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Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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GİRİŞ
Trafikte Güvenlik için Oluşturulmuş İşveren Ağı (NETS)
NETS, küresel yol güvenliği konusunda işverenlerin öncülüğünde yürütülen bir kuruluştur ve kar
amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü (STK) olarak faaliyet göstermektedir. Küresel yol güvenliği
savunuculuğu çalışmaları arasında Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği İşbirliği (UNRSC) katılımı ile Yol
Güvenliği için Eylem Yıllarının tanıtılmasının yanı sıra üyeleri adına yürüttüğü yıllık filo güvenliği
karşılaştırma programı bulunmaktadır. NETS, yol güvenliği ile ilgili projelerini yürütmek ve ağ
kapsamında yol güvenliğini desteklemek üzere ABD Ulaştırma Bakanlığı, Ulusal Mesleki Emniyet
ve Sağlık Enstitüsü, sanayi dernekleri ve STK'lar ile işbirliği içinde çalışır. Son olarak, NETS her yıl
Güvenli Sürüş İş Haftası kampanyasının üretimi ve dağıtımı ile ilgilenir.
Amaç
NETS Kapsamlı YOL GÜVENLİĞİ Kılavuzu küresel yol güvenliğinin geliştirilmesinde işverenlere
destek olma misyonunun bir parçası olarak geliştirilmiştir. Bu belgenin amacı, aşağıdakileri de
içeren şekilde YOL GÜVENLİĞİ programı geliştirme sürecinin farklı aşamalarında olan işverenlere
destek olmaktır:


bir YOL GÜVENLİĞİ programı başlatmaya hazırlananlar;



politika ve program geliştirme sürecinin erken aşamalarında olanlar;



daha olgunlaşmış yol güvenliği yönetimi sistem ve müdahalelerinin yönetimini yürütenler.

Referanslar
Bu belgenin kaynakları arasında ANSI/ASSE Z15.1 – 2012 standardı, Motorlu Taşıt Kullanımı için
Güvenli Uygulamalar; Uluslararası Petrol ve Gaz Üreticileri Birliğinin Karayolu Ulaşım Önerilen
Güvenli Uygulamaları(OGP 365); ISO 39001:2012 standardı, Yol ve trafik güvenliği (RTS) yönetim
sistemleri — Kullanım kılavuzuna sahip gereklilikler ve NETS Yönetim Kurulu ile ekibi yer
almaktadır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Yasal Uyarı
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu
açısından herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi”
sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı
konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
Bu belgenin ana metnini oluşturan Yol Güvenliği Yönetimi Gereklilikleri NETS Yönetim Kurulu
üyeleri ile katkıda bulunan ekibin görüş birliğine dayanmaktadır. Bir diğer yandan, eklerde verilen
örnekler NETS ve ekibi, üye şirketleri ve Yönetim Kurulu'nun görüşlerini yansıtmayabilir.
Buna ek olarak, eklerde verilen materyal farklı kaynaklardan alındığından burada yer alan örnek
politikalardan bazıları birbiriyle ve Yol Güvenliği Yönetimi Gereklilikleri ile tutarsızlıklar içerebilir.
Yol Güvenliği Yönetimi Gereklilikleri ve eklerdeki ilgili materyal arasında çakışma olması
durumda, Gerekliliklerde tanımlanan hükümler öncelikli olacaktır.
Ayrıca, okuyucular burada verilen örnek politikaların belirli unsurlarının uygulanması sırasında
yerel koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğini unutmamalıdır. Örneğin, genel olarak
güvenli takip mesafesi olarak 2 saniyelik mesafe önerilmektedir ve kötü hava koşullarında bu
değer 4 ila 8 saniyeye çıkabilir. Ancak, 2 saniyelik asgari takip mesafesi dünyanın bazı
bölgelerinde, sıkışıklığın yoğun olduğu kentsel alanlarda uygun bir mesafe olmayabilir ve 4 ila 8
saniyelik mesafe oldukça zorlu yol veya hava koşullarında uygun güvenlik aralığı sağlamayabilir.
Son olarak, bu belgedeki konu ve öneriler, belgenin yayınlandığı sırada erişilebilir olan en güncel
ve kapsamlı bilgileri yansıtmaktadır. Bununla beraber, bu belge ile birlikte sunulan önerilerin
yorumlanması ve uygulanması söz konusu olduğunda, okuyucular daima ortaya çıkabilecek
tehlikeleri, yerel yol ortamını, teknolojideki değişiklikleri ve araştırmalardan edinilen yeni bulguları
göz önünde bulundurmalıdır.
Yerel, bölgesel ve ulusal trafik güvenlik kanunlarına uyum
Bir kuruluşun ticari veya ticari amaçlar dışında kiralanmış olan ya da mülkiyetinde olan taşıtlar,
ticari amaçlarla veya ticari amaçlar dışında kullanılan taşıtlar için belirlenmiş gerekliliklerin
yanı sıra en azından yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemeler ile trafik kanunlarını karşılamalıdır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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KAPSAM VE KULLANIM
Bu belge, şirketlerin mülkiyetinde bulunan ya da şirketlerin kiraladığı hafif, orta ya da ağır işlerde
kullanılan taşıtların sürücüleri ile şirket işlerini gerçekleştirirken yılda 5000 mili/8000 kilometreyi
aşan şekilde kişisel, ortaklaşa ya da kiralık taşıt kullanan sözleşmeli işçiler ve çalışanlar için
geçerlidir. Belge, aşağıdakileri de içeren şekilde birçok farklı biçimde kullanılabilir:


Bir YOL GÜVENLİĞİ programı geliştirme sürecinin erken aşamalarında olan şirketler tarafından
öncül olarak. Bir YOL GÜVENLİĞİ girişiminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi
konusunda kritik önem taşıdığı tespit edilen öğeler için bir şablon sunar.



Filo güvenliği programlarını geliştirmek için fırsatlar tanımlamak ya da programlarındaki
boşlukları belirlemek için filo güvenliği programlarını uygulamaya koymuş işverenler tarafından
bir denetim aracı olarak.



Birden fazla şirket filo güvenliği programlarını karşılaştırmak için bir araya geldiğinde bir
karşılaştırma şablonu olarak.

Kuruluşların göz önünde bulundurması gerekenler
Başarılı YOL GÜVENLİĞİ programları zengin kaynaklara sahiptir, liderler tarafından yürütülür ve iş
dalı tarafından sahiplenilir.
1. Kaynak sağlama işlemi, sınırlama olmaksızın aşağıdakiler için finansman sağlanmasını
içermektedir:
a. Sürücü güvenliği programları (eğitimler gibi);
b. YOL GÜVENLİĞİ programı yönetimi (ör: Kurumdaki insanlar ile ya da dışarıdan alınan
hizmetler ile);
c. Ölçümlerin elde edilmesini sağlayacak teknoloji.

2. Kıdemli iş/dünya çaplı yöneticilerin bağlılık göstermesi, zaman ve kaynak ayırması, özen
göstermesi. Bu kişiler YOL GÜVENLİĞİ programını üst seviyelere taşıyarak güvenliğe değer
veren bir kültürün benimsenmesi için ortam oluşturur.
3. "İş dalı tarafından sahiplenme" terimi aşağıdaki unsurları ifade eder:
a. Her sürücü kendi sürüş performansından sorumlu tutulur.
b. Sürücünün yöneticisi de kuruluşunun sürüş performansından sorumlu tutulur ve sonuçlar
için sorumlu tutulabilirlik kuruluşun en yüksek seviyelerine kadar çıkar.
c. Yerel bölgenin YOL GÜVENLİĞİ ekipleri, küresel YOL GÜVENLİĞİ yöneticisine bağlı bölgesel
ya da ticari YOL GÜVENLİĞİ öncülerinden oluşan bir YOL GÜVENLİĞİ ağının bir parçasıdır.

Not: Bazı büyük kuruluşlarda, küresel YOL GÜVENLİĞİ yöneticiliği tam zamanlı bir
görevdir. Diğer tüm kişiler, pozisyonları gereği YOL GÜVENLİĞİ görevini üstlenir. YOL
GÜVENLİĞİ organizasyon şeması örnekleri Ek A'da gösterilmiştir.
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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ÖLÇÜMLER, İŞ VAKASI VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Ölçümlerin/temel performans göstergelerinin toplanması, analiz edilmesi ve iletilmesi bir filo
güvenliği programının önemli yönetim bileşenlerindendir.
Temel Veri İhtiyaçları
1. Türe göre toplam taşıt sayısı:
a. Hafif
b. Orta
c. Ağır
2. Belirli bir sürede taşıt türüne göre toplam mil/kilometre
3. Belirli bir sürede taşıt türüne göre toplam çarpışma
4. Belirli bir sürede taşıt türüne göre toplam yaralanma
5. Çarpışma türü, ör:
a. sonuca göre: ör: ölüm, çalışan yaralanması, üçüncü kişi yaralanması, yalnızca mal hasarı
b. nedene göre: ör: trafik ışığına uyulmaması, geçiş önceliğine uyulmaması, vur-kaç
c. çarpma mekanizmasına göre: ör: yandan çarpma, kafa kafaya çarpışma, arkadan çarpma
Ölçümler/Temel Performans Göstergeleri
1. Öncü Performans Göstergeleri
Öncü performans göstergeleri gelecekte pozitif ya da negatif olayların görülebilme olasılığı ile ilgili
fikir verir.
a. Örnek: Yüksek riskli sürücü olarak tanımlanan sürücü yüzdesi (ör: hızlanma veya çarpışma
kayıtlarına ya da Taşıt İzleme Sistemleri de dahil olmak üzere diğer veri kaynaklarına göre,
ayrıca bkz. Ek B)
b. Örnek: Bir takvim yılında sürücü eğitimini tamamlayan sürücü yüzdesi Örnek: Çarpışmayı
takip eden 30 gün içinde bir "ana neden" analizinden geçen çarpışma olayı yüzdesi

2. İkincil Performans Göstergeleri
İkincil performans göstergeleri bir filo yönetimi programının ne kadar iyi ya da ne kadar kötü
performans gösterdiğine ışık tutar.

Örnek: Milyon Milde Çarpışma ve Yaralanmalar (CPMM ve IPMM)
CPMM =

IPMM =

(Belirli bir süre içinde toplam çarpışma x 1.000.000)
Bu dönemde kat edilen toplam mil sayısı
(Belirli bir süre içinde toplam yaralanma x 1.000.000)
Bu dönemde kat edilen toplam mil sayısı

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Çarpışma Sonucu Ortaya Çıkacak Onarım Maliyetlerinin Belirlenmesi
Aşağıdaki örnek, çarpışma ile ilgili onarımların maliyetinin tespit edilmesi ile ilgili olarak kılavuzluk
sağlar. Yaralanma ve ölüm olayları ile ilgili maliyetlerin hariç tutulduğunu unutmayın.
Varsayım:
Filo büyüklüğü = 500 taşıt; yılda yaralanma olayı görülmeyen çarpışmalara dahil olan filo oranı
%15; ortalama onarım maliyeti = 15.380 ABD $*
Yıllık Çarpışma Onarım Maliyeti = 500 x 0,15 x 15.380 $ = 1.153.500 ABD $
(* Ortalama onarım maliyetinin alındığı kaynak: Economic Burden of Crashes on Employers
(İşverenler Açısından Çarpışmaların Ekonomik Külfeti), NHTSA, 2002)
İşbirliği/Karşılaştırma/Sürekli Gelişim
NETS şirketlerin filo/yol güvenliği liderlerinin kendi güvenlik programlarının yanı sıra sektördeki
diğer şirketler ile ilgisiz sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de güvenlik programlarını düzenli
olarak incelemelerini önerir. Bu, problemlerin çözüm süresini azaltacak, YOL GÜVENLİĞİ
programları ile ilgili yeni fikirler edinilmesini sağlayacak, sürekli gelişime destek olacak ve gelecek
vaat eden uygulama alışverişini kolaylaştıracaktır.
Karşılaştırma/işbirliği resmi olarak ya da gayrıresmi olarak gerçekleştirilebilir. Resmi
karşılaştırma, bir yol güvenliği karşılaştırma kuruluşuna (örneğin NETS) katılmanın yanı sıra
üyeleri adına sektör kuruluşları tarafından yürütülen karşılaştırma programlarına (örneğin;
Amerikan Gaz Birliği) katılmayı içerebilir. Resmi ve kapsamlı bir filo güvenliği karşılaştırma
programı hakkında bilgi edinmek üzere NETS’İN GÜCÜNÜN SAYILARLA İFADESİ™ Filo Güvenliği
Karşılaştırması hakkında bilgi edinmek için www.trafficsafety.org adresini ziyaret edin. Bunun
büyük ve küçük filolar, tüm taşıt türleri ve küresel olarak, dünyanın tek bir bölgesinde ya da
yalnızca tek bir ülkede faaliyet gösteren işverenler için faydalı olabileceğini unutmayın.
Resmi olmayan karşılaştırmada, genellikle aynı sektörden bir grup işveren, verilerin
toplanması ve analiz edilmesi için üçüncü bir kişiyi sürece dahil etmeden ilgili şirketlerin YOL
GÜVENLİĞİ programlarının iyileştirilmesi yönünde işbirliği içinde çalışması esas alınır.
NETS'in karşılaştırma programı CPMM'ler/IPMM'ler ve karşılaştırma egzersizine katılan şirketler
tarafından kullanılan program elemanları hakkında veriler toplar.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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NETS tarafından karşılaştırılan program elemanları sınırlama olmaksızın aşağıdakileri içerir:
1)
2)
3)
4)
5)

Politikalar
Açıklamalı Sürüş sürecini de içeren eğitim programları
Yüksek riskli sürücü tanımlaması ve müdahalesi
Çarpışma gözden geçirme süreci
Taşıt içi İzleme Sistemlerinin (IVMS) ve Orijinal Ekipman Sağlayıcı (OEM) tarafından
sağlanan güvenlik teknolojisinin kullanımı
6) Yetkili sürücü süreci (eş/partner/bağlı programlar/yükleniciler)
7) Ölçümler (ör: CPMM/IPMM, bir çarpışma olayı yaşamış filo yüzdesi, en sık görülen
çarpışma türleri, taşıt türü ve ülke ya da dünyadaki bölgeye göre skor kartı)
8) Cep telefonu ve diğer elektronik aygıtlar ile ilgili politikalar
9) Kıdemli yönetimin katılımı
10) İdari kontroller (her gün ya da hafta içinde ardı ardına taşıt kullanmasına uygulanan
saatler üzerinde uygulanan sınırlamalar, zorunlu dinlenme molaları

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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TANIMLAR
ABS

Kilitlenmeyen Fren Sistemi

Çarpışma

Kullanılan bir motorlu taşıtın başka bir taşıt, eşya, kişi veya hayvan ile temas
etmesini içeren bir olaydır. Bu olay, kamuya açık bir karayolu üzerinde ya da
dışında görülebilir ve taşıt hasarı, mal hasarı ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Şirket Sürücüsü






Şirket sürücüsü, şirketin mülkiyetinde olan veya şirketin kiraladığı
taşıtı kullanması için görevlendirilmiş kişidir.
İşverenin takdirinde olacak şekilde, şirket sürücüleri aynı zamanda
eşler, partnerler ve şirket sürücülerinin lisanslı bağlı kişilerinin yanı sıra
sözleşmeli personeli de içerebilir.
Şirket sürücüleri "telafi" taşıtı verilen çalışanları da
içermektedir.
Kişisel, ortak veya kiralık taşıtları şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek
için yılda 5000 mili/8000 kilometreyi aşan şekilde kullanan sözleşmeli
işçiler ve çalışanlar da şirket sürücüsü olarak görülmektedir.

Tedbirli Sürüş
Eğitimi

Güvenli sürüş teknikleri ve yolu kullanan herkes için sorumluluğu öğreten bir
eğitim. Kurallar konusunda uzmanlaşılmasının ve temel sürüş mekanik
unsurlarının ötesine geçer. Hedef, tehlikeli durumların, olumsuz koşullara ya
da başka kişilerin hatalarına rağmen öngörülmesini sağlayarak çarpışma
riskini azaltmaktır.

