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İş Ekipmanları Yönetmeliği ve Kaldırma 
Araçlarının Kontrol Periyodlarına Bir Bakış

Mustafa Yazıcı1

lığı ve Güvenliği ile ilgili maddeleri 
(Madde 77, 78, 79, 80, 81, 82 vb.) kap-
samakta iken bağımsız bir İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu gündeme gelmiştir. 
Dolayısıyla, 4857 sayılı İş Kanunu’ndan 
bu maddeler çıkarılarak 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlan-
mış, 30.6.2012 tarihinde 28339 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6331 
sayılı Kanun’a göre, yeniden düzenle-
nen İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli-
ği 25.4.2013 tarihinde ve 28628 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu 
yazıya esas olan Yönetmelik de budur.  
Çünkü bu son Yönetmelikte kaldırma 
makinaları ile ilgili bazı radikal deği-
şikliklerin yapıldığı görülmektedir. Bu 
yönetmelikteki EK-III, 2. maddenin 2. 
fıkrasının 1. bendinde yer alan Kaldır-
ma ve İletme Ekipmanları alt başlığına 
göre; “Standartlarda aksi belirtilmediği 
sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, 
beyan edilen yükün en az 1,25 katını, 
etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak 
ve askıda tutabilecek güçte olur ve bun-
ların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük 
frenleri bulunur.” denilmektedir. Tablo 
2’de ise Periyodik Kontrol süresi azami 
1 yıl olarak görülmektedir (Tablo 1). Bu 
tablodan da görülebileceği gibi, aradan 
40 yıl geçtikten sonra, birdenbire bazı 
kriterler değiştirilmiştir. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 78’inci maddesine göre 
düzenlenen ilk yönetmelikte, “Bu Yö-

netmelik 30/12/1989 tarihli ve 89/655/
EEC sayılı, 5/12/1995 tarihli ve 95/63/
EC sayılı, 27/6/2001 tarihli ve 2001/45/
EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri 
esas alınarak hazırlanmıştır.” denil-
mektedir. Avrupa müktesebatına göre 
hazırlanan bu Yönetmelikte periyodik 
kontrollere ilişkin hiçbir sayısal düzen-
leme bulunmamakta ve genel ifadelerin 
kullanıldığı görülmektedir. Bu ilk Yö-
netmeliğin 7. maddesi özetle aşağıdaki 
gibidir.

İş Ekipmanının Kontrolü

Madde 7: İşyerinde kullanılan iş ekip-
manının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hu-
suslara uyulacaktır:

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurul-
ma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 
ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk 
defa kullanılmadan önce ve her yer de-
ğişikliğinde uzman kişiler tarafından 
kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve 
güvenli şekilde çalıştığını gösteren bel-
ge düzenlenecektir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek 
etkilere maruz kalarak tehlike yaratabi-
lecek iş ekipmanının;

1) Uzman kişilerce periyodik kontrol-
lerini ve gerektiğinde testlerinin yapıl-
ması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kaza-
lar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun 
süre kullanılmaması gibi iş ekipma-

nındaki güvenliğin bozulmasına neden 
olabilecek durumlardan sonra, arızanın 
zamanında belirlenip giderilmesi ve 
sağlık ve güvenlik koşullarının korun-
ması için uzman kişilerce gerekli kont-
rollerin yapılması sağlanacaktır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alına-
cak, yetkililerin her istediğinde gösteril-
mek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

Hangi tür iş ekipmanlarının kontrolle-
re tabi tutulacağı, kontrollerin kimler 
tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi 
şartlar altında yapılacağı ile kontrol so-
nucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul 
ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca belirlenecektir.

