
 

 

1. Forkliftleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. Kullanım sırasında operatör 

baret, iş ayakkabıları vs. gibi kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdır. 

2. Forkliftlerin periyodik kontrolleri olmadan çalışma yapması kesinlikle yasaktır.  

3. Operatör forklift ile çalışmaya başlamadan önce kumandaları, frenleri ve kolları kontrol etmelidir. 

4. Forkliftin geri ikaz sireni ve aydınlatmaları çalışır durumda olmalıdır. 

5. Geri gidişlerde arka görüşün açık olması sağlanmalı, geride kimse veya herhangi bir şey 

olmadığından emin olunmalı ve yavaş hareket edilmelidir. 

6. Çalışma bölgesinin güvenliği sağlanmalı, çalışma alanında bulunan kişiler uzaklaştırılmalıdır. 

7. Forklift güvenli olmayan veya uyarı levhası olan alanlarda kullanılmamalıdır. Forklift kullanma 

kuralları ve güvenlik önlemleri daima uygulanmalıdır, tüm uyarı işaretleri dikkate alınmalıdır. 

8. Kaldırılan yükün hareket halindeyken alt seviyesi yerden 10-15 cm yukarıda olmalıdır. 

9. Güvenli olmayan ve dengesiz yükler kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır. Taşınacak yükün ağırlık 

      merkezi dengelenerek yükleme yapılmalıdır. Çatal aralıkları yükün ağırlık merkezine göre 

dengelenerek aralanmalı  ve yük daima düzgünce istiflenerek taşıma yapılmalıdır.  Mutlaka uygun 

büyüklükte bir palet kullanılmalıdır. 

10. Yüksek yükle gitmek mecburiyetinde kalındığı durumda bom arkaya yatırılmalı, yük bomlara 

bağlanmalı ve yavaş gidilmeli, ani duruş ve kalkış yapılmamalıdır.  

11. Dönüşler yavaş hızla yapılmalı, görüşe kapalı dönüş noktalarında ses ve ışıkla işaret verilmelidir. 

12. Forklift yumuşak zeminlerde kullanılmamalıdır. Tüm işaretlere uyulmalı ve özellikle zemin yapısına 

göre müsaade edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi 

değerler aşılmamalıdır. 

13. Forklift kaygan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeyle 

sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanılmalıdır. 

14. Forklift operatör koltuğuna oturulmadan kullanılmamalıdır. Kollar, bacaklar ve baş operatör 

kabininin dışına çıkartılmamalıdır. El ve ayaklar forklift asansöründen uzak tutulmalıdır. 

15. Forklift kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanılmamalıdır. Yağlı eller ile levyeler 

tutulmamalıdır. Eller ve ayakların kayarak kontrolün kaybedebilineceği ve bir kazaya sebep 

olunabileceği unutulmamalıdır. 

16. Operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle forklift kullanılmamalıdır. Yük mastı 

arkaya doğru tilt edilerek taşınmalıdır. 

17. Forkliftin kaldırma kapasitesinden fazla yük asla kaldırılmamalıdır. Daima forklift için önerilen 

tonajlarda yükleme yapılmalıdır. Forklifte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave edilmemelidir. Aşırı 

yükleme forkliftin devrilmesine ve bunun sonucunda personel yaralanmalarına ve aracın hasarına 

neden olabilir. 

18. Aşağıdaki haller dışında forkliftle geri gidiş yapılmamalıdır. 

a- Önde yüksek yük nedeniyle görüş açısı kapalı olduğu zaman. 

b- Yüklü vaziyette yokuş aşağı inişlerde. 

c- Manevralarda. 

19.Yakıt ikmali sırasında sigara içilmemelidir. 

20.Forklift hiçbir zaman yüklü bırakılmamalıdır. 

 



 

 

21. Yüklü forklift asansörü ileri tilt durumunda iken kesinlikle yükseltilmemedir veya yük yukarıda iken 

mastı ileri tilt edilmemelidir. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır. 