Ağır Vasıta

Aşağıdaki özelliklerden birini taşıyan bir taşıt:
 Yalnız başına veya bir kamyon/römork kombinasyonu ile Brüt Taşıt Ağırlığı
Değeri (GVWR) 11.794 kilogram (26.001 libre) veya daha fazla olan ya da
 Sürücü dahil 16 veya daha fazla yolcu taşımak için tasarlanmış olan

HSSE

Sağlık, Emniyet, Güvenlik, Çevre

Yaralanma

İlk yardım ötesinde tıbbi tedavi gereklidir ve bir doktor ya da başka bir sağlık
uzmanı yaralanma tanısı koymuştur. Ayrıca, tanımlar bilinç kaybı, işten en az bir
gün uzak kalma, iş faaliyetlerinin kısıtlanması veya iş devri ile sonuçlanabilecek
şekilde bir kişinin fiziksel hasar görmesini de içerebilir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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IVMS

Taşıt içi Takip Sistemleri (IVMS) veya sürücü davranışı takip sistemleri, bir
sürücünün davranışı ve taşıt kullanımı hakkında tarih, saat, hız, hızlanma,
yavaşlama ve emniyet kemeri kullanımı gibi verileri kat eden elektronik
aygıtlardır.

Seyahat
Yönetimi
Sistemi

Bir seyahat yönetim sistemi bir şirketin faaliyetleri dahilinde karayolu
taşımacılığı ile ilgili risklerin azaltılması ile ilgili planlanmış ve sistematik bir
süreçtir. Seyahat yönetimi aşağıdaki bileşenlere sahiptir: 1) seyahat ihtiyacını
değerlendirmek ve uzun seyahatlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için
kullanılan resmi bir mekanizmadır ve 2) risklerin giderilmesi, güvenli
güzergahların ve sürücüler ile amirler arası iletişimin planlanmasını da içeren
şekilde bir seyahat yönetimi prosedürüdür.

JMP

Seyahat Yönetimi Planı (JMP) bir seyahat yönetimi sisteminin bir parçasıdır ve
sürücü ile amir (veya Seyahat Yöneticisi) arasında, üzerinde anlaşmaya varılan
planı ifade eder. JMP kalkış ve nihai hedefe varış arasındaki süreyi kapsar. JMP,
güzergah üzerindeki olası tehlikelerden kaçınılması veya bunların giderilmesi için
en güvenli güzergahı, alternatif güzergahları, telsiz trafiği takibi istasyonları,
güzergah üzerinde iletişim gibi unsurların ayrıntılarını verir ve yorgunluğu önlemek
için sürücülerin vereceği dinlenme molalarını (güvenli konumlarda) da içerir. Genel
bir acil durum yanıtlama sistemine erişim bulunamayan konumlarda, plan,
sürücülerin tıbbi bakım arayabileceği tesisleri de tanımlamalıdır.

Hafif Taşıt

Aşağıdaki özelliklerden birini taşıyan bir taşıt:
Brüt Taşıt Ağırlığı Değeri (GVWR) 4536 kilogramın (10.001 libre) altında olan
veya sürücü de dahil olmak üzere sekiz veya daha az kişi taşımak için
tasarlanmış olan taşıtlar. GVWR, sürücü, yolcular, yakıt ve yükü de içeren
şekilde, tek bir taşıtın maksimum yüklü kapasitesidir.



Orta Taşıt

Aşağıdaki özelliklerden birini taşıyan bir taşıt:



GVWR değeri 4536 kilogramın (10.001 libre) üzerinde ancak 11.794
kilogramın (26.001 libre) altında olanlar.



Herhangi türde bir römork çeken ve birleşik GVWR değeri 11.794 kilogramın
(26.001 libre) altında olanlar veya
Sürücü de dahil olmak üzere 9 ila 15 kişiyi taşımak için tasarlanmış olanlar.



Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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NCAP

Yeni Araba Değerlendirme Programı. Genellikle devlet öncülüğünde yürütülen bir
NCAP, motorlu taşıtların test edilmesi ve çarpma durumunda taşıt içindekileri
yaralanmaya karşı koruma becerilerine göre bunlara derece (genellikle sayısal)
atanması ile belirlenir. Daha fazla bilgi için: http://www.globalncap.org/

Devrilmeyi
önleyici
teknoloji

Hafif taşıtlar için tasarlanmış olan devrilmeyi önleyici teknoloji bir elektronik denge
kontrolü sisteminden (ESC) faydalanır. Bu sistem, bağımsız tekerleklerde frenleri
etkinleştirerek sürücünün taşıtı kontrol etmesini sağlayacak şekilde taşıtın çekiş gücünü
geri kazanmasını sağlayabilir.
Aynı teknoloji için kullanılan diğer isimler aşağıdakileri içermektedir: Çekiş kontrol sistemi
(TCS), taşıt denge kontrolü (VSC), elektronik denge programı (ESP), dinamik denge
kontrolü (DSC). Sistem birçok taşıt üreticisinin yeni arabalarında, SUV'lerinde ve hafif
kamyonlarında mevcuttur.

Devrilmeye
karşı
koruma

Devrilmeye karşı koruma yapıları (genellikle kabin veya şasiler) taşıt içindeki kişileri
taşıtın devrilmesi durumunda ortaya çıkabilecek yaralanma olaylarına karşı korumayı
amaçlamaktadır.
Bu ilave koruma aşağıdaki biçimlerde olabilir:




Yandan Darbe
Koruması

Taşıt içinde tam yuvarlanma kafesi

Tavan sütunlarına sağlanan destek
Artırılmış pencere gücü
Avrupa Birliği ECE95 düzenlemesi, ABD'nin FMVSS 214 düzenlemesi veya eşdeğer
bir düzenlemeye uygun, yandan darbelere karşı koruma sağlayan bir sistemdir.
Genellikle, tüm modern taşıtlar, yandan darbeye karşı korumaya uyarlanmış yapısal
tasarımlara sahiptir; taşıtların büyük bir çoğunluğu yandan hava yastıkları ile donatılmıştır
ve birçoğunda ilave kafa koruma hava yastıkları ya da perdeleri bulunmaktadır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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YOL YÖNETİMİ GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİ
Gereklilikler dört gruba ayrılır:
A. YOL GÜVENLİĞİ Yönetimi Sistemi: bir kuruluşun yol güvenliği performansını
iyileştirmesini sağlayan program bileşenleri içerir
B. Sürücü ve yolcu gereklilikleri
C. Planlama, yürütme ve takip için Seyahat Yönetimi gereklilikleri
D. Taşıt gereklilikleri
Sağlam bir yol güvenliği girişimi için zorunlu bileşenler solda listelenmiştir. Kılavuz referansları,
en iyi uygulamalar ve ekler gibi ilave materyaller sağda yer almaktadır.
Zorunlu bileşenler
A. Yol Güvenliği Yönetimi Sistemi

Kılavuzluk

1.

Kapsamlı yol güvenliği
yönetimi sistemleri için
örnekler aşağıdakileri
içermektedir:
- OGP 365 Karayolu taşımacılığı
güvenliği önerilen uygulamaları
- ISO 39001:2012 Karayolu
trafiği güvenlik yönetimi
sistemleri (RTS) – Kullanım için
kılavuzluk gereklilikleri

Faaliyetlerin karayolu taşımacılığı risklerini en aza
indirecek şekilde planlandığından, yürütüldüğünden,
denetlendiğinden ve yönlendirildiğinden emin olmak
üzere bir yol güvenliği yönetimi sistemi uygulamaya
konmalıdır. Yönetim sistemi aşağıdaki bileşenleri
içermelidir:
A. Liderlik ve bağlılık
B. YOL GÜVENLİĞİ politikası, amaçları ve hedefleri
C. Kuruluş, kaynaklar, görevler ve
sorumluluklar
D. Uyum, eğitim ve farkındalık
E. Karayolu taşımacılığı risk yönetimi
F. Haberleşme süreci
G. Belgelendirme ve yönetim sistemi
H. İşletimsel planlama ve kontrol
I. Acil durumlarda hazırlıklı olma ve yanıt verme becerisi
J. Takip, ölçüm, analiz ve değerlendirme
K. Karayolu taşımacılığı olay soruşturması ve
takibi
L. Kurum içi denetimleri
M. Yönetim değerlendirmesi
N. Uyumsuzluk, düzeltici ve önleyici eylem
O. Sürekli gelişim için bağlılık

Ayrıca, ANSI/ASSE Z15.1 2012
standardı, Motorlu Taşıtların
Kullanımı için Güvenli Uygulamalar
da yol güvenliği yönetim sistemi
bileşenleri içermektedir.
Örnek organizasyon şemaları ve olay
soruşturma raporları Ek A'da
verilmiştir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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B. Sürücü ve yolcu gereklilikleri
1. Taşıtlarda oturan kişiler emniyet kemeri kullanmalıdır.
Bu gerekliliğin belirtilmesi sürücünün
sorumluluğundadır.
2A. Sürücüler konum ve taşıt türüne uygun, geçerli bir
sürücü ehliyetine sahip olmalıdır.

Örnek Sürücü Ruhsatlandırma
politikası için Ek B4'e başvurun.

2B. Sürücülerin fiziksel ve ruhsal olarak taşıt kullanmaya
uygun olduğundan emin olmak üzere kurum içi
kapsamlı bir Çalışmaya Uygunluk politikası geliştirin.

Düzenli tıbbi muayene gerekliliğini
içeren bir Sürücü Çalışmaya Uygunluk
sürecini uygulamaya koyun (ör: uyku
apnesi gibi uyku bozukluklarının
aranması).

3. Sürücüler, kullanılan farklı sınıflarda taşıtlar için uygun
bir Tedbirli Sürüş Eğitimini başarıyla tamamlamalıdır.
Eğitim aşağıdakileri içermelidir:

A. Genel tehlike farkındalığı (yorgunluk yönetimi ve
sürüş sırasında dikkat dağınıklığı dahil) ve geçmiş
çarpışmaların incelenmesi ile tanımlanan öğeler

B. İş üzerinde, direksiyon arkasında yapılan çalışmalar
veya beceri seviyesini sergilemek ve değerlendirmek
için başka bir yöntemin kullanılması

C. Sürücünün performansı ve risk maruziyetine göre
düzenli olarak tazeleyici eğitim verilmeli ve iş başında
eğitim en fazla üç yılda bir yinelenmelidir

NETS devrilme riskinin yüksek olduğu
durumlarda (ör: taşıt türü ve/veya yol
türü ya da koşullar nedeniyle) bir
devrilme farkındalığı eğitiminin
tamamlanmasını önerir.
Açıklayıcı ve destekleyici sürüşler
hakkında bilgi içeren örnek bir Sürücü
eğitimi politikası için Ek B2'ye
başvurun.
NETS sürücülerden sürücü eğitimi
politikası ile ilgili yazılı bir
onay/tasdik alınmasını önerir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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4.

Yönetim, asgari olarak aşağıdakileri içerecek bir
Yüksek Riskli Sürücü müdahale sürecini uygulamaya
koymalıdır:

Yüksek Risk Tanımlaması ve örnek
politikaların işleme alınması için Ek
B6'ya başvurun.

A. Yüksek riskli sürücülerin tanımlanması, bildirilmesi
ve yönetilmesi için kriterler;

B. Yüksek Riskli Sürücü sınıflandırmasının hemen
ardından sürücünün amiri ile yürütülecek planlanmış
bir koçluk oturumu ve

C. İlave yeniden eğitime alınma ve destekleyici
değerlendirme gereklilikleri;

D. Uygun performans yönetimi sürecine
yönlendirme.
5A. Bir HSSE risk değerlendirmesine dayanarak hangi
taşıtlara Taşıt İçi İzleme Sistemi (IVMS) takılacağını
belirleyin. Asgari bir gereklilik olarak, IVMS aygıtları bir
"sürücü kimlik anahtarına" hız, ani hızlanma, ani
yavaşlama, kat edilen kilometre veya mil değeri ile
sürücünün taşıt kullandığı süreyi kaydetmelidir.
5B. IVMS verilerini aşağıdaki amaçlar için kullanın:
 Sürücüleri geri bildirimde bulunmak ve sürücü
performansını iyileştirmek
 Takdir ve sonuçlar ile yüzleşme odaklı bir yönetim
anlayışını benimsemek, uyumlu olmayan davranışları
için yaptırım uygulamak

IVMS'nin tanıtım aşamasını
hızlandırmak için risk temelli bir
yaklaşımdan faydalanılabilir. Risk
değerlendirmenin sonucu olarak
IVMS öncelikle yüksek riskli
sürücülere daha sonra da diğer
sürücü kategorilerine tanıtılabilir.
Bir IVMS uygulaması ve sürücü geri
bildirim kılavuzluğu belgesine
http://www.ogp.org.uk/pubs/36512.pdf adresinden ulaşılabilir.
Not: Bu gerekliliğin uygulanması,
diğer geri bildirim mekanizmalarının
(ör: açıklayıcı ve destekleyici sürüşler)
sürücü performansının iyileştirilmesi
için geçerli yöntemler olmadığı
anlamına gelmez. Açıklayıcı ve
destekleyici sürüşler sürücü eğitim
planının bir parçası olmaya devam
edebilir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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6. Sürücülerin taşıt kullanırken cep telefonu/çağrı cihazı/iki
yönlü telsiz kullanmasına izin verilmemektedir. Bu
kurallar ellerin serbest kaldığı aygıtları da içermektedir.

Örnek cep telefonu politikası için Ek
B1'e başvurun.

A. Yasaların izin verdiği kapsamda, istisnalar aşağıdaki
gibidir:
 Acil durumlarda

 Konvoy yönetiminin bir parçası olarak
 HSSE risk değerlendirmelerine bağlı
olarak diğer durumlar

7. Sürücüler alkol, uyuşturucu, narkotik madde veya sürüş
kabiliyetini etkileyebilecek ilaçların etkisi altındayken
taşıt kullanmamalıdır.

8.

Bir risk değerlendirmesi ile iki tekerlekli motorlu taşıtlar
ile ilgili risklerin yönetilmesi için yeterli denetimlerin
uygulandığı gösterilmediğinde, şirket işleri için iki
tekerlekli motorlu taşıtların kullanılmasına izin
verilmemektedir.

Alkol, uyuşturucu ve sürüş kabiliyetini
etkileyebilecek ilaç kullanımı ile ilgili
örnek bir politika için Ek B3'e
başvurun.
İki tekerlekli motorlu taşıt kullanımı
ile ilgili örnek politika için Ek B7'ye
başvurun.

Risk değerlendirmesinin sonucu iki tekerlekli motorlu
taşıtların kullanımına izin verilebileceği yönde olursa,
bu uygun kaskların kullanılması ve özel sürücü
eğitiminin alınmasını da içeren şekilde bu taşıtların
kullanımı için asgari gereklilikleri belirleyen bir
politika/prosedür uygulamaya konmalıdır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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C. Seyahat Yönetimi
1.

Yönetim, yorgunluk yönetimi prosedürleri ve bir görev, sürüş
ve dinlenme saatleri düzeni uygulamalıdır. Bu düzen, yerel
kanunlar ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Yönetim,
sürücünün görev, sürüş ve dinlenme saatleri düzenini ihlal
edecek şekilde çalışmasını gerektiren işler için görevlendirme
yapmamalıdır.

A. Sürücüler fiziksel ve ruhsal olarak taşıtı kullanabilecek
kapasitede olmalıdır.

B. Sürücüler aşağıdaki haklara sahiptir:
 Tamamen dinlenmiş ya da tetikte olmadıklarında taşıt
kullanmaktan kaçınmak

 Dikkat kaybı olduğunda taşıtı durdurarak dinlenmek için

Aşağıdakileri de içeren
yorgunluk yönetimi
prosedürlerini uygulamaya
koymak:
 İşi yeterli dinlenme molaları
sağlayacak, uzun saatler boyunca taşıt
sürmekten kaçınacak, geceleri taşıt
kullanmaktan kaçınacak ve iş
vardiyalarını değiştirmekten kaçınacak
şekilde planlayın
 İşçilerin gece konaklama için
düzenlemeler yapmasına izin
verin.

