir.

Kural İhlalinde Uyulacak Cezalar:

Bu talimat kurallarına uymayan araçların ve araç şoförlerinin aşağıda belirtilmiş olan tabloya
göre cezalandırılacağı Batıliman üst yönetimi tarafından kararlaştırılmıştır.

BATILİMAN KURALLARI

1. Olay Sonrası Şoför
Uzaklaştırma

2. Olay Sonrası Şoför
Uzaklaştırma

Liman hız limitinin aşılması

3 gün

20 gün

2 gün

20 gün

2 gün

20 gün

2 gün

20 gün

Araç kullanırken telefonla
konuşma
Araçtan baretsiz, iş
ayakkabısız, fosforlu yeleksiz,
gözlüksüz inmek
Güvenli olmayan noktalarda
Batıliman çalışanı nezareti
dışında araçtan inmek
Liman çalışanına, 3.kişilere
fiziki müdahale, kavga, darp,
vb müdahalede bulunma
Liman çalışanına, 3.kişilere
küfür hakaret vb konuşmalar
Liman varlıklarına bilerek ya
da dikkatsiz davranarak zarar
verme
Alkollü veya uyuşturucu
madde etkisinde araç
kullanma
Liman operasyonunu bilerek
aksatma
Sürücü belgelerinin eksik
olması
Araç bakım ve
muayenelerinin eksik olması

Sürekli
1 ay

Sürekli

Sürekli
Sürekli
15 gün

Sürekli

Sürekli
Eksikler giderilene kadar