22. Kimsenin forkliftin yük veya kaldırma mekanizmasının altından geçmesine yada durmasına izin 

verilmemelidir. Yük düşebilir yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. 

23. Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır. Yokuş üzerinde dönülmemelidir ve eğime 

paralel forklifti kullanılmamalıdır. 

24. Forklift devrilmeye başladığında kesinlikle dışarı atlamaya çalışılmamalıdır. Hayatta kalmak için 

koltukta oturulmalı ve sıkıca tutunulmalıdır. 

25. Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edilmelidir. Eğimli 

yüzeylerdeyken asla yük kaldırılmamalıdır. Eğimli yüzeylerde manevra yapılmamalıdır. Rampa 

üzerinde iniş ve çıkışlarında özellikle büyük hacimli yükleri taşırken yardımcı personel 

bulundurulmalıdır ve yön bilgisi istenmelidir. 

26. Forklift engebeli alanlarda kullanılmamalıdır. Kulanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli olunmalıdır. 

Demiryolu üzerinden yavaş ve mümkün olduğunca çapraz geçilmelidir. Demiryolundan geçerken 

forklift ciddi bir şekilde sarsılır. Yavaş bir geçiş için çapraz bir şekilde ve her seferinde bir lastik 

geçilerek ilerlenmelidir. 

27. Sahipsiz objelerin üzerinden geçilmemelidir. Gidilen yöne iyice bakılmalıdır. Diğer insanlara ve 

güzergaha çıkabilecek engellere karşı dikkatli olunmalıdır. Operatör forklifti kullandığı her an dikkatli 

olmalıdır. 

28. Forkliftin ve taşınan yükün ağırlığını kaldıramayacak köprü ve rampaların üzerinde forklift 

kullanılmamalıdır. Köprü veya rampaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda yükleme 

platformunun düzgünce yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Eğer başka bir araç üzerine yükleme 

yapılacaksa yükleme yapılan aracın hareket etmemesini sağlamak amacıyla tekerleklerine takoz 

koyulmalıdır. 

29. Forklif başka forkliftlerin çalışma sahasında kullanılmamalıdır. Daima diğer forkliftler ile arada 

güvenli çalışma alanı bırakılmaldır ve durmak için yeterli mesafeye sahip olunduğundan emin 

olunmalıdır. Asla diğer forkliftlere yetişip geçmeye çalışılmamalıdır. 

30. Forklift asla bir başka forklifti çekmek veya itmek amacıyla kullanılmamalıdır. Foklift çalışmıyorsa 

derhal servise haber verilmelidir. 

31. Forklift parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerde kullanılmamalıdır.  

32. Forkliftle kaldırılması ve taşınması uygun olmayan malzemeler taşınmamalıdır. 

33. Forkliftte herzaman yangın söndürücü hazır bulundurulmalıdır. 

34. Forkliftte insan taşınması yasaktır. 

35. Gece çalışmalarında etkin aydınlatma yapılmalıdır. 

36. Forklift ancak park alanı olarak belirlenmiş noktalara bırakılmalıdır. Park durumunda çatallar 

tamamen aşağı indirilmeli, levyelerin hepsi boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor 

durdurulmalıdır. Forklift kullanılmadığı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın üzerinden 

alınmalı ve lastilerin önüne ve arkasına takozlar konulmalıdır. Mesai bitiminde aracın gerekli günlük 

bakım kontrolleri yapılmalıdır. 

37. Forkliftte meydana gelecek arızalar sadece yetkili teknik personeller tarafından giderilmelidir. 



 

 

38. Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde 

güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği taktirde ilk amirine 

haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır. 

 

Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anladım. İş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen 

riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum. 

Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına göre çalışacağımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai 

işlemleri kabul edeceğimi beyan ederim. 

TEBLİĞ EDEN            

SEÇ Birimi 
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