 Sürücüleri yorgunluk riski ve

güvenli bir konumda mola vermek

C. Sürücüler görev, sürüş ve dinlenme saatlerine uymalıdır.





yorgunluk yönetimi için etkin
stratejiler konusunda eğitin
Görev, sürüş ve dinlenme süreleri ile
ilgili yerel kanun ve düzenleme yoksa
Tablo 1'de (sayfa 22) verilen görev,
sürüş ve dinlenme süreleri önerilir.
Görev, sürüş ve dinlenme süreleri için
belirlenmiş yerel kanunlar ve
düzenlemeler fazla katı değilse, NETS
Tablo 1'de tanımlanan daha katı
gerekliliklerin uygulanmasını önerir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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2.

Yöneticiler seyahatleri ortadan kaldırmak ve riski azaltmak
için seyahat sayısını düzenli olarak sorgulamalı ve
incelemelidir.

Güvenli ulaşım yöntemleri (demiryolu,
feribot, hava yolculuğu) ve işleri
gerçekleştirmek için görüntülü görüşme
ya da web toplantısı gibi alternatif
yöntemleri göz önünde bulundurun.
Karayolu taşımacılığı tek uygun çözüm
olduğunda, maruziyet (kat edilen kilometre
veya mil) ve riskin azaltılması için özel
karayolu taşımacılığı tedbirlerinin alınma
olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
tedbirler, daha düşük riskli karayolu
taşımacılığı yöntemleri (ör: otobüs ile hafif
taşıt karşılaştırması) ve seyahatleri
birleştirme seçeneklerini içermektedir.

3A.

3B.

Seyahat Yönetimi Planı gerektiren seyahatlerin (seyahat
türlerinin) tanımlanması ve bu seyahatler için bir JMP'nin
uygulamaya konması için yerel bir HSSE risk
değerlendirmesinden faydalanın.
JMP, izin verilen güzergah, güzergah tehlikelerinin ve ilgili
kontrollerinin, dinlenme molalarının ve seyahat sırasındaki
haberleşme gerekliliklerinin tanımlanmasını içerir. Seyahat
planlamasında, yorgunluk yönetimi kontrollerinin yanı sıra
Tablo 1'de belirtilen görev, sürüş ve dinlenme süreleri
uygulanacaktır.

Seyahat Yönetimi ile ilgili örnek bir politika
için Ek C'ye başvurun.
NETS, Seyahat Yöneticilerinin
görevlendirilmesini ve bu kişilerin uygun
şekilde eğitim almasının sağlanmasını
önerir.
Uygun olan durumlarda, sürücü ve seyahat
yöneticisinin aşağıdakileri sağlamak için bir
seyahat öncesi bilgilendirme oturumu
yürütmesi gerekmektedir:
a. Sürücünün çalışmaya uygun olması ve
seyahat için gerekli vasıfları taşıyor
olması (aynı zamanda bkz. gereklilik 3, 4
ve 8)
b. Sürücü ve seyahat yöneticisinin
JMP'yi anlamış olması
c. Taşıtlar seyahat öncesinde denetlenir
(ayrıca bkz. gereklilik 16.2)
Seyahat öncesi bilgilendirmelerinin uygun
olmadığı seyahatler için seyahatin yukarıda
bahsi geçen madde a, b ve c ile uyumlu
olmasını sağlamak üzere alternatif
kontroller uygulamaya konabilir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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4.

Şirket işleri yürütülürken izinsiz yolcuların taşıt içinde
bulunmasına izin verilmez.

Şirketin mülkiyetinde olan ya da
şirket tarafından kiralanan taşıtları
sürme ve şirketin mülkiyetinde olan
ya da şirket tarafından kiralanan
taşıtlarda yolculuk etme yetkisi
bulunan kişileri açıklayan bir
politikayı uygulamaya alın.
Genellikle, ağır iş taşıtlarında yetkili
yolcular sürücünün iş dalı yönetimi
tarafından onaylanmış kişiler
olmalıdır. Bunlar, sınırlama
olmaksızın sürücü eğitmenleri,
eğitim görmekte olan sürücüler,
bakım ekibi ve taşımacılık ekibini
içerir.
Bazı ülkelerde, yolcuların yük,
özellikleri ve acil durumda yanıt
verme süreci hakkında bilgi sahibi
olmasını da içeren düzenleyici
gerekliliklere uyması
gerekmektedir.

5.

Sürücüler, yasaların izin verdiği kapsamda, gündüz
saatlerinde farları açık şekilde yolculuk etmelidir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
17

NETS KAPSAMLI YOL GÜVENLİĞİ KILAVUZU™

TABLO 1: ÖRNEK İŞ/GÖREV, SÜRÜŞ VE DİNLENME SÜRELERİ
Aşağıdaki öneriler temel olarak ağır taşıtlara uygulanan düzenleyici ilkelere dayanmaktadır. Ancak,
aşağıdaki öğelerin bir kısmı (ör: dinlenme molası ihtiyacı ve toplam sürüş süresinde değişme
süresini de göz önünde bulundurma ihtiyacı ile ilgili olanlar), aynı zamanda hafif ve orta taşıtlar için
de geçerlidir.
Tablo 1'deki her bir gereklilik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu gerekliliklere uyumlu
hareket etmenin önemi ile bunların yerel kanunlar ve düzenlemeler ile ilişkisi hakkında fikir sahibi
olmak için Ek C1'e başvurun.
Hafif veya orta taşıtların
sürücüleri için

Ağır taşıt sürücüleri ve sürücülük birincil iş
görevi olan diğer kişiler için

Molalar arası azami
sürüş süresi ve asgari
mola süresi

İki saat boyunca devamlı
sürüşün ardından az 15 dakikalık
mola.

4,5 saat boyunca devamlı sürüşün ardından
az 30 dakikalık mola. Ancak yirmi dört
saatlik dönemlerde enerjinin düşük olduğu
saatlerde iki saatte bir 15 dakikalık mola
verilmesi ya da molaların daha sık bir şekilde
düzenlenmesi şiddetle önerilir.

24 saatlik dönem içinde
azami iş/görev saatleri

Çalışanın iş/görev için harcanan
on iki saatten sonra taşıt
kullanmasına izin
verilmemektedir.

Çalışanın görev için harcanan 14 saatten
sonra taşıt kullanmasına izin
verilmemektedir.

24 saatlik dönem
içinde azami sürüş
süresi

Değiştirme süresi hariç toplam
sekiz saat. Değiştirme süresi dahil
dokuz saat.

Değiştirme süresi hariç toplam on saat.
Değiştirme süresi dahil on bir saat.

Yedi günlük ve 14
günlük dönemlerde
azami iş/görev süreleri

İş/görev için yedi günlük bir
dönemde 40 saat, 14 günlük bir
dönemde de 80 saat harcadıktan
sonra taşıt kullanılmamalıdır.

Görev için sekiz günlük bir dönemde 70 saat,
14 günlük bir dönemde de 120 saat
harcadıktan sonra taşıt kullanılmamalıdır.

*Birincil olarak iş ile
ilgili sürüşü içeren
iş/görev süresi

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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D. Taşıt
1. Yönetim, kullanılan taşıtların asgari standartlar ile
uyumlu olduğundan emin olmalıdır:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

3 noktalı emniyet kemerleri*
Baş dayanağı/baş desteği*
Hava yastığı (sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğu için)
Yandan darbe koruması
ABS
IVMS (Risk değerlendirmesine göre)
Acil durum yanıt kiti

*Sürücünün mülkiyetinde olan ya da sürücü tarafından
kiralanmış olan ve Şirket işleri için kullanılan hafif taşıtlar
için asgari standartlar.

Bu belgede tanımlanan standartlar
asgari standartlardır. ilave
standartlar çekme kapasitesi,
ergonomik unsurlar (ör: erişim ve
hareket kolaylığı, taşıt içinden ya da
içinde çalışabilme becerisi), denge
sistemleri, arka görüş veya algılama
aygıtları, çarpmadan kaçınma
sistemi, kabin içi kamera ve dış ayna
sistemleri gibi güvenlik unsurlarını
içerebilir.
Bir devrilme riski değerlendirmesi
sonucu olarak yüksek devrilme riski
bulunduğunun tespit edilmesi
durumunda, NETS, devrilmeye karşı
önleyici ya da koruyucu aygıtlara
sahip taşıtların kullanılmasını önerir.
NETS taşıtların NCAP
derecelendirme şemasında en az
dört yıldızlı olmasını ya da eşdeğer
bir çarpma testi değerlendirme
değeri almış olmasını önerir.
Uygun acil durum ekipmanı,
ilkyardım kiti, fener, reflektörlü
güvenlik yeleği, yangın söndürücü,
reflektörlü üçgen uyarı işaretlerini
içerir.

2A. Taşıtların üreticinin şartnamesine ve yerel yasal
gerekliliklere uygun şekilde güvenli bir çalışma
düzeninde olmasını sağlayın.

Örnek taşıt bakım prosedürü ve
taşıt denetleme prosedürü için Ek
D'ye başvurun.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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2B. Sürücüler, taşıtın iyi bir çalışma durumunda
olduğundan ve seyahat için uygun olduğundan emin
olmak için seyahat öncesi denetimler
gerçekleştirmelidir.
3.

Yolcu bölmesindeki sabit olmayan öğeleri sabitleyin

Sabitlenmemiş öğeler yolcu
bölmesinde taşınmamalıdır; bir
yük ağı ya da eşdeğer bir birim
depolama alanını yolcu alanından
ayırmak için kullanılabilir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından
herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda
bulunan şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
20

NETS KAPSAMLI YOL GÜVENLİĞİ KILAVUZU™

EK A1.1: ÖRNEK YOL GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON YAPISI
1.1

Geniş kapsamlı ticari faaliyetlerde bulunan ya da farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren kuruluşlar,
asgari gereklilikleri vurgulayan ve Bölgesel Birimler ya da İş Birimlerinin uygulanabilir operasyonlara
özgü, küresel politika gereklilikler dahilinde ayrıntılı bir kılavuz belirlemesine olanak sağlayacak
yüksek düzeyli bir küresel politika kurma seçeneğini göz önünde bulundurabilir.

1.2

Bir yol ve filo güvenliği programının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sürdürülebilmesi için
yönetimin Yol ve Taşıt Güvenliği Programına güçlü bir katılım göstermesi gerekmektedir.
Sürücüler
- Taşıtları güvenli bir şekilde kullanmak
- Kat edilen mesafe ve olayları bildirmek
- Sürücü Güvenliği Koordinatörleri ile birlikte
çalışmak
- Sürücü eğitimini tamamlamak

Sürücü Güvenliği Koordinatörleri (DSC)
- Ekip Yöneticisi ve Uzman İdareci
- İlgili taşıt güvenliği verilerini ekibe
sağlamak
- Ekip dahilindeki risk altındaki sürücüleri izlemek
- Ekip dahilinde güvenliği benimsemek ve herkesi bu
yönde etkilemek
- DSC ağına katılmak
- Olayları bildirmek ve kat edilen mesafeyi not

etmek
Taşıt Güvenliği Koordinatörleri
- ESH veya Ana işletme lideri
- DSC'leri görevlendirmek ve bu kişiler ile birlikte
çalışmak
- Taşıt güvenliği liderleri ile birlikte çalışmak
-Taşıt güvenliği ekibine katılmak

Taşıt Güvenliği Liderleri/Çevre, Güvenlik ve
Sağlık Departmanı (ESH)
- Koordinatörler ve DSC'ler ile birlikte çalışmak
- Sistemleri yönetmek ve ESH ölçümlerini almak
- Taşıt güvenliği ekiplerine kılavuzluk etmek

Taşıt Güvenliği Ekipleri
- Politikalar oluşturmak
- Ölçüm değerlerini talep ve takip etmek
- İş Liderlerine rapor sunmak

İş Liderlik Ekipleri / Kişi Yöneticileri
-Hangi yöne gidileceğini ve beklentileri belirlemek
- Ölçümleri incelemek
- Politikaları onaylamak ve uygulamak
- Sürücü takiplerini ve müdahalelerini
gerçekleştirmek

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu bilgilerin
kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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1.3

Kuruluş Liderleri, programın uygulanması, uygun ölçümlerin alınması ve iletilmesi,
olayların/çarpışmaların incelenmesi, sürücü eğitiminin gereken şekilde tamamlandığından
ve sürekli iyileşme gösterilmesi gereken alanların tanımlandığından ve izlendiğinden emin
olacak şekilde programın uygun kaynaklara sahip olduğundan emin olmalıdır. Örnek bir
yapı yukarıda verilmiştir.

1.4

Her bir İş Birimi ya da Dünya Bölgesi dahilindeki sorunları yönetmek için Bölgesel Merkezli
Taşıt Güvenliği Ekipleri kurma seçeneğini göz önünde bulundurun.
 Bölge/İş Birimi dahilinde bir güvenlik politikası oluşturun ve bu politikayı inceleyin.
 Taşıt Güvenliği Koordinatörlerini tanımlayın ve bunların yeterli sayıda olduğundan emin
olun.
 Olayların ve Çarpışmaların Gözden Geçirilmesi
 Sürücü eğitiminin politikaya uygun şekilde tamamlandığından emin olmak

1.5

Taşıt Güvenliği Programının gerekliliklerinin yönetilmesi ve Şirket Sürücüleri ile Şirket
mülkiyetinde olan ya da Şirket tarafından kiralanmış taşıtları kullanan eşler/partnerler ile
ilgili bildirimler ve diğer haberleşme unsurları için ana irtibat kişisi olarak görev
yapılmasından sorumlu kişilerin tanımlanması ve eğitilmesi için bir yöntem belirlenmelidir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi
bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK A1.2: ÖRNEK YOL GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI VE YOL GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ MODELİ

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi
bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK A2: ÖRNEK OLAY SORUŞTURMA PROSEDÜRÜ
AMAÇ
Bir çarpışma/olay ile ilgili bilgilerin tespit edilmesi ve gerekli protokolün izlenmesi.
KAPSAM
(Şirket adını girin) şirketinin taşıtlarını (şirketin mülkiyetinde olan ya da şirketin kiraladığı) kullanan
tüm çalışanlar
TANIMLAR
Önlenebilir Çarpışma veya Olay - Önlenebilir bir çarpışma veya kaza (Şirket adını girin)
Çalışanının çarpışma ya da olayı önlemek için tehlikenin öngörülmesi ve uygun tedbirli sürüş
prosedürlerinin uygulanması da dahil olmak üzere mümkün olan her eylemi
gerçekleştiremediği durumları ifade eder.
Önlenemez Çarpışma veya Olay - Önlenemez bir çarpışma veya kaza (Şirket adını girin)
Çalışanının çarpışma ya da olayı önlemek için tehlikenin öngörülmesi ve uygun tedbirli sürüş
prosedürlerinin uygulanması da dahil olmak üzere mümkün olan her eylemi gerçekleştirdiği
durumları ifade eder.
GENEL
Bir çarpışma soruşturmasında bulgular aranır. (Şirket adını girin) yönetimi olarak yalnızca ne
olduğunu değil, bu olayın neden meydana geldiğini ve en önemlisi de çalışanınızın benzer
çarpışmaları nasıl önleyebileceğini de belirlemelisiniz. Çevre, yol ve taşıt koşullar, insan ve
kuruluş davranışları göz önünde bulundurulmalıdır. Soruşturmanın başarısı, yöneticinin
önyargıda bulunmadan ve peşin hükümlerini desteklemeye çalışmadan bulguları elde
edebilme becerisine bağlıdır.
(Şirket adını girin) şirketinin soruşturma ve önlenebilirlik tespiti konusundaki nihai hedefi,
gelecekteki çarpışmaları önlemek üzere kendini geliştirmektir.
Aşağıdaki sayfalarda verilen kılavuz bilgiler, yöneticilerin soruşturma ve önlenebilirlik tespitini
işlerinin bir parçası olarak yürütebilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Verilen prosedürün
adım adım izlenmesi ile yöneticiler amaçlarına uygun yeterli bilgi toplamanın yanı sıra (Şirket
adını girin) şirketine gerekli yasal ve mali belgeleri de sağlayabilecektir. Raporların mümkün
olduğunca eksiksiz ve doğru olması büyük önem taşımaktadır çünkü çoğu durumda, bu raporlar