7. maddenin son paragrafından da (2c) 
anlaşılacağı üzere, iş ekipmanlarının 
kontrolü ile ilgili usul ve esaslar “ile-
ri bir tarihe” ertelenmiştir ve bu “be-
lirleme” yaklaşık 10 sene sürmüştür. 
Yani, 6331 sayılı İSG Kanunu’na bağ-
lı olarak yukarıda da bahsedildiği gibi 
İş Ekipmanları ile ilgili 2. Yönetmelik 
25.4.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu süre zarfında Kaldırma Araçları da-
hil tüm periyodik kontroller “İşçi Sağlı-
ğı ve İş Güvenliği Tüzüğü” maddeleri-
ne göre yapılmıştır.

25.4.2013 tarihinde yayımlanan bu son 
Yönetmeliğin ise 3/10/2009 tarihli ve 
2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Di-
rektifine paralel olarak hazırlandığı be-
lirtilmiştir.

Eğer İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğün’de-
ki maddeler (Yaklaşık 40 
sene kullanılmıştır.) eski-
miş/geçersiz ise neden ilk 
Yönetmelikteki belirleme 
10 yıl sürmüştür? Önce-
likle, bunun incelenmesi 
ve irdelenmesi gerekir. Bu 
arada şunu da okuyucuya, 
topluma hatırlatmak ve 
yetkililere sormak gerekir. 
Basınçlı Kaplar için Tü-
zükte belirtilen “1,5 katı” 
ve “yılda bir” periyodu 
niçin son yönetmelikte 
de aynen kalmıştır. De-
mek ki, 40 yıl sonra dahi 
Tüzük geçerliliğini koru-
maktadır.*

Şimdi, asıl konumuza 
gelelim, yani Kaldırma 
Araçlarının Kontrol Peri-
yodunun 3 aydan 1 yıla, 
yani 4 katı bir periyoda 
çıkarılmasına. Bunun ya-
pılabilmesi için teknik 
gelişmelerin yanı sıra, ül-
kemizdeki kaza istatistik-
lerinden de yararlanılmış 

olması gerekir. Yani, periyodik kontrol-
ler üç ay yerine yılda bir yapılacağına 
göre, bu iş ekipmanlarının güvenli oldu-
ğu, bu nedenle de sürenin uzatıldığının 
somut göstergeleri olması gerekir. Bu 
konuda başvuracağımız kaynak, SGK 
istatistikleridir. İşyerlerinde düzenlenen 
“İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim 
Formu”nun kazadan sonraki 3 iş günü 
içerisinde SGK’ye gönderilmesi istenil-
mektedir (Form 1).

Daha önceki uygulamalarda, 2 gün 
içerisinde ÇSGB (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı) Bölge Müdürlük-
lerine gönderilmesi gereken bu form, 
yapılan düzenlemelerden sonra, artık, 

Kaldırma araçlarının periyodik kontro-
lü denilince, ilk akla gelen 1475 sayılı 
İş Kanunu’na bağlı olarak 11.1.1974 
yılında, 14765 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan   “İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Tüzüğü”dür. Bu tüzüğün 7. 
bölümünde, “Kaldırma Makinalarında 
Alınacak Güvenlik Tedbirleri” yer al-
maktadır. Tüzüğün ilgili, bazı maddele-
rine bir göz atacak olursak;

Madde 376: Kaldırma makineleri, ka-
bul edilen en ağır yükün en az 1,5 katı-
nı, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıra-
cak ve askıda tutabilecek güçte olacak 
ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli 
yük frenleri bulunacaktır.

Madde 378: Kaldırma makineleri ve 
araçları her çalışmaya başlamadan 
önce, operatörleri tarafından kontrol 
edilecek ve çelik halatlar, zincirler, 
kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve 
otomatik durdurucular, yetkili teknik 
bir eleman tarafından üç ayda bir bü-
tünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol 
belgesi düzenlenerek işyerindeki özel 
dosyasında saklanacaktır.

