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1. BİRİMİ: Ulaştırma Hizmetleri 

2.GÖREV ADI: Şoför 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Ulaştırma Hizmetleri Sorumlusu 

4.  GÖREV  DEVRİ:  Yıllık  izin  veya  herhangi  bir  sebepten  görevine  gelemeyen  şoför  yerine  birimdeki  diğer 

şoförlerden biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

   Hastaneye  ait  araçların  düzenli  ve  itinalı  kullanılmasını,  her  an  göreve hazır  bulundurulmasını,  gerekli  bakım, 

onarım  ve  tamirat  işlerinin  yapılmasını,  araçların  gerekli  iç  ve  dış  temizliklerinin  yapılmasını  sağlar.  Hastane 

Hizmetlerinin mevcut imkanlar dahilinde aksamamasını ve devamlılığını temin eder. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Hastane hizmet araçlarını mevzuatlara uygun olarak kullanmak. 

 Hastene Ulaştırma Hizmetleri bünyesindeki tüm araçları, hizmet binasını ve takım‐malzemeleri temiz ve her 

an göreve hazır halde tutmak. 

 Zimmetindeki aracın temizlik ve bakımını yapmak. 

 Arıza  ve  kaza  yapan  araç  için  arıza  ve  kaza  tutanağı  düzenleyerek  amirine  bildirmek,  aracın  onarımını 

sağlamak. 

 Mesai ve nöbetlerine zamanında gelmek, izinsiz nöbet değişimi yapmamak 

 Taşıt  kullanma  yetkisi  verilen  şoför,  görev  tanımı  dışında,  yazılı  bir  emir  ve  talimat  bulunmadıkça,  taşıt 

herhengi bir kişi veya yük alamaz. 

 Taşıt sürücüleri, kılık kıyafet yönünden 25.10.1982 ve 17849 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik  ile  İş Sözleşmesinde belirtilen hükümlere 

riayet edeceklerdir. 

 Taşıt  sürücüleri,  taşıtta bulunanlarla diyaloglarında nezaket  kurallarına azami özen gösterecek,  kendilerine 

hastane yönetimi tarafından verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen 

ve yetkileri dahilinde olmayan konularda gereksiz açıklamalarda bulunmayacak ve tartışmaya girmeyeceklerdir. 

 Trafik  mevzuatının  yasak  ettiği  hususlardan  doğacak  mesuliyet  şoförlere  ait  olup,  taşıtların  kullanımı  ve 

tahsisleri  hakkında  mevzuat  hükümlerine  aykırı  hareket  eden  ve  kamu  görevlilerinden  kaynaklanan  zararlar 

hakkında 237 Sayılı Taşıt Kanununun 16. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48. 

maddesine göre işlem yapılır. 

 Taşıt Görev Emri kağıdını onaylatıp imzalamadan göreve gidemez. 

 Araçlara ait lastik, yağ değiştirme, vb. küçük onarımları bizzat yapmak 

 Amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği 

Yönetim Sistemi, TS ISO 10002  Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek. 
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7.ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı,  hizmet 

kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların  ihtiyacına ve 

hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini  belirlenen  standartlara  ve  süreçlere  uygun  şekilde  yürütür,  hizmetten  yararlananlara  iş  ve 

işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket  ederler, 

görevlerini  yerine  getirirken  ve  hizmetlerden  yararlandırmada  dil,  din,  felsefi  inanç,  siyasi  düşünce,  ırk, 

cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum  içinde güveni  sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği  itibar ve güvene  layık olduğunu 

davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve 

gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar  çatışması 

konusunda  dikkatli  davranır,  çıkar  çatışmasının  farkına  varır  varmaz  durumu  üstlerine  bildirir  ve  çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve  savurganlıktan 

kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve 

tutumlu davranır. 

8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu  görevlileri,  çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  çıkar  çatışmasının  doğabileceği  durumu 

genellikle  şahsen  bilen  kişiler  oldukları  için,  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar  çatışması  konusunda 

dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz 

durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 

 

 

 