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi
bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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çarpışma ile ilgili olarak (Şirket adını girin) şirketinin elinde olan tek resmi belgeler olacak ve
disiplin cezası ya da sigorta işlemleri gibi hususlar konusunda kullanılabilecektir.
Çalışan Sorumlulukları
Bir taşıt içinde çarpışma yaşandığında:
1. Durumu incelemek için derhal durun.
2. Yaralılara yardım edin.
3. Acil Durum Hizmetlerini bilgilendirin.
4. Çarpışmanın olduğu bölgeyi uygun durumlarda trafikteki diğer kişileri uyarmak için uyarı
cihazları ile koruma altına alın.
5. Taşıtınızı daha fazla hasar görmesine ve hırsızlık durumu yaşanmasına karşı koruyun.
Kendinizi tehlikeli bir duruma sokmayın.
6. Mümkünse, polis gelene kadar taşıtınızı hareket ettirmeyin.
7. Nazik olun ancak herhangi bir ifadede bulunmayın ya da çarpışma olayını polis ve
belirlendikten sonra (Şirket adını girin) temsilcisi dışında kimseyle tartışmayın.
8. Dağıtıcınız/yöneticiniz ile telefonla irtibata geçin
9. Çarpışma durumunu bildirmek için Filo Yanıt birimi ile irtibata geçin
10. Sorumluluğu ya da herhangi bir ödeme yapmayı kabul etmeyin.
11. Bölgeye varan ilk kişiler de dahil olmak üzere şahit edinerek kendinizi koruyun. İsim
vermeyi reddetmeleri halinde taşıt plakalarını alın.
12. Uygunsa, taşıtların ve kaza mahallinin fotoğrafını çekin.
Yönetici Sorumlulukları
Bir çalışan bir çarpışmayı bildirmek için aradığında, yönetici aşağıdakileri gerçekleştirmelidir:
1. Çalışanın yaralanmadığından ve zarar görmediğinden emin olmalıdır.
2. Çalışanın acil tıbbi desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemeli ve çalışana tıbbi bakım
görebilmesi için olanak sağlamalıdır (gerekli durumlarda ambulansı aramalıdır).
3. Çalışanın yukarıdaki adımları izlediğinden emin olmalıdır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi
bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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KAZA MAHALLİNDE
Yönetici kaza mahalline vardığında (uygun olduğunda) aşağıdakileri gerçekleştirecektir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çalışanın ve ilgili diğer kişilerin durumunu kontrol edecektir.
Taşıt ve içindekileri güvenceye alacaktır.
Kaza mahallinin fotoğrafını çekecektir.
Rapor için bilgi toplayacaktır.
Kaza mahallinin bir taslağını çizecektir.
Şahitlerin ifadelerini alacaktır.

Kaza Mahallinin Fotoğrafının Çekilmesi
Mümkün olduğunca çok farklı açıdan çarpışma bölgesinin fotoğrafını çekin. Kaza mahallini
çevreleyen bölgeyi de içerecek şekilde taşıtın belirli bir mesafeden fotoğrafını çekin. Taşıtın
içinde ya da dışında veya dışarıdaki eşyalarda görülen hasarların da yakından çekilmiş
fotoğrafları dosyaya dahil edilmelidir. Taşıtlar hareket ettirilmişse, mümkün olduğunca fazla
açıdan her birinin fotoğrafını çekin.
Çarpışma ile ilgili yeterli fotoğraf elde etmemek yerine fazladan fotoğraf çekmek çok daha iyi
olacaktır.
Kaza Mahallinde Bilgi Toplanması
Kaza mahallinin tam konumu - aşağıdakileri bildiğinizden emin olun:
1.
2.
3.
4.

çarpışmanın oluştuğu şehir, eyalet ve ülke
çarpışmanın oluştuğu yol, cadde veya güzergahın adı
çarpışma bir yerleşim alanında gerçekleşmişse en yakın adres
en yakın kavşağın ya da çiftlik, park, işletme, işaret gibi diğer belirtici imler.

İlgili taraflar - aşağıdakileri bildiğinizden emin olun:
1.

2.
3.

yolcular, şahitler ve polis memurları (mümkünse, polis memurunun rozet
numarasını edinin) da dahil olmak üzere ilgili tüm kişilerin adları, adresleri ve telefon
numaraları
çarpışmaya dahil olan taşıtlar veya diğer eşyaların sahipleri
diğer sürücünün sigorta şirketinin adı, poliçe numarası, acente adı, acentenin telefon
numarası

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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İlgili taşıtlar ve mal hasarı söz konusu olduğunda, ilgili tüm taşıtların markası, modeli,
üretim yılı, plaka numarası, rengi, türü (otomobil, kamyon, motosiklet) ve mümkünse seri
numarasını aldığınızdan emin olun.
Her bir taşıt ya da eşyanın gördüğü hasarı açıklayın. Geçmiş deneyimlerinize göre uygunsa,
hasarı dolar cinsinden açıklayın ancak tahmini hasar ile ilgili herhangi bir ifadede bulunmayın.
Yaralanma şiddeti
1. Mümkünse, çarpışmaya dahil olan herkesin yaralanma niteliği ve şiddetini belirleyin
(gerekliyse, ofisinize döndüğünüzde hastaneyi arayın).
2. Sürücünüzün sürüşe devam etmesine izin vermeden önce kendisinin fiziksel ve ruhsal
olarak taşıt kullanabilecek durumda olduğundan emin olun.
3. Mümkünse, yaralıların sevk edildiği hastanenin/tıbbi tedavi merkezinin adını, adresini
ve telefon numarasını belirleyin.
4. Mümkünse, yaralıları taşıyan ambulans şirketinin adı ve telefon numarasını tespit
edin.
Alkol/uyuşturucu testi kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirleyin. Çarpışma sonucu
aşağıdakilerden herhangi birinin görülmesi halinde (Şirket adını girin) yönetimi çalışana
çarpışma sonrası uyuşturucu ve alkol testi yapmalıdır:
1. yorgunluk veya
2. hareket ihlali (Şirket adını girin) tarafından gerçekleştirilmişse ve taşıtın hareketi
engelleyen hasar nedeniyle çekilmesi gerekirse ya da çarpışmaya dahil kişilerden biri
için kaza mahallinden uzak bir yerde acil tıbbi müdahale gerekmişse.
İfadeler: İlgili tarafların ve şahitlerin çarpışmayı açıklayan ifadelerini not edin
Ölçümler - aşağıdakileri ölçmelisiniz:
1. fren izi uzunluğu (trafiğin fiili fren izini ölçmenize izin vermediği durumlarda,
kaldırım kenarından eşdeğer bir mesafeyi ölçerek fren izini hesaplayın)
2. yolun veya otobanın ve trafik şeritlerinin genişliği
3. darbe noktasının orta çizgi ve kaldırım kenarı gibi iki sabit referans çizgi ile
arasındaki mesafe (taşıt hareket ettirilmemişse)

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
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Sürüş koşulları ile ilgili olarak aşağıdakileri not edin:
1. yol yüzeyi ve durumu (ör: asfalt, ıslak)
2. çarpışma esnasında hava durumu ve ışıklandırma koşulları (ör: net, gün ışığı, gece)
Polis raporunun bir nüshasını nereden ve ne zaman edinebileceğinizi öğrenin.
Hareket ettirilmeden ya da kullanılmadan önce taşıtın güvenliğini ve mekanik güvenilirliğini
doğrulayın. Şüpheye düşmeniz durumunda, taşıtı çektirin.
Kaza Mahallinin Taslağının Çizilmesi
Kaza mahallini mümkün olduğunca tutarlı bir şekilde çizin, ağaçlar, çitler, duvarlar, hendekler
ve işaretlerin tümünü dahil edin. Cadde ve yol adlarının yanı sıra trafik işaretleri ve ışıkları da
büyük önem taşımaktadır.
Aynı zamanda aşağıdakileri de gösterdiğinizden emin olun:
1.
2.
3.
4.
5.

darbe öncesinde ilgili taşıtların yönü
darbe noktası (sabit bir referans noktası ile arasındaki mesafeyi not edin)
çarpışma sonrasında taşıt(lar)ın nihai durma noktası
tüm fren izlerinin uzunluğu
yolun ve trafik şeritlerinin genişliği

OFİSE GERİ DÖNÜLDÜĞÜNDE: ÖNLENEBİLİRLİK TESPİTİ
Bir çarpışmayı inceledikten sonra, çalışanınızın bu çarpışmayı önleyebilirliğini tespit etmeli ve
bir Yargı Bildiriminde bulunmalısınız. (Şirket adını girin) şirketi, bir çalışanın tehlikenin
öngörülmesi ve uygun tedbirli sürüş prosedürlerini uygulayıp uygulamaması da dahil olmak
üzere mümkün olan her şeyi yapmaması durumunda, çarpışmanın/olayın önlenebilir olduğunu
düşünecektir.
Tarafsız kalınması büyük önem taşımaktadır. Bu kolay bir iş değildir ancak çalışan ile ilgili
kişisel hislerin kararı etkilemesine izin verilmemelidir. Bu kararın etkileri söz konusu çalışan
ve çarpışmanın da ötesine geçecektir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
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Bu tanım gereği, (Şirket adını girin) açısından bakıldığında, önlenebilirlik yasal mesuliyetten çok
daha fazlasıdır. Bir çalışan, yasal olarak herhangi bir ihlalde bulunmadan önlenebilir bir
çarpışmaya/olaya dahil olmuş olabilir. Şirket sürücüleri eğitimli profesyoneller olduklarından
çarpışmayı önleme konusunda sıradan sürücülere nazaran daha sorumluluk sahibi olmalıdır. Bu
standart yüksek bir standarttır ancak bölge gereği uygulanması gerekmektedir ve taşımacılık
sektörü kapsamında genel olarak kabul edilmektedir.
Bir çarpışmanın/olayın önlenemez olarak sınıflandırılması ile yönetici tüm çalışanlarına belirli
bir sürüş davranışı için onay vermiş olacaktır. Bir olayın önlenebilir olarak sınıflandırılması ile
yönetici, bir davranışı, kurumsal standartlar kapsamında kabul edilemez kılmış olacaktır. Kısaca,
her bir karar, çalışanların uyması beklenen sürüş standartlarını oluşturmuş olacaktır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
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EK B1: ÖRNEK CEP TELEFONU KULLANIMI POLİTİKASI

Önerilen Kullanım
Bu politika, kuruluşunuzun politikası için model işlevi görebilir. Politika dilini, gönüllüler, kuruluşunuz adına
kişi taşıyan sürücüler ve şirket mülkü içerisinde taşıt kullanmayı da içerecek şekil kuruluşunuzun
ihtiyaçlarına uygun hale getirmek üzere genişletebilirsiniz. Her ne kadar yaptırım ve disiplin koşullarını
düzenleyebilecek olsanız da, belirli koşulların eklenmesi politikaya uyumu güçlendirecektir. Yasal ekibinizin
nihai politika dilini incelemesi önerilir.
Tüm çalışanların güvenliği ve refahına büyük önem veriyoruz. Taşıt kullanırken cep telefonu kullanılması
sebebiyle doğan kazaların sayısındaki artış nedeniyle yeni bir politikayı uygulamaya koyacağız.

1. Çalışanların şirketin işleri için ve/veya şirket için ayrılan süre dahilinde motorlu taşıt
2.
3.
4.
5.

kullanırken el ile ya da eller serbest kalacak şekilde cep telefonu kullanmasına izin
verilmemektedir.
Çalışanların şirket işleri için ve/veya şirket için ayrılan süre dahilinde motorlu taşıt
kullanırken e-posta ya da metin mesajı okumasına veya bunları yanıtlamasına izin
verilmemektedir.
Bu politika, PDA kullanımı için de geçerlidir.
Taşıt kullanılırken çağrılar yanıtlanmamalı ve doğrudan sesli mesaja yönlendirilmelidir.
Bir çalışanın acil durum çağrısı (911) yapması gerekiyorsa, taşıt öncelikle güvenli bir
konuma park edilmelidir.

Çalışanlara iki uyarıda bulunulacaktır. Bir çalışanın bu politikayı üçüncü defa ihlal ettiği tespit edilirse, bu
durum derhal işine son verilmesine neden olacaktır.
Aşağıdaki alanı imzalamanız halinde, bu politikaya uymayı kabul etmiş olacaksınız.
Çalışanın İmzası