1475 sayılı İş Kanunu sonrasında 4857 
sayılı İş Kanunu 22.5.2003 tarihinde ka-
bul edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’na 
göre, “İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli-
ği” ise 11.2.2004 tarihinde, 25370 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 5. bölümü, İş Sağ-

Tablo 1. Periyodik Kontrol Süresi

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU 
(Azami Süre)

(İlgili standardın öngördüğü 
süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3)
Standartlarda süre belirtilmemişse 

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 +  A2, TS EN 818-6 + 
A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 
12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157 A1, 
TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 
3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 
9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS 
ISO 12482-1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 
9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.

Asansör (İnsan ve yük taşıyan) (4)
Standartlarda süre belirtilmemişse 

1 Yıl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği 
ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sıyılı resmi 
Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşlet-
me Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı 
kalmak kaydıyla TS EN 81-3, TS EN 13015, 
TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartla-
rında belirtilen kriterlere göre yapılır.

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
Standartlarda süre belirtilmemişse 

1 Yıl
TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar 
kapsamında yapılır.

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
Standartlarda süre belirtilmemişse 

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 
10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 
ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterle-
re uygun olarak yapılır.

(*) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük’ün yürürlüğe konulması ÇSGB’nin 9.12.2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar 
Kurulu’nca 16.6.2014 tarihinde kararlaştırılmış, 23.7.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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ÇSGB gönderilmemektedir. Yani, Ba-
kanlık bir yükü daha böyle üzerinden 
atmıştır. Olayı sadece “istatistik” olarak 
gören bu anlayış, bu formları da gerek-
siz evrak olarak görecektir.  Oysa ista-
tistikler incelendiğinde, verilerin ana 
başlıklarda toplandığı, detay bilgilerin 
buradan belli olmadığı görülecektir. 
2012 yılı istatistiki verilerinden Tablo 
3.8’e bakıldığında, 400 kodda Maki-

nelerin Sebep Olduğu Kazaların sayısı 
13.401 olarak verilmektedir (Tablo 2). 
Yani, aşağıdaki tabloda total bir rakam 
verilmiştir. Bunlardan kaç tanesinin 
kaldırma araçlarına (forklift, vinç vb.) 
ait olduğu tablodan anlaşılmamakta-
dır. Ama, aslında bunların hepsi belli-
dir. Nereden belli derseniz, işyerinde 
bir kaza olduğunda doldurulması ve 
gönderilmesi gereken, (Tabiî ki kaç 

kaza bildiriliyor, bu da ayrı olarak ele 
alınması gereken bir durumdur.) yuka-
rıda bahsedilen Bildirim Formundan. 
Bu form detaylı incelendiğinde; Kaza 
Anında Yürütmekte Olduğu Özel Faali-
yet, Özel Faaliyet Sırasında Kullandığı 
Araç/Gereç, Yaralanmaya Neden Olan 
Olay, Çalışılan Ortam, Kaza Nedeni vb. 
doldurulması gereken birçok bilgi, bize 
hangi iş ekipmanından kazanın oldu-
ğunu gösterecektir. Sanırım, iş kazaları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğını ilgilendirmediğinden bu gibi detay 
bilgilere de ihtiyaç duymamaktadır. 

Biz ise bu kazaları medyaya yansıdığı 
kadarı ile (tabiî ki bu kazalar medya-
da yayınlanırsa) ve yansıdığı şekli ile 
ancak görebiliyoruz ve bu haberlerden 
kaza nedenlerini öğrenebiliyoruz (bk. 
aşağıdaki fotoğraflar). Bakım-Onarım 
ve Periyodik Kontrollerinin zamanında 
ve gerektiği şekli ile yapılmaması, bun-
ların denetlenmemesi sonucunda bu tür 
kazaları ülkemizde her gün yaşıyoruz 
ve haliyle periyodik kontrol periyodu 
süresinin arttırılmasının da endişesini 
taşıyoruz.

