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MOTORLU ARAÇ BAKIM VE TAMİR İŞLERİ   

TEKNİK EMNİYET TALİMATI 

 

 

 

a. Şirket araçlarını sürücü belgesine haiz bu işle görevli kişiler kullanabilir. Bunun 

haricindekiler kullanamaz. 

b. Motorlu araçlarda tamir çalışmasına başlamadan önce el frenini çekiniz ve aracın 

istenmeyen hareketini önlemek için tekerleklerin önüne tahta takoz koyunuz. 

c. Aracı kayma ve düşme olmayacak şekilde kaldırınız. Alttan kaldırılan arabalarda 

çalışmaya başlamadan önce kaymaları ve aşağı ani düşme gibi tehlikeleri ortadan 

kaldıracak tedbirleri mutlaka alınız. 

d. Bakım kanalı olmayan bir yerde arabanın altına girmek zorunda olduğunuzda yukarıda 

belirtilen hususlara daha da dikkat etmek zorundasınız. 

e. Kontak anahtarını üzerinize almadan arabanın altına girmeyiniz ve ayaklarınızı arabanın 

altından gelip geçilen yola taşmamasına özellikle dikkat ediniz. 

f. Araçların yağlanmasında veya akünün asidinin kontrolü sırasında açık alevle ya da sigara 

içerek kesinlikle yaklaşmayınız. 

g. Motorlu taşıtların temizlenmesinde demir telli fırçaları kesinlikle kullanmayınız. 

h. Araçların elektrik arızalarını giderirken kısa devre olmasını önlemek için akünün kutup 

başlarını çıkardıktan sonra çalışmaya başlayınız. 

i. Motorlu araçlarda çalışırken ateşle kesinlikle yaklaşmayınız. 
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j. Motorlu araçlarda kaynak ile çalışılması hallerinde, depo ve yakıt borularını dışarı 

çıkartınız. 

k. Benzin depolarını kaynağını ve perçinlemesini yalnız tecrübeli bilgili bir amirin 

nezaretinde ve içi tamamen su, azot veya karbonik asit dolu olarak yapınız. 

l. İçten yanmalı motorların deneme çalışması mutlaka açık havada yapılmalıdır. Kapalı 

yerlerde ancak egzost gazlarını dışarı atacak emme tesisatı bulunduğu hallerde yapınız. 

m. Garajlarda ve tamir atölyelerinde kolay yanıcı maddeleri kesinlikle bulundurmayınız. 

Kullanılmış temizleme maddelerini özel yapılmış kapalı bir kapta muhafaza ediniz. 

n. El aletlerinizi, özellikle çekiç, keski kalemi, somun anahtarınızı daima iyi durumda 

bulundurunuz. 

o. Arızalı aracı hizmete vermeyiniz. 

Araç bakım ve tamirlerinde israftan sakınınız. 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 
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