Tarih

Yasal Uyarı: Her ne kadar bu yayında yer alan bilgiler ve öneriler güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan alınmış olsa da
Ulusal Güvenlik Konseyi bu bilgilerin veya önerilerin doğruluğu, yeterliliği veya bütünlüğü konusunda herhangi bir garanti
vermemekte ve bu hususta bir sorumluluk kabul etmemektedir. Belirli durumlarda başka ya da ilave güvenlik tedbirleri gerekli
olabilir. İşverenler için ücretsiz Cep Telefonu Politikası Kitini indirmek için
http://www.nsc.org/safety_road/Distracted_Driving/Pages/distracted_driving.aspx adresini ziyaret edin.
© 2009 Ulusal Güvenlik Konseyi. Tüm Hakları Saklıdır. İzin alınarak çoğaltılmıştır.
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EK B2: YOL GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GEREKLİLİKLERİ İÇİN ÖRNEK KILAVUZ
Tüm işverenler ve Şirketin mülkiyetinde bulunan ya da Şirket tarafından kiralanmış olan taşıtları
kullanan eşler/partnerler ve yüklenicilerin kullanılacak belirli taşıtlar için yeterli düzeyde eğitim
aldığından ve bu eğitimin uygun şekilde belgelendirildiğinden emin olmak üzere bir süreç
uygulamaya konmalıdır.
Tüm çalışanlar için Genel Eğitim:
Poliçe incelemesi belgelendirmesi de dahil olmak üzere yıllık sınıfta ya da bilgisayar temelli olarak
yürütülen güvenlik farkındalığı eğitimi, iş sırasında ya da iş dışında taşıt kullanan tüm çalışanlar için
gereklidir. Yıllık eğitim genel tehlike farkındalığı (yorgunluk yönetimi ve sürüş sırasında dikkat
dağınıklığı dahil) ve geçmiş çarpışmaların incelenmesi ile poliçe inceleme belgelendirmesini
içermelidir. Eğitim, Şirketin mülkiyetinde olan ya da Şirket tarafından kiralanan taşıtları kullanmaya
uygun eşler/partnerler ve yüklenicilere de sunulmalıdır.
Şirket sürücüleri için Hafif Taşıt eğitimi:
Şirkette hafif yolcu taşıtlarını kullanan tüm şirket sürücüleri genel yıllık eğitimi tamamlamalıdır.
Hafif Taşıt Kullanan Şirket Sürücüleri için sunulan eğitim, tüm çalışanlar için sunulan genel eğitim
gerekliliklerine ek olarak aşağıdakileri de içermelidir:
1. İşe alımı takip eden 90 gün içinde veya eğitim tüm Şirket Sürücüleri için sunulabilecek
duruma gelir gelmez Hafif Taşıt BTW (Direksiyon) eğitimi (bu tarihten sonra üç yılda bir
tekrarlanmalıdır).
2. Şirket adına taşıt kullanılmadan önce ve Hafif Taşıt BTW eğitiminin gerekli olmadığı her
yıl, endişelenmesi gereken hususları not eden bir yorumcu ile birlikte bir Değerlendirme
Sürüşü gerçekleştirilmelidir.
3. GPS/elektronik geri bildirim sistemleri kullanımda değilse, geri bildirim sıklığını artırmak için
Yıllık Destekleyici Sürüş değerlendirmelerinin gerçekleştirilme seçeneği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Şirket sürücüleri için Orta ve Ağır Taşıt eğitimi:
Hafif taşıt kullanan şirket sürücülerinin tabi olduğu tüm eğitim gerekliliklerine ek olarak Orta
ve/veya Ağır Taşıt operatörlerinin göreceği eğitim aşağıdakileri de içermelidir:
1. Uygulanabilir taşıtta en az üç yılda bir BTW eğitimi.
2. BTW eğitiminin gerekli olmadığı her yıl, endişelenilmesi gereken önemli hususları
not eden bir yorumcu ile birlikte bir sürüş değerlendirmesi.
3. BTW eğitimleri arası iki yılda sınıfta ya da bilgisayar temelli eğitim (CBT).
4. 9 ila 15 kişilik yolcu taşıtlarını kullanan sürücülerin bir Ticari Sürücü Ehliyeti (CDL) Onayı
olmalıdır. Yüksek sayıda kişi taşımayan (örneğin >9) sürücüler için ilave eğitim gereklilikleri
geliştirilmelidir.
5. Ağır taşıt kullanan sürücüler için sunulacak eğitim, Ağır Taşıt kullanan sürücülerin Orta
Taşıtları da kullanabilecek düzeyde olması için orta taşıt eğitiminin içeriğini de kapsamalıdır.
6. Eşlerin/partnerlerin Orta veya Ağır Taşıtları sürmesine izin verilmemektedir.
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından
herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de
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Yüksek Riskli Sürücü Eğitimi:
İzleme ve tanımlama süreçleri ile Yüksek Riskli olarak tanımlanan sürücülere aşağıdakiler
sağlanmalıdır:
1. Riskli Sürücü sınıflandırmasının hemen ardından sürücünün amiri ile yürütülecek bir
koçluk oturumu ve
2. Riskli Sürücü sınıflandırmasını takip eden 90 gün içinde BTW eğitimi veya uygun bir alternatif
eğitim (sürücünün amirinin Ortam, Güvenlik ve Sağlık Departmanı (ESH) ve işletmeye
danışması sonucu belirlenen şekilde) ve
3. Riskli Sürücü sınıflandırmasını takip eden 12 ay içinde, ilk Değerlendirme Sürüşü 30 gün
içerisinde gerçekleşecek şekilde İki Değerlendirme Sürüşü.
Değerlendirme Sürüşü Eğitimi:
Değerlendirme Sürüşleri, yöneticilerin Şirket Sürücülerinin sürüş becerilerini ve taşıt durumunu
birebir olarak değerlendirmesine fırsat verir. Bunlar, sürüş becerileri hakkında anında geri bildirim
sunulmasını ve gelişim için gerekli alanların tanımlanmasını hedefler. Değerlendirme Sürüşü Eğitimi
yöneticilere sağlanacaktır. Bir çalışanın bir Şirket Sürücüsü olmasını takip eden 15 gün içinde
yönetici bir Değerlendirme Sürüşü planlayacak ve bu sürüşün tamamlanmasını sağlayacaktır. İmzalı
Değerlendirme Sürüşü Onay Listeleri sürücünün amiri tarafından üç yıl boyunca saklanmalıdır.
Destekleyici Sürüşler:
Destekleyici sürüşler, kişilerin birbirine destek olduğu ve güvenli davranışları desteklediği güvenli
bir koçluk ortamı oluşturmaya devam edilmesi için bir fırsattır. Her bir Şirket Sürücüsünün her yıl
bir destekleyici sürüş gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tamamlama raporları hem sürücü hem de
gözlemci tarafından imzalanacak ve sürücünün amiri tarafından 3 yıl boyunca saklanacaktır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından
herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de
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ÖRNEK DEĞERLENDİRME VE/VEYA DESTEKLEYİCİ SÜRÜŞ DEĞERLENDİRME FORMU
360 Derecelik Tarama Becerileri
Taşıtı kullanmaya başlamadan önce kör noktaları ortadan kaldırmak için aynaları
Sürüş
sırasında taşıtın önü, arkası ve her iki yanını (360°) tarıyor
ayarlıyor
Sürüş sırasında her dört ila sekiz saniyede bir arka ve yan görüş aynalarını kontrol ediyor
Frene basarak ya da şerit değiştirerek gelecek tehlikelere karşı erkenden tepki veriyor
Taşıt durmuş durumdayken dahi 360° taramaya devam ediyor
Geri geri yaklaşırken 360° tarama yapıyor ve omzunun üzerinden arkaya bakıyor
Sürüş sırasında veya taşıt durduğunda uygun “kaçış güzergahları” tanımlayabiliyor
Yorumlar:
Takip Mesafesi Becerileri
Daima en az "iki saniyelik" takip mesafesini koruyor
Kötü hava/yol koşullarında takip mesafesini dört ila sekiz saniyeye çıkarıyor
Arkaya yapışan araçlara mesafe tanımak için takip mesafesini artırıyor
Başka bir araba araya girdiğinde güvenli takip mesafesine ulaşmak üzere hızlı bir şekilde
geride
için
yavaşlıyorgörülebilmesi için kısa huzmeli farları kullanıyor;
Taşıtın kalmak
başkaları
tarafından
başka bir deyişle önerilen güvenlik uygulamasına uygun hareket ediyor
Asfaltsız yollarda hızı azaltıyor
"Yavaş hareket eden taşıtlara" dikkatli bir şekilde yaklaşıyor
İşaretli olmayan ya da görüş açısının azaldığı kavşaklarda geri çekiliyor
Asfaltlı yoldan asfaltsız yola geçerken hızını azaltıyor
Yorumlar:

Olumlu
Davranış








Geliştirilmesi
Gerekiyor








Gözlemle
nmedi








Olumlu
Davranış





Geliştirilmesi
Gerekiyor





Gözlemle
nmedi


























Olumlu
Kavşak Becerileri
Davranış

Kavşaklardan geçerken yavaşlıyor, karşıdan gelen trafiği kontrol ediyor ve ayağını frende

Sarı
ışık yanarken kavşağa girmekten kaçınıyor
tutuyor

Taşıt durduğunda, arabanın arka tekerleklerinin kaldırıma temas edip etmediğini açıkça
görebiliyor önce dönüş niyetini gösterecek şekilde sinyal veriyor

Dönmeden

Sola dönerken, tekerlekleri döndürmeden önce karşıdan gelen trafik sona erene kadar
bekliyor

Işık
yeşile döndükten sonra kavşağa girmeden önce iki saniye boyunca bekliyor
Yorumlar:

Geliştirilmesi
Gerekiyor







Gözlemle
nmedi







Olumlu
Davranış

Geliştirilmesi
Gerekiyor

Gözlemle
nmedi

Fren Becerileri
Potansiyel bir sorun olduğunda ya da “bozuk yeşil” ışık olduğunda "frene basmaya
hazır" halde duruyor.
Normal fren durumlarında, sorunsuz bir şekilde fren yapabilmek için “%30 fren”
yöntemini kullanıyor
Yorumlar:











Taşıt Denetimi:
Taşıt Dışının Bakıma İhtiyacı Var

 İyi Durumda, Dıştan ve İçten
İhtiyacı Var

Amirin İmzası



Tarih

Sürücünün İmzası

Taşıt İçinin Bakıma

Tarih

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik
ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır. 33
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EK B3: ÖRNEK ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMI POLİTİKASI
1. Taşıt kullanan çalışanlar, uygulanabilir Taşıt Politikalarının gerekliliklerini karşılamalı ve taşıtları
güvenli bir şekilde kullanmak için gerekli özeni göstermelidir. Hiçbir koşul altında, çalışanın güvenli
bir şekilde taşıt kullanmasını önleyen bir dikkat bozukluğu mevcutken çalışanlar taşıt kullanma izni
alamaz. Bu yasak, bir çalışanın uyuşturucu veya alkol etkisi nedeniyle bir taşıtı geçici olarak güvenli
bir şekilde kullanamadığı durumları da içerir.
2. Dikkat bozukluğu durumunda taşıt kullanımı ihlallerinden doğan disiplin cezaları şirketin İnsan
Kaynakları Departmanından geçmeli ve Devlet Düzenlemelerine uyumlu hareket edildiğinden
emin olunmalıdır.
3. Şirket işleri için kişisel taşıtlarını ya da şirket taşıtlarını kullanmakta olan tüm çalışanlar, amirlerini
bu eylem sırasında, etki altında, alkollü veya dikkat bozukluğuna sahip durumda taşıt kullanımından
doğan hukuki yaptırım kurumu çevirmeleri ve tutuklamaları ile ilgili olarak 24 saat içinde
bilgilendirilmelidir.
4. Amirlerin bilgilendirilmemesi şiddeti işten çıkarılmaya kadar varabilecek disiplin cezaları verilmesine
neden olacaktır.
5. Alkol ile ilgili dikkat bozukluğu durumlarında, dikkat bozukluğu kişinin alkolmetre ya da kan testi ile
elde edilen alkol düzeyi sonucunun çalışanın taşıt kullandığı konumdaki yasal sınırda ya da daha
yüksek olduğu durumları içerir. Bu politika kapsamında, bulgular kandaki alkol oranı ile ilgili
uygulanabilir yasal limitlere dayanacak ve bir hüküm verilmiş olmasını gerektirmeyecektir. Alkol ile
ilgili bir çarpışma sonucunda böyle bir dikkat bozukluğu görülen çalışanların bu politikanın ilk ihlali
sonrasında işlerine son verilecektir. Buna ek olarak, hukuki yaptırım kurumları ya da şirket
tarafından talep edilen bir yende ayıklık testi, Alkolmetre testi ya da kanda alkol ölçümü testinin
reddedilmesi halinde, çalışan işten çıkarılacaktır.
6. İzinsiz yasal veya yasadışı ilaçların kullanımı nedeniyle görülen dikkat bozukluğu vakalarında bahsi
geçen ilaç için kabul edilen ve güvenilir bir testin sonuçlarına dayanılacaktır. Bir hüküm verilmiş
olması gerekliliği
bulunmamaktadır. İzin verilmeyen yasal ya da yasadışı ilaçlar nedeniyle dikkat bozukluğu
bulunduğu belirlenen çalışanlar bu politikanın ilk ihlalinde işten çıkarılacaktır.
7. Yasal reçetelerle alınan veya reçetesiz satılan ilaçlar nedeniyle yaşanan dikkat bozukluğu
uygulanabilir testler, hukuki yaptırım birimi raporları, tıbbi tavsiyeler ve diğer uygun bilgiler ile
belirlenecektir. Yasal reçetelerle alınan veya reçetesiz olarak satılan ilaçlar nedeniyle dikkat
bozukluğu bulunduğu belirlenen çalışanlar işten çıkarılma da dahil olmak üzere disiplin cezaları ile
karşılaştırılabilir.
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi
bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan
şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK B4: ÖRNEK SÜRÜCÜ RUHSATLANDIRMA POLİTİKASI
Sürücüler için gereklilikler:
1. Temel olarak, tüm sürücülerin tüm devlet kanunlarına uyması beklenmektedir.
2. Geçerli ve/veya devlet gerekliliklerine göre doğru sınıfta bir sürücü lisansı taşımak sürücünün
sorumluluğundadır.
3. Sürücülerin, sürücü eğitimi ile ilgili olarak şirket politikalarına uymalarının yanı sıra ellerindeki
özel sürücü ehliyetinin geçerliliğini koruması için yerel kanunlar veya güvenlik düzenlemeleri
tarafından gerekli görülen ilave eğitimleri almaları beklenmektedir.
4. Sürücüler motorlu taşıt kullanmalarını yasaklayan motorlu taşıt cepleri (veya ihlalleri)
konusunda amirlerini 24 saat içerisinde uyarmaktan sorumludur.
Şirket politikaları ve prosedürleri:
1. Sürücülerin geçerli ve güncel ehliyet sahibi olduğunu ve ehliyetin sürülen taşıtın türüne uygun
olduğunu doğrulamak için yetki sahibi yerel bir devlet kurumu tarafından hazırlanmış bir süreç
uygulamaya konmalıdır.
2. Şirketin mülkiyetinde olan ya da şirket tarafından kiralanan taşıtların izinli kullanımı için bir
politika oluşturulmuş olmalıdır.
3. Her bir sürücünün güncel taşıt güvenliği politikasını incelediği ve anladığına dair bir onay
belgesi alınması için belirli bir yöntem izlenmelidir.
4. İşe alım sırasında, işe alım sorumluları başvuru sahiplerinin geçmişini kontrol edecek ve
önceki işverenleri ile referans kontrolleri gerçekleştirecektir. Bu kontroller, sınırlama
olmaksızın motorlu taşıt ihlali sayısı ve şiddeti, daha önceki ehliyete el koyma durumları,
önceki motorlu taşıt kazaları, geçmiş deneyim ve eğitimleri içerecektir.
5. Yasaların izin verdiği kapsamda Motorlu Taşıt Kayıtlarının Şirket tarafından düzenli olarak
kontrol edilmesini ya da sürüş kayıtlarının kendiliğinden sunulmasını sağlayacak şekilde
sürücüden yazılı izin alma yöntemi belirlenmelidir.
6. Tüm sürücülerin vasıfları, ehliyeti, eğitimi ve performansının güncel kayıtları
saklanmalıdır.
7. Sürüş imtiyazının alınmasına ya da olası disiplin cezalarına yol açabilecek motorlu taşıt
ihlallerinin türleri ve sıklıklarının kategorize edilmesi için bir yöntem belirlenmelidir. İşçiler bu
sistem ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Böyle bir sistem, risk kategorilerine dahil sürücülerin
gruplandırılması ve yüksek riskli sürücülere daha kapsamlı bir program sunulması için
kullanılabilir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından
herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de
katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK B5: ÖRNEK YENİ İŞE ALIMA UYGUNLUK VE SÜRÜCÜ GEREKLİLİKLERİ POLİTİKASI
Tarama Kriterleri (geçtiğimiz üç yıl içinde)

İşe Alıma Uygunluk

A. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında ya da sarhoş
taşıt kullanma da dahil olmak üzere alkol ve/veya
uyuşturucu ile ilgili sürüş ihlalleri. Bu aynı zamanda, test
yaptırmayı kabul etmeme durumunu da içerir.

İşe Alıma Uygun Değil

B. Sürücü ehliyetine el konulması veya ehliyetin geri
alınması.

İşe Alınmaya Uygun Değil (işe alım
sorumlusu ehliyete el konma
durumunun idari nedenlere dayalı
olduğuna karar verebilir ve/veya
başvuru sahibi sürücü ehliyetinin
mevcut durumda geçerli olduğunu
gösteren belgeler sunabilir)

C. İhlalin oluştuğu eyaletin/ülkenin yasaları
tarafından tanımlanan şekilde kaza mahallini terk
etmek ya da birine vurup kaçmak.

İşe Alıma Uygun Değil

D. Kazanın oluştuğu eyaletin/ülkenin yasaları
tarafından tanımlanan şekilde ölümlü bir kazada
kusurlu olmak.

İşe Alıma Uygun Değil

E. Geçtiğimiz üç yıl içinde, taşıt hareket halindeyken üç
veya daha fazla ihlal veya çarpma kombinasyonu.
Uygunluk değerlendirmesi fiili ihlalin görüldüğü tarih
ile hükmün verildiği tarihlere dayanır veya

İşe Alıma Uygun Değil

Altı aylık bir dönem içinde taşıt hareket halindeyken iki
veya daha fazla ihlal veya çarpma kombinasyonu.
Uygunluk değerlendirmesi fiili ihlalin görüldüğü tarih
ile hükmün verildiği tarihlere dayanır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Yukarıda verilen bilgiler yerel kanunlar ve düzenlemelere uygun şekilde toplanacak ve
kaydedilecektir.
Motorlu taşıt verilerine (celpler/ihlaller) erişimin kısıtlı olması veya yerel kanunlar ile
düzenlemeler gereği erişimin kısıtlanması nedeniyle yukarıdaki kriterlere uygun bir tarama
işlemi gerçekleştirilemediğinde, Şirket çalışanı risk giderme konusunda aynı hedefe sahip bir
Yüksek Risk tarama sürecini uygulamaya koymalıdır.
Alternatif tarama kriterleri (ör: çarpma ve/veya ihlal durumlarına atanan önceden tanımlanmış
değerler kullanılarak oluşturulan risk değerlendirme kriterleri), risk atamasının geçmişte sürüş
uygulamaları konusunda güvensiz hareket ettiğine dair bilgi bulunan sürücüler için uygun
olduğundan emin olmak üzere Küresel Liderlik Ekibi tarafından değerlendirilmelidir. Tarama
kriterleri uygulanabilir yerel kanunlar ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK B6: YÜKSEK RİSKLİ SÜRÜCÜ TANIMLAMASI VE YÖNETİMİ İÇİN ÖRNEK KILAVUZ
Yüksek Riskli Sürücülerin Tanımlanması
Yüksek Riskli Sürücüler aşağıdaki özellikleri taşıyan Şirket Sürücüleri veya yetkili eşler/partnerler
ya da bağlı kişilerdir:
1. Geçtiğimiz üç yıl içinde üç veya daha fazla ilgisiz çarpma ve/veya hareket ihlali bulunması ya da
2. Geçtiğimiz altı ay içinde iki ilgisiz çarpma ve/veya hareket ihlali bulunması ya da
3. Geçtiğimiz üç sene içinde bir kaza mahallinin yasa dışı olarak (uygulanabilir yasal kanunlar
tarafından belirlenen şekilde) terk edilmesi veya
4. Geçtiğimiz üç sene içinde ölümlü bir kazada "kusurlu" bulunmak (uygulanabilir yerel
kanunlar tarafından belirlenen şekilde) veya
5. Geçtiğimiz üç sene içinde sürücü ehliyetine el konulmuş ya da ehliyetinin geri alınmış olması veya
6. Geçtiğimiz üç sene içinde hareket eden bir taşıt içinde dikkat bozukluğu nedeniyle ihlalde
bulunmuş olması veya
7. Şirketin IVMS programı kapsamında Yüksek Riskli olarak tanımlanmış olması.
Yüksek Riskli Sürücülerin Yönetilmesi:
İzleme ve değerlendirme süreçleri gereği "Riskli" olarak tanımlanan Sürücülerin yönetiminde
aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
1. Eğitim Kılavuzunda tanımlanan şekilde yeniden eğitime alınmalıdır.
2. Riskli Sürücüler Orta veya Ağır Taşıtları kullanamaz.
3. Asgari olarak, Riskli Sürücülerin Motorlu Taşıt Kayıtları (MVR) Riskli Sürücü olarak
sınıflandırıldıkları tarihten 12 ay sonra incelenmelidir.
4. Müdahaleyi göz ardı eden, müdahale çalışmalarına katılmayı reddeden veya yinelenen şekilde
Riskli Sürücü olarak sınıflandırılan Riskli Sürücüler, verilecek disiplin cezaları için İnsan
Kaynaklarına sevk edilmelidir.
5. Şirket, iki yıldan daha uzun süre boyunca Riskli Sürücü konumunu koruyan Şirket
Sürücülerine işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin cezası verebilir.
6. Riskli olarak tanımlanan eşlerin veya partnerlerin şirketin mülkiyetinde olan ya da
şirket tarafından kiralanan taşıtları kullanmasına izin verilmeyecektir.
Her ne kadar alkol, yasa dışı ilaç veya reçeteli ilaçları içeren hareket ihlalleri bir sürücünün risk
durumunu artıracak etmenler olsa da, bu tür ihlaller ile ilgili Şirket kararları veya eylemleri İnsan
Kaynaklarına devredilecektir.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK B7: İKİ TEKERLEKLİ TAŞIT KULLANMA POLİTİKASI ÖRNEĞİ
Bu belgenin amacı, [Şirket adını girin] şirketinin işleri ile ilgili amaçlara yönelik olarak iki tekerlekli
motorlu taşıt kullanırken güvenliklerini sağlamak için [Şirket adını girin] yüklenicilerinin ve sezonluk
işçilerinin izlemesi gereken politikaları tanımlamaktır.
İki Tekerlekli Taşıtlarda Güvenlik
İki tekerlekli taşıtlar veya motosikletler, genellikle araba veya kamyonların gidemediği konumlara
ulaşılabilmesini sağlar. Ancak doğaları nedeni, yoldayken bu taşıtlar ile manevra yapmak çok daha
risklidir.
Aşağıdaki gereklilikler, [Şirket adını girin] şirketinin işleri ile ilgili amaçlara yönelik olarak iki
tekerlekli motorlu taşıt kullanan ve kurumlar tarafından işe alınan tüm Sezonluk İşçiler ve
yükleniciler için geçerlidir. Hiçbir koşul altında [Şirket adını girin] çalışanlarının şirket işleri için iki
tekerlekli taşıt kullanmasına izin VERİLMEMEKTEDİR.
Genel Gereklilik
Bir ülke dahilindeki İki Tekerlekli Taşıt Güvenlik Gereklilikleri aşağıdakileri içermelidir:
1. Taşıtın güvenli kullanımı ile ilgili eğitim: Tüm sürücülerin, [Şirket adını girin] tarafından işe
alınmalarını takip eden belirli bir süre içerisinde vasıflı eğitmenler tarafından yürütülen ilgili
güvenlik eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu kişilerin aynı zamanda belirlenen bir
sıklıkta Taşıt Güvenliği Koordinatörü veya Yönetimi tarafından düzenlenen bir tazeleme
eğitimine de katılması gerekecektir.
2. Yolcular: Yolcular yalnızca güvenlik koordinatörünün izni ile iki tekerlekli taşıtlara alınabilir VE
bu kişilerin aşağıda tanımlanan şekilde uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanlar kullanması
gerekmektedir.
3. Yüklerin taşınması: İki tekerlekli taşıtlarda ağır yük taşınmasına izin verilmemektedir. Daha
hafif bagajların/kişisel eşyaların taşınmasına yalnızca motosikletin güvenli olarak kullanımı
açısından taşıt güvenliği ekibi tarafından incelenmiş olan özel kaplar (ör: sepetler, sırt çantaları)
kullanıldığında izin verilebilir.
4. Taşıt güvenliği işlevleri/bileşenleri: Taşıt Güvenliği Koordinatörü, tüm İki Tekerlekli
Taşıtların, taşıtın doğru şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli güvenlik işlevleri ve
bileşenlerini içerdiğinden emin olmalıdır.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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5. Azami mesafe: Her ülke, bir yıl boyunca bir kişinin iki tekerlekli taşıt kullanarak kat
edebileceği maksimum mesafe değerini tanımlamalıdır.
Sürücü Ehliyeti ve Taşıt Ruhsatı
Taşıt Güvenliği Koordinatörü, [Şirket adını girin] işlerine dahil olmadan önce tüm iki tekerlekli taşıt
sürücülerinin geçerli ehliyete ve gerekli belgelere sahip olmasını sağlayacaktır. [Şirket adını girin]
şirketinin işlerinin yürütülmesi için kullanılan tüm taşıtların geçerli bir ruhsatı bulunmalıdır ve
yasaların gerektirdiği durumda tüm gerekli tescil belgeleri sağlanmalıdır.
Taşıt Güvenliği Eğitimi
İki tekerlekli taşıt kullanan tüm sürücüler, Taşıt Güvenliği Ekibi veya Yönetimin gerekli gördüğü
sıklıkta sunulan tüm eğitimlere katılmalıdır.
Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE)
Tüm taşıt kullanıcıları Taşıt Güvenlik Ekibi veya Yönetim tarafından gerekli görülen kişisel
koruyucu ekipmanlarını kullanmalıdır. Seyahat mesafesi, süre, arazi, konum ve hava durumundan
bağımsız olarak bu PPE'nin kullanılması zorunludur. PPE yerel düzenleyici güvenlik gerekliliklerine
göre üretilmeli ve düzenli olarak kusurlara karşı kontrol edilmelidir.
İki tekerlekli taşıtları kullanan kişilerin kullanacağı PPE ve diğer güvenlik ekipmanları gerekliliklere
uygun olmalıdır (kalın olarak belirtilenler kritik önem taşımaktadır):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Kask (Yüzü Tamamen Kapatan Şekilde)
Göz Koruması
Ceket
Dirsek ve Diz Koruması
Deri eldiven
Bacakları tamamen kapayan pantolon (Aşınmaya karşı dirençli)
Bot
Yağmurluk (iki parça) gereklidir

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK C1: SÜRÜCÜ YORGUNLUĞU YÖNETİMİ
1. GİRİŞ
Sürücü yorgunluğu, her sene birçok taşıt kazası ve ölüme neden olan bir faktördür. Bu, iş için
taşıt kullanan ve değişim yapan kişiler için özellikle önemli bir konudur. Yorgunluk, yolda olan
bitene karşı dikkatimizi azaltır ve tehlikeli bir durumun ortaya çıkması halinde daha yavaş ve
daha emniyetsiz bir şekilde tepki vermemize neden olur.
NETS tüm kuruluşların çalışanlar ve yetkili sürücülerin yorgunluk durumunda ve taşıtı güvenli bir
şekilde kullanma becerilerini olumsuz şekilde etkileyen reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanırken
taşıt kullanmamasını belirten politikalar benimsemesini önermektedir. Yorgunluk yönetimi
kuruluş ve çalışanın paylaşması gereken bir sorumluluktur. Kuruluş, sürücüleri yorgunluk ve
dikkat sorunlarının tanımlanması ve bu sorun ile ilgilenilmesi için uygun araçların belirlenmesi
konusunda bilgilendirmekten sorumludur. E ve çalışanlar, yorgunluk yönetimi ile ilgili kuruluş
politikaları ve kılavuzlarının izlenmesinden sorumludur.
Uygun seyahat yönetimi ile sürücülerin ve amirlerin doğru şekilde eğitilmesi ile sürücü
yorgunluğu ile ilişkili sürücü yorgunluğu en aza indirilebilir. Sürücü yorgunluğu risklerinin
yönetilmesi için en etkili yöntem sürüş ihtiyacını ortadan kaldırmaktır - seyahatler yalnızca net
bir ticari gereklilik olduğunda ve sesli ya da görüntülü görüşme imkanları uygun olmadığında
başvurulması gereken seçenekler olmalıdır.
Aşağıdaki bölümlerde işçilerin iş günlerini direksiyon arkasındayken sürücü yorgunluğu riskini en
aza indirebilecek şekilde planlaması ve yürütmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Kuruluşlar bu
bilgileri politikalarına ve farkındalık materyallerine dahil etmelidir. Kuruluşlar aynı zamanda
yorgun olduklarını fark eden sürücüler için gece konaklaması gerekliliklerini içeren politikalar
geliştirmelidir.
2. SÜRÜCÜ YORGUNLUĞU İLE İLGİLİ GERÇEKLER
Uyku, vücudumuzdaki iki farklı sistem ile düzenlenir: uyku/uyanıklık dengeleşimi ve yirmi dört
saatlik biyolojik saat. Uzun bir süre boyunca uyanık kaldığımız zaman, uyku/uyanıklık
dengeleşimi bize uyku ihtiyacımızın artmakta olduğunu ve uyuma zamanımızın geldiğini söyler.
Kendilerini dinlenmiş hissetmeleri ve en iyi şekilde performans göstermeleri için tüm
yetişkinlerin geceleri yedi ila dokuz saat arası kesintisiz uyumaları gerekmektedir.
Bir diğer yandan, dahili yirmi dört saatlik biyolojik saatlerimiz gün içerisinde uykuda ve uyanık
olduğumuz saatleri düzenler. Yirmi dört saatlik ritim günün farklı saatlerinde yükselişe ve düşüşe
geçer. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Uyku Vakfı'na göre, yetişkinlerin en güçlü uyku isteği
genellikle 02:00 ve 04:00 arası ve 13:00 ile 15:00 arası kendini gösterir. Bu durum, "sabahları
seven" bir insan ya da "akşamları seven" bir insan olmanıza göre değişiklik gösterir. Bu "yirmi
dört saatlik döngüde enerjinin düşük olduğu dönemlerde" hissettiğimiz bu uyku hali yeterli uyku
almış olmamız halinde kendini daha hafif gösterecek ve uykusuz kaldığımızda şiddetli bir şekilde
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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hissedilecektir. döngüde enerjinin düşük olduğu dönemler" aynı zamanda çarpışma riskinin
yüksek olduğu dönemlerdir.
Uyuyakalmasanız dahi sersemlemiş ya da yorgun olmanız dikkatinizin dağınık olmasına,
tepkilerinizin yavaşlamasına ve karar verme becerinizin zarar görmesine neden olacaktır.
Araştırmalar, uyku eksikliğinin sürüş performansını en az alkol kadar etkileyebileceğini
göstermektedir. Aslında, 17 saat veya daha uzun süre uyanık kalınmasının sürüş performansı
üzerindeki etkisi Kuzey Amerika ve Avrupa'da yasal limitlerde ya da bu limitlerin üzerinde alkol
almanın sürüş performansı üzerindeki etkisine eşdeğerdir. Başka bir deyişle, uykulu bir şekilde
taşıt kullanmak sarhoş bir şekilde taşıt kullanmak gibidir.
Uyku eksikliği "uyku borçlarına" yol açar ve bu borcu ödemenin tek yolu uyumaktır. Gerekli uyku
seviyesine ulaşana kadar yorgunluk ile ilgili kaza riskiniz devam edecektir.
3. YORGUNLUĞUN FARK EDİLMESİ
Aşağıda yorgun taşıt kullanımında en sık görülen belirti ve işaretler verilmiştir:
A. Başı yukarıda tutmakta ya da duruşu korumakta zorlanma
B. Aşırı esneme
C. Gözlerde yorgunluk, ağırlık veya yanma
D. Konsantrasyon güçlüğü
E. Kat edilen son birkaç kilometreyi hatırlamakta zorlanma
F. Şeritten çıkmak, bankete doğru kayma veya orta çizgiyi geçme
G. Çıkışı kaçırma
H. Yolun kenarında yer alan "tırtıklı hız kesme şeridine" çarpma
I. Mikro uyku (altı saniye ya da daha uzun sürebilen istenmeyen dikkat kaybı) nedeniyle dikkat
kaybı.
Taşıt kullanırken bir veya daha fazla mikro uyku deneyimi ya da yorgunluk belirtisi
gözlemlerseniz, seyahate devem etmeden önce derhal güvenli bir konumda durun ve
dinlenin.
Yukarıda listelenen belirtileri sıklıkla gözlemliyorsanız, sizde uyku apnesi gibi bir uyku
bozukluğu olabilir. Belirtiler ani sessizlik öncesi ağır horlama, huzursuz uyku ve gün içerisinde
sürekli yorgunluğu içerir. Tanı ve tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir
sağlık uzmanına danışın.
4. YORGUNLUK İLE MÜCADELE
STRATEJİLERİ Seyahat Öncesi Planlama
A. Yeterli Düzeyde Dinlenme

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
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1. Taşıt kullanmadan önce uykunuzu aldığınızdan emin olun. Çoğu yetişkin her gece dokuz
saat kesintisiz uykuya ihtiyaç duyar.
2. Uzun bir yolculuk öncesinde iş ile ilgili ya da ilgisiz uzun süreli faaliyetler planlamayın.
3. Çalışmadığınız günlerde dahi aynı saatte yatmaya ve kalkmaya çalışın. En iyi şekilde
dinlenmeniz için uyku saatleriniz tutarlı olmalıdır.
4. İş sonrasında spor yapıyorsanız, idmanınızın bitişi ile yatağa gidişiniz arasında üç saat
süre bırakın.
5. Alkol ve kafein uyku düzeninizi bozabilir ve bunlardan kaçınmanız gerekmektedir.
B. Yüksek Riskli Sürüş Saatlerinden Kaçınmak
"Yirmi dört saatlik döngüde enerjinin düşük olduğu dönemlere" denk gelme olasılığı bulunan
ve yorgunluk ile ilgili kaza veya olay riskinin yüksek olduğu saatlerde, başka bir deyişle sabah
erken saatlerde ya da öğlen veya öğleden sonra erken saatlerde uzun ya da monoton
sürüşlerden kaçınmaya çalışın.
C. Güzergahın Planlanması
1. Güzergahlarınızı etkin bir şekilde planlayarak sürüş sürenizi azaltın. Mümkün
olduğunda, risk maruziyetini ve kat edilen mesafeyi azaltacak şekilde iş duraklarını
birbirinin ardına gelecek şekilde planlayın.
2. Planlama öncesinde risk içerebilecek şu etmenleri göz önünde bulundurun: taşıt bakımı
(yağ ve sıvı düzeyleri, lastikler, vs.), yol durumu, seyahat zamanlaması ve süresi, arazi,
hava durumu, görüş açısı, kişisel güvenlik/emniyet, trafik yoğunluğu, hayvanların mevcut
olup olmaması, yayaların mevcut olup olmaması/yoğunluğu, çevre, haberleşme
(mümkünse aramalarınızı seyahat öncesinde gerçekleştirin) ve güzergah üzerindeki acil
durum hizmeti uygunluğu.
3. Yeni bir bölgede görevlendirildiyseniz, günlük rutininiz için en güvenli ve verimli
güzergah konusunda amirinizden bilgi alın.
4. Ziyaret edeceğiniz müşterileri ve gideceğiniz güzergahları planlayın. Acele etmekten
kaçınmak için ekstra süre bırakın. Trafiğe takılma veya yolda beklenmeyen bir olayla
karşılaşma ihtimaline karşı alternatif ziyaretler ve güzergahlar planlayın.
D. Sürüş ve İş Süreleri ile Dinlenme Molalarının Planlanması
Sürüş süreleri, çalışma süreleri ve dinlenme molaları için aşağıda sıralanmış olan öneriler hafif ve
orta taşıtları kullanan ve birincil görevi taşıt kullanmak olmayan çalışanlar için hazırlanmıştır.
Bunlar genellikle zamanının tamamını direksiyon arkasında geçiren profesyonel sürücüler için
belirlenmiş olan düzenleyici gerekliliklerden biraz daha katıdır.
1. Maksimum Günlük Çalışma (Sürüş ve Sürüş Dışı) Süresi: molalar dahil sekiz saat, molaları
da içeren şekilde haftada 40 saatin üzerinde taşıt kullanılmayacak şekilde.
2. Maksimum Sürekli Sürüş Süresi: iki saat. Her iki saatlik sürüş sonrasında en az 15 dakika
mola verin.
3. Asgari Mola Süresi (sürüş olmadan): Sekiz saatlik sürüş sonrasında, en az 11 saat taşıt
kullanmadan geçirilmelidir.
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
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E. Seyahat Süresi Tahmini
1. Seyahat öncesinde, bir hedefe varışınız ve bu noktadan dönüşünüz için ne kadar süre
harcayacağınızı hesaplamak için çevrimiçi harita programlarından faydalanmayı
deneyin. Taşıt kullanırken asla GPS ünitelerine GPS verisi girişi yapmayın. Bu,
seyahatiniz öncesinde ya da güvenli bir noktaya park edildikten sonra yapılması
gereken bir işlemdir.
2. Planınız uzun iş günü gerektiriyorsa, gece konaklaması için plan yapın. Seyahatiniz
öncesinde gece konaklaması ile ilgili kılavuz bilgiler konusundaki sorularınızı amirinize
yönlendirin.
Saatte 45 mil veya 72 kilometrelik hızda gittiğiniz ve iş gününüzün sekiz saat sürdüğü
düşünüldüğünde, aşağıdaki tabloda belirli seyahat mesafeleri için gerekli yaklaşık sürüş süreleri
verilmiştir ve burada kat edilen mesafe ile iş amaçlı olarak mevcut süre gösterilmektedir.
Basitçe belirtmek gerekirse, yolda ne kadar fazla zaman geçirirseniz, o kadar az çalışma
zamanınız olacak ve bir o kadar da yorulacaksınız. Bu durum, risk düzeyinizi artırmanın yanı sıra
üstlenebileceğiniz iş kalitesini de etkileyecektir.
Seyahat Mesafesi
(Mil Cinsinden)

45
90
135
180
225
270
315
360

Seyahat Mesafesi
(Kilometre Cinsinden)

72
145
217
290
362
435
507
579

Sürüş için Harcanan
Süre (Saat Cinsinden)

1
2
3
4
5
6
7
8

Sürüş için Harcanmayan Çalışma
Süresi (Saat Cinsinden)

7
6
5
4
3
2
1
0

Dört saat veya daha uzun süre taşıt kullanmanız (sarı renkle vurgulanmıştır), zamanınızı en
güvenli ve en ekonomik ya da en verimli şekilde kullanmanızı sağlamayacak ve beş ila sekiz saat
arası taşıt kullanmanız (kırmızı renkle vurgulanmıştır) durumunda da toplantının sesli veya
görüntülü görüşme ile gerçekleştirme ya da hedef noktaya uçakla gitme gibi alternatif
seçenekleri göz önünde bulundurmanız gerekecektir.
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F. Beklenmeyen Olay ve Durumların Öngörülmesi
1. Seyahatinizi planlarken, inşaat alanları, trafik sıkışıklığı ve kötü hava koşulları gibi diğer
faktörleri de göz önünde bulundurun. Bu faktörler, sürüş sürenizi artıracak ve ekstra
konsantrasyon gerektirecektir ve bu unsurlar da yorgunluğunuzun artmasına neden
olabilir. Bu kesintiler için yeterli süre ayırdığınıza emin olun ve gece konaklamasının
gerekli olup olmadığını belirlerken bunları göz önünde bulundurun.
2. GPS hedefe varış saati tahminlerinin olası gecikmeleri hesaba katmadığını aklınızda
bulundurun; seyahat planlamasında bu durumu göz önünde bulundurduğunuzdan
emin olun.
İş Sırasında ve Yoldayken
A. Sürüş Süresi Esnekliği
Beklenmeyen olaylar nedeniyle iş gününüz ve/veya sürüş süreniz planlananın ötesinde
uzarsa, o gün için yaptığınız diğer planlarını da o güne "sıkıştırmaya" çalışmayın. Yorgun
şekilde taşıt kullanma riskini göze almak yerine durak ve gece belirli bir yerde konaklamak
daha iyi olacaktır.
B. Yorgunluk Yönetimi
Sürüş sırasında yorgunluk ve uyku halinden kaçınmanın en etkili yolu doğru miktarda kaliteli
uyku almaktır. Ancak sürüş sırasında yorgunluk uyarı işaretlerini gözlemlerseniz, aşağıdaki
adımları atmalısınız:
En iyi seçenek: Taşıtı kullanmayı bırakın - bir sonraki çıkış veya dinlenme yerinde durun.
1. Günün hangi saatinde yolculuk yapıldığına ve konaklama seçeneği müsaitliğine
göre gece konaklaması seçeneğini göz önünde bulundurun.
2. Bunların ikisi de mümkün değilse taşıtı güvenli bir yere park edin ve biraz kestirin.
Sonrasında kendinizi dinlenmiş hissetmeniz için yaklaşık 20 dakika boyunca
kestirmeniz gerekmektedir. (20 dakikadan daha uzun süre kestirmeniz halinde
uyandıktan sonra 15 dakika ya da daha uzun süre boyunca kendinizi sersemlemiş
hissedebilirsiniz).
3. Bir iş arkadaşınız ile birlikte seyahat ediyorsanız, dinlenme molalarında sürücü değiştirin.
İkinci seçenek: Kafein tüketin.
İki fincan kahveden alınan kafein, birkaç saat boyunca dikkatinizi artırabilir. Kafeinin kana
karışması yaklaşık 30 dakika sürer. Kafein farklı biçimlerde (kahve, çay, meşrubat, enerji
içeceği, sakız, tablet) ve farklı miktarlarda elde edilebilir. Örneğin; bir fincan kahvenin içerdiği
kafein değeri (yaklaşık 135 mg) iki ila üç fincan çay ya da dört kutu normal ya da diyet kolanın
içerdiği kafeine eşdeğerdir. Araştırmalar kısa bir kestirmenin kafein tüketimi ile birleşiminin
dikkat artışını artırma açısından salt kafein tüketimine nazaran daha etkili olduğunu
göstermektedir.
Pencereyi açmak veya yüksek sesle müzik dinlemek, yorgunluk yönetimi açısından etkili bir
yöntem değildir. Bunlar yalnızca yorgunluğunuzu geçici bir süre için maskeler.
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
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Kişisel güvenliğiniz için: Kestirmek için durduğunuz alanın güvenli ve emniyetli bir konumda
olduğundan emin olun (ör: iyi aydınlatılmış alışveriş merkezi otoparkları ve özel olarak ayrılmış
dinlenme bölgeleri). Yaya trafiğinin yoğun olduğu konumlar arayın, çoğu suç az şahit bulunan
noktalarda meydana gelir. Kontağı kapatın, değerli nesneleri görünemeyecek bir konuma saklayın,
kapıları kilitleyin ve pencereleri kapatın (sıcak ve güneşli günlerde havalandırma için aralık bırakın)

5. GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN DİĞER UNSURLAR
A. Havayolu ile Seyahat Sonrasında Taşıt Kullanımı ve Çalışma Süresi
"Jet lag" farklı zaman dilimleri arasında uçuş yapan kişilerin yaşayabileceği bir rahatsızlıktır.
Havayolu ile uluslararası olarak ya da gece boyu seyahat eden ya da önemli bir saat farkı
oluşacak şekilde veya hedefe gece geç saatte varacak şekilde yolculuk yapan tüm çalışanlar jet
lag ve yorgunluk yaşayabilir. Bu çalışanlar, uzun süreli hava yolculuğu sonrasında motorlu taşıt
kullanmamalıdır.
Jet lag yaşayan kişiler için yol güvenliği ipuçları:
1. Varış noktasına ulaştıktan sonra hemen bir motorlu taşıt kullanmaya çalışmayın. Yolun
diğer tarafında araç kullanıldığı ya da işaretlerin farklı olduğu konumlarda çarpışma
riskleri daha yüksek olabilir.
2. Özellikle uzun bir seyahat sonrasında, ticari gerekliliklere uygun başka bir ulaşım
şeklinin bulunmadığı durumlar haricinde kiralık taşıt kullanmaktan kaçının. Yerel servis
hizmetleri genellikle otellere, işyerlerine, eve ve diğer konumlara ulaşım için emniyetli,
güvenilir ve maliyet etkin bir karayolu ulaşımı seçeneği olacaktır. Uygun durumlarda
havayoluna giden ekspres demiryolu hatları da kullanılabilir.
3. Eve uzun bir uçuş sonrası gece geç saatte ya da sabah erken saatte varacaksanız,
birinin sizi havaalanından almasını isteyin, taksi kullanın veya toplu taşımayı tercih
edin.
4. Çalışanlar Atlantik okyanusunu geçtikleri ya da başka bir uçuş sonrasında hedef
noktasına sabah erken saatte vardıklarında, bu kişilere işe başlamadan önce
dinlenmeleri için belirli bir süre tanınmalıdır. Hava ile seyahat ederken harcanan süre,
çalışma vardiyasının bir parçası olarak görülmelidir.
B. Sağlık Durumu
Taşıt kullanırken dikkatinizin dağılmasına yol açabilecek sağlık sorunlarının bilincinde olun ve
bunlara uygun şekilde planlama yapın (ör: diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, depresyon,
uyku apnesi). Sağlık uzmanınız, bu durum ile etkin ve sorumlu bir şekilde baş etmeniz
konusunda size yardımcı olabilir. Son olarak, şirket işlerini gerçekleştirmek amacıyla taşıt
kullandığınız zamanlarda güvenliğinizi tehlikeye atabilecek bir rahatsızlığınız varsa uygun
tedbirleri almak ve İnsan Kaynakları Departmanı ile İş Sağlığı Departmanını bilgilendirmek sizin
sorumluluğunuzdadır. (Özel çalışma koşulları ya da alternatif işler gerekli olduğunda İnsan
Kaynakları ile irtibata geçilmelidir.)
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
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Uzun süre faaliyetsiz kalındıktan sonra gözlemlenebilecek sağlık sorunları: Derin ven trombozu
Uzun süre taşıt kullanımı ve uzun süre fiziksel faaliyette bulunmadan seyahat etmenin de insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Havayolu ile yapılan uzun süreli seyahatler, genellikle bacak
kısmında, vücudun derinlerinde kan pıhtısı oluşumuna yol açan bir hastalık olan derin ven trombozu riski
içermektedir. Bir pıhtı eğer serbest kalırsa akciğere doğru ilerleyerek akciğer hasarına ya da ölüme neden
olabilir. Önleyici tedbirler ile ilgili ipuçları için, bkz. http://www.nhlbi.nih.gov/health/healthtopics/topics/dvt/prevention.html.

C. İlaçlar
Bazı reçeteli ve reçetesiz ilaçlar uyku haline neden olabilir. İlaçların tüm yan etkileri ile ilgili
olarak sağlık uzmanınız ya da eczacınız ile görüşün. Aynı zamanda, olası yan etkiler arasında uyku
halinin bulunup bulunmadığını görmek için reçetesiz ilaçların etiketlerini dikkatlice okuyun. Yeni
bir ilaç kullanmaya başlayacaksanız, taşıt kullanırken bu ilacı almadan önce bu ilacın sizi nasıl
etkilediğine bakın. Bu tedbirlerin alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Uyku haline neden olan
bir ilaç alıyorsanız, şirket işlerini yaparken ya da başka işler yaparken sürüş yapmamalısınız.
D. Stres
İş ve ev kaynaklı stres ve çakışmalar dinlendirici bir uyku çekmeyi zorlaştırabilir ve uyku
yoksunluğu ve konsantrasyon eksikliğine yol açabilir. Evde ya da işte yüksek düzeyde stres
yaşıyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanıyla, doktorunuzla ya da uygun durumda [ŞİRKET ADINI GİRİN]
Çalışan Destek Programı ile irtibata geçin.
E. Yiyecek ve İçecek
Bazı "geleneksel yiyeceklerin" kötü uyku ile bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle
uyumadan üç saat önce, büyük miktarda, baharatlı, tuzlu veya yağlı yiyecekler tüketmekten
kaçının. Uykuyu etkileyen yiyecekler arasında kızartmalar, sarımsak, domates sosu ve çikolata
bulunmaktadır. Sürekli Enerji kazanacak şekilde beslenme konusunda ipucu edinmek için
“Sürekli Enerji için Yeme” bölümüne başvurun (aşağıda). Kafein bir uyarıcıdır ve vücuda enerji
vermez. Enerji hissi veriyor gibi yapabilir ve doğal açlık sinyallerini bastırabilir.
Kafein aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. Kafein sonrası görülen etkiler arasında yorgunluk,
asabiyet ve enerji düzeylerinde düşüş bulunmaktadır.
Alkol yorgunluk etkilerini artıran ve mod değiştiren bir yatıştırıcıdır. Uyumadan önce alkol
alınması kan şekeri düzeyini etkilediği gibi uykunun da kesilmesine neden olabilir. Alkol aldıktan
sonra asla taşıt kullanmayın.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Sürekli Enerji için Yeme
İnsan Performansı Enstitüsü, sürekli enerji için yemek yeme konusunda aşağıdaki önerilerde
bulunmuştur:
Öğünlerde her bir gıda grubunun doğru servis boyutunu hesaplamak için avuç içinizi kullanın.
Tabağın, bir barış işareti gibi üç bölüme ayrıldığını düşünün. Tabakta beş avuç yiyeceklik yer vardır,
iki avuç tahıl için, iki avuç meyve ve/veya sebze ve bir avuç protein. Şimdi bu avuç avuç yiyeceklerin
kahvaltıda nasıl dağıldığını düşünelim. Belki bir avuç yağda yumurta, bir dilim tost ekmeği, bir avuç
taze karışık küçük sulu ve tazeli meyve, bir fincan/avuç portakal suyu olabilir.

Yemeğinizi yavaşça çiğneyerek, lokmalar arasında çatalınızı masaya bırakarak ve muhabbet ederek
kahvaltının tadını çıkarın. Uyandıktan sonra yapılacak bu "beş avuçluk" kahvaltı, metabolizmanızın
gün içinde hızlı çalışmasına yardımcı olacak ve fizyolojik ihtiyaçlarınız için besin maddelerini dengeli
bir şekilde alabilmenizi sağlayacaktır.
Zamanlama her şeydir. Enerjinizi gün içerisinde sabit tutmak için hafif yemekleri ve sık sık
tüketmelisiniz. Öğünler arasında iki ila üç saat arasında sağlıklı bir atıştırmalık tüketmeniz
gerekebilir (en az 150 kalori değerinde); bu, tercihen yoğurt, kuru kayısı, elma veya fıstık ezmeli
kereviz gibi glisemik endeksi düşük bir atıştırmalık olabilir. Atıştırmaların amacı sizi doyurmak
değildir; atıştırmalıkları öğünler arası boşluğu doldurarak enerji düzeyinizi yüksek tutmak için
kullanmalısınız.
İdeal olarak, asla dört saat yemek yemeden durmamalısınız, bu nedenle seyahat sırasında önceden
plan yapın ve yiyeceğiniz yemeklerin kontrolünün sizde olduğunu unutmayın. Hafif yemekleri
sıklıkla tüketmeniz gerektiğini unutmadığınız zaman ve ölçüm için elinizi kullandığınızda iyi
beslenmek çok kolay olacaktır.
Daha fazla bilgi için http://www.hpinstitute.com/ adresinde yer alan İnsan Performans
Enstitüsü web sitesini ziyaret edin.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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6. KAYNAK MATERYALLER
A. Sürücü Yorgunluğu ile ilgili 'Tanıtım Makalesi'
Avrupa Uyku Araştırması Topluluğu Sleepiness at the Wheel (Direksiyonda Uyuma) başlıklı bir
tanıtım makalesi hazırlamıştır; bu makale uykulu halde taşıt kullanma ile ilgili bilimsel deliller
sunarak kuruluşlarda sürücü yorgunluğu ile etkin bir şekilde baş edilmesi için davranış ve
teknoloji temelli yöntemler önermektedir.
http://www.esrs.eu/fileadmin/user_upload/publications/Livre_blanc_VA_V4.pdf
B. Kuzey Amerika Yorgunluk Yönetimi Programı (NAFMP)
ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Transport Canada tarafından geliştirilen Kuzey Amerika Yorgunluk
Yönetimi Programı (www.nafmp.com), motorlu kuryeler, sürücüler ve tedarik zincirinin diğer
birimlerinin sürücü yorgunluğu ile daha iyi bir şekilde baş etmesine yardımcı olmak için ücretsiz
çevrimiçi kurslar ve kaynak materyaller sunar. Bu materyaller, öncelikle yük taşımacılığı sektörü
için geliştirilmiştir ancak bu bilgiler, çalışanların işe taşıt kullanarak gidip geldiği diğer şirketler
için de faydalı olabilir.
NAFMP konuları aşağıdakileri içerir:






Sürücü yorgunluğunu azaltan bir kurumsal kültür oluşturma
Sürücüler, sürücülerin aileleri, taşıyıcı üst yöneticileri ve yöneticileri,
gönderenler/alıcılar ve dağıtıcılar için yorgunluk yönetimi eğitimi
Uyku bozukluklarının tespiti ve tedavisi
Sürücü ve seyahat planlaması
Yorgunluk yönetimi teknolojileri

C. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen çalışma ve dinlenme süresi
düzenlemeleri
Büyük kamyonlar ve otobüslerin operatörleri için ABD düzenlemeleri:
http://www.fmcsa.dot.gov/rulesregulations/administration/fmcsr/FmcsrGuideDetails.aspx?menukey=395
Sürüş ve çalışma süresi düzenlemeleri ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu'ndan alınan bilgiler:
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/working_time_en.htm

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
49

NETS KAPSAMLI YOL GÜVENLİĞİ KILAVUZU™

EK C2: SEYAHAT YÖNETİMİ KILAVUZU
1. Seyahat Yönetimi Nedir?
Seyahat Yönetimi, gerekli karayolu taşımacılığı seyahatlerinin tüm Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve
Çevre (HSSE) gerekliliklerine uygun şekilde planlanması ve yürütülmesi için oluşturulmuş bir
süreçtir. Seyahat Yönetimi üç aşamaya ayrılabilir:
A. Seyahati Planlayın
Seyahatin planlanması ile ilgili unsurlar (diğerlerinin yanı sıra) aşağıdakileri içerir:
a. Seyahatin gerekli olup olmadığının ve dinlenme molaları, sürüş ve görev
saatleri de dahil olmak üzere taşıtın ne zaman sürülmesi gerektiğini
belirlemek,
b. Hangi taşıtların kullanılacağı ve bu taşıtın uygun ve yeterli bir konumda olup olmadığı;
c. Gerekli sürücü becerileri ve yetkinlik;
d. Hangi güzergahtan gidileceği ve dinlenme molalarının nerede yapılacağı.
Seyahat yönetim sürecinin temel teslim edilebilir unsurlarından biri Seyahat Yönetimi Planıdır
(JMP). JMP'yi genellikle bir Dağıtıcı, Seyahat Yöneticisi veya bir Sürücü oluşturur. Seyahat
öncesinde, Sürücü seyahat ve JMP'de belgelendirildiği gibi önleyici tedbirleri de içerecek
şekilde ilgili riskler konusunda eksiksiz olarak bilgilendirilmelidir (veya bilgi sahibi olmalıdır).
B. Seyahatin Yapılması
Sürücüler, seyahatlerin üzerinde anlaşmaya varılan JMP'ye uygun şekilde yürütülmesinden
sorumludur ancak diğer kişilerin de bir görev üstlenmesi gerekebilir. Örneğin, JMP Seyahat
Yöneticileri tarafından başlatılması gerekebilecek bir "Kayıp İnsan" prosedürü için hazırlıklar da
içerebilir. Bu, cep telefonunun çekmediği alanları da içerecek şekilde ıssız veya hasımane
bölgelerde taşıt sürülecekken önemlidir.
C. Seyahatin Kapatılması
Seyahatin kapatılması, seyahat hedeflerinin karşılandığından emin olunmasını ve seyahat
yönetimi sürecinin iyileştirilmesine ve/veya gelecek seyahatlerin planlanmasına yardımcı
olabilecek derslerin alınabilmesini sağlar.
2. Neden Seyahat Yönetimi?
Seyahat Yönetimi, karayolu taşımacılığı seyahatlerinde istenmeyen emniyet HSSE sonuçlarının
önlenmesi için kullanılır. Şirkette iş amacıyla taşıt kullanan kişilerden sorumlu amirler, gerekli
durumlarda JMP'nin hazırlanmasından sorumludur. Bir şirket aracını kullanan ya da şirketin
ticari amaçları kapsamında taşıt kullanan kişiler gerekli durumlarda JMP'nin gerekliliklerinin
karşılanmasından sorumlu olacaktır.
Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Bir seyahat yönetimi planında göz önünde bulundurulması gereken bazı tedbirler aşağıdakileri içerir:
A. Yükleme ve yük boşaltma merkezi (uygulanabilir olduğunda)
 Merkez değerlendirmesi ve tehlikelerini de içerecek şekilde merkezde yükleme ve yük boşaltma
 Taşıtın yüklenmesi (yolcular, yığın ve yükler için ürün dengesi, yük tehlikeleri)
 Seyahat için gerekli taşıt türü ve taşıtın yola elverişliliği
B. Sürücünün hazırlık düzeyi
 Sürüş sırasında görev ve dinlenme dönemleri
 Yorgunluk tedbirlerini de içerecek şekilde sürücü uyumu ve uygunluğu
C. İzin Verilen Güzergah
 Güzergah planı (tehlikelerden kaçınmak için en hızlı veya en yavaş gidilen güzergahtan daha uzun
olabilir)
 Görev sürüş ve dinlenme saatlerine uyumu mümkün kılması
D. Güzergah tehlikeleri ve kontrollerinin tanımlanması
 Ülke altyapısı, çevre, mevsimler, iklim koşulları (toz, kar, buz, yağmur, sis), gece sürüş
(görüş mesafesinin azalması) da dahil olmak üzere genel güvenlik tehlikeleri
 Yolların kapanması, tehlikeli kavşaklar, hız limitleri, olumsuz yol koşulları, köprüler, izin
verilen açıklık gibi durumsal tehlikelerin göz önünde bulundurulması.
 Özel güvenlik tehlikelerinin hesaba katılması
 Yerel sürüş uygulamaları, günün hangi saatinde, haftanın hangi gününde yolculuk
yapıldığı ve bunun yol açabileceği sonuçlar, milli ve dini bayramlar, yol üzerindeki
yayalar ve büyük hayvanlar
E. Haberleşme Süreci
 Güzergah planlaması ve değişiklikleri, acil durumda yanıt verme konusundaki hazırlık düzeyi,
yoldan sapmalar ve varış

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde
bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu
bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Tanım:

Yolcuların
Adları

Evet, sözleşmesel gereklilik

1 Mike Smith

Seyahat Yüksek Düzey Merkezin GM ve HSE Danışmanı tarafından ziyaret edilmesi ve dönüş.

Seyahat Yönetimi Planı
Seyahat gerekli mi? Neden?

Başka bir seyahat ile birleştirilebilir mi? Yanıt
Gece sürüş yapılması gerekli mi? Öyleyse,

2

Hayır, bugün başka bir seyahat yapılmayacak ise

Hayır

Seyahat Yöneticisi olarak görev yapan kişinin adı

Alternati
f Sürücü?

3
Joe Mitchell

Telefon numarası:

12345678

4

Taşıt Kimliği

Taşıt Seyahate
uygun mu?

Ana Sürücünün Adı (ve
Yüklenici ise Şirketin adı)

Sürücü ehliyetleri taşıt ve
ülke için geçerli mi?

Sürücü için
Tedbirli Sürüş
Eğitimi

88-XT-VD

evet

Dave River

evet

Evet (10/10/11)

Güzergah Çıkış/Dinlenme Bölgeleri

Varış Saati

Kalkış Saati Dinlenme İletişimde

Smithtown Office – Saltflat

09:15

Saltflat - Brownsville merkezi

11:00

Kalkış

Kalkış

Tarihi

Saati

04/25/11

07:30

09:45

Varış noktasında/dinlenme bölgelerinde bilinen
tehlikeler ve önleyici tedbirler, özel talimatlar (ör:

Molası?

Bulunulması
Gerekli mi?

evet

evet

100. km'de Yol Çalışması için Yavaşlama, Starbucks'ta kahve

evet

Merkez kapılarında güvenlik tedbirleri, geçiş kartı gerekli.

Seyahat beklendiği gibi geçti mi? Geçmediyse, neden?

Sürücü İmzası (sürücü aynı zamanda seyahat yöneticisi olarak
görev yapmıyorsa)

Hayır. Seyahat Saltflat ve merkez arasında bir yol çalışması daha olduğundan ertelendi. Varış saati
11:25.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi”
sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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Acil Durum Yanıtları

(ör: irtibat ayrıntıları, cep telefonunun çekmediği uzak bölgeler)

Seyahat yöneticisi: 12345678; Güvenlik yöneticisi - John Wayne: 23456 6789; Merkez Yöneticisi - Rob Keens: 34560987. Her noktada cep
telefonu çekiyor.
Güvenlik

(ör: kaçırma, soygun, yük, taşıt vs. hırsızlığı durumları)

Saltflat'ta bulunan Starbucks taşıt hırsızlığının görüldüğü bir bölge olarak tanınıyor. Ortada kişisel eşyalar bırakılmamalı, taşıt kilitlenmelidir.

Konum ve Zamanlama

(ör: sürüş saatleri, gece uygun şekilde aydınlatılmamış yollarda sürüş yapmanın
etkisi, Ramazan ayında araç kullanma, vs.)

Yerel Çevre ve Koşullar

(ör: hava durumu, güzergah durumu, taşıt devrilme riski, vs.)

Saltflat ve merkez arasında hızlı hareket eden üçüncü kişi trafiği Yol Smiths Geçidi üzerinde daralıyor. Smiths Geçidi'nde sis görülmesi
bekleniyor. Hızı azaltın ve takip mesafesini uygun şekilde artırın.
Yükleme/Boşaltma

(ör: merkez ya da müşteri konumu düzeni sonucu ortaya çıkabilecek özel riskler, vs.)

Merkeze girdikten sonra, önce sola dönün ve soldaki yükleme rampasına bakın. Bu bölgedeki HGV hareketine dikkat edin.

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu
gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK D1: ÖRNEK TAŞIT DENETİMİ KONTROL LİSTESİ
TAŞIT No:

SÜRÜCÜNÜN ADI

KİLOMETRE
GÖSTERGESİ
DEĞERİ (km):

HARİCİ
YAKIT, YAĞ, SU SIZINTISI YOK

DAHİLİ
ALETLER VE ÖLÇÜM CİHAZLARI





AŞAĞIDAKİLERİN SIVI SEVİYELERİNİ
KONTROL EDİN:






Motor Yağı
Fren Sıvısı
Debriyaj Sıvısı
Hidrolik Direksiyon Sıvısı
Otomatik Vites Sıvısı (ilgili ise)

AŞAĞIDAKİLERİN SU SEVİYELERİNİ
KONTROL EDİN:
 Radyatör Su Tankı ve Soğutucu
Seviyeleri
 Radyatör Kapağının Kapalı
Olduğundan emin olun
 Ön Cam Sileceği / Yıkayıcı
Sıvı Deposu Seviyeleri
 Akü Suyu Seviyesi

RÖMORK No: (İlgili
ise)

Yakıt seviyesi
Yağ basıncı
Hava basıncı (ağır taşıtlar)
Hiçbir kırmızı uyarı ışığı açık
durumda değil

KONTROLLER




Korna
Frenler
Ön cam silecekleri

AC/SES:



Klima çalışıyor
Ses çalar çalışıyor

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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ELEKTRİKLİ SİSTEMLERİ KONTROL EDİN:

ÖN CAM/ÖN CAM SİLECEKLERİ













Akü Kutupları Temiz
Akü Sabit
Sigortaların konumunu kontrol edin
Farlar Çalışıyor
Fren lambaları Çalışıyor
Göstergeler Çalışıyor
Geri Vites Lambaları Çalışıyor
Yüksek Yoğunluklu Arka Lambalar
Çalışıyor

LASTİĞİ KONTROL EDİN








Radyatör Hortumlarının sıkı olup
olmadığını kontrol edin
Pervane kayışlarını kontrol edin
Ön cam sileceklerinde aşınma
olmadığından emin olun
Lastikler– basıncın doğru olup
olmadığını kontrol edin
Dış derinlik en az 1,6 mm
Dış desen uygun
Derin kesikler, yumrular, çıkıntılar,
yırtıklar olmadığından ve
metallerin görünmediğinden emin
olun

Ön cam silecekleri
Ön cam - temiz ve
engel yok

KOLTUKLAR, EMNİYET KEMERLERİ VE
AYNALAR
 Sürücü koltuğu konumu ve emniyet
kemeri
 Yolcu koltukları ve emniyet
kemerleri
 Aynalar
ACİL DURUM EKİPMANI





Kriko ve aksesuarlar
Yangın söndürücü
İlkyardım kiti
Reflektör

TAŞIT GÖVDESİ

RÖMORK (uygulanabilir olduğunda)










Hasarsız
Yük Güvenliği
Işıklar ve Reflektörler - Temiz

Hasarsız
Fren Hortumları
Elektrik Bağlantıları
Kaplin Emniyeti

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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BELİRLENEN DİĞER KUSURLAR:

HERHANGİ BİR KUSUR
BULUNMAMIŞSA BURAYA SIFIR
YAZIN

SÜRÜCÜNÜN İMZASI:

RAPORU KABUL EDEN:....................................................
İMZA:…………………………………………………………………

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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EK E1: ANSI/ASSE Z15.1—2012
MOTORLU TAŞIT KULLANIMI İÇİN GÜVENLİ UYGULAMALAR
Üzerinde uzlaşıya varılmış olan bu standart, Amerikan Güvenlik Mühendisleri Birliği'nin
yönlendirmesi ile geliştirilmiş ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.
Aşağıdakileri de içeren şekilde, işverenler adına kullanılan taşıtların güvenli kullanımı için
uygulamaları sunar:






Tanımlar, yönetim, liderlik ve idare
Çalışma ortamı
Sürücü açısından göz önünde bulundurulması gereken hususlar
Taşıt açısından göz önünde bulundurulması gereken hususlar
Olay raporlaması ve analizi

Bu uygulamalar, kuruluş çalışmalarının bir parçası olarak motorlu taşıtların idaresi ve
kullanımından sorumlu olan kişiler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
https://www.asse.org/shoponline/products/Z15_1_2012.php

Bu bilgiler NETS tarafından üyelerine ve kamuya nezaketen sağlanmaktadır. Bu belge, doğruluğu açısından herhangi bir
takrirde bulunulmadan ya da garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır ve ne NETS ne de katkıda bulunan şirketler
içerik ya da bu bilgilerin kullanımı konusunda sorumlu tutulmayacaktır.
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