Bu konuda, ÇSGB’den 17.1.2013 tari-
hinde Bilgi Edinme sayfası doldurarak 
bilgi edinilmeye çalışılmış; ancak bu 
sayfanın “Gönder” tuşu çalışmadığı 
için bilgi alınamamıştır. Sanırım, önce-
likle Gönder tuşunun niçin çalışmadı-
ğı hakkında da Bilgi Edinme Formunu 
doldurmak gerekiyor.    

Bu bilgi istenirken, periyodik kontrol-
lerin süresinin üç aydan bir yıla çıkarıl-
ması sonucu kazaların artması yönünde 
endişelerin olduğu, hatta var ise son 5 
yıla ait Kaldırma ve İletme Makinele-
rinde meydana gelen kaza istatistikle-
rinin de gönderilmesini, böylece ileriki 
yıllardaki kazaların artıp artmayacağı-
nın takipçisi olunacağı, gönderilen me-
tinde belirtilmiştir.

Buradan bir sonuç alınamayınca, bu 
bilgi “BİMER”den öğrenilmeye çalı-
şılmış, BİMER’de bu soruyu ÇSGB’ye 
gönderdiği için zamanında cevap alı-
namamış; ancak beklenilen yanıt geçte 
olsa ulaşmıştır:

 
 

 
 Form 1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

Tablo 2. 2012 Yılı Kaza İstatistiği, Makinelerin Sebep Olduğu Kazalar

31 303 Kişilerin hemzemin ortamda düşmesi - Falling on the same level 4.824 637 5.461

33 400 Makinelerin sebep olduğu kazalar - Accident caused by machinery 12.325 1.076 13.401

35 500 Patlama sonucu çıkan kazalar - Accident caused by explosion 637 28 665

37 501 Ateşli silahlar sonucu ortaya çıkan kazalar - Caused by fire arms 46 4 50

  

 
 

BİMER BAŞVURU TALEBİNİZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (isggm@csgb.gov.tr) 09.04.2014

Sayın Mustafa YAZICI,

Başbakanlık iletişim merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumluluğu çerçeve-
sinde incelenmiştir. Genel Müdürlüğümüzde bahsettiğiniz veriler bulunmamaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarına 
yönelik olarak söz konusu istatistikleri SGK’dan talep etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bu cevap üzerine, 16.4.2014 tarihinde tekrar BİMER’e yazılmış ve istenilen bilginin SGK’den sorulması gerektiği belirtilmiştir. 
Nihayet, 26.5.2014’te cevap gelmiştir.
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Bu cevaptan da anlaşılacağı üzere, ka-
zaların hangi iş ekipmanından kaynak-
landığı belli değildir, ama aslında belli 
olmalıdır. Yani, Bakanlık asli görev ola-
rak bunları ele almalıdır; sadece SGK 
nın istatistiklerine dayanmak, topu taca 
atmaktır. Yukarıda da bahsedilen “AB 
standardında İş Kazası verisi” neyi 
içerecektir bilmiyorum, ama 2014 yı-
lının 2. yarısına girdiğimiz halde, 2013 
verileri açıklanmadığından, şimdiden 
bir şey söylemek de mümkün değildir. 
Oysa, yurtdışında bu detaylar bellidir. 
Aşağıda örnek olarak OSHA’nın (Oc-
cupational Safety & Health Administ-
ration) sayfasından alınan forkliftler ile 
ilgili ölümlü iş kazalarının (1991-1992 

arasında) bir yılda 170 adet olduğunu 
ve bunların detayını (kazanın oluş şekli, 
yüzdesi) görebiliyoruz.

Yine, aşağıda internet adresi verilen 
başka bir kaynakta (Eylül 2013), her 
yıl forkliftler ile yaşanan 85 ölümlü iş 
kazası, 34.900 ciddi yaralanmaların 
olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, sadece 
bununla kalınmayıp kaza tipleri, kaza-
nın meydana geldiği sektör vb. detaylı 
bilgiler de verilmektedir.  Kaza analiz-
leri sonucu oluşan bu bilgiler, bir daha 
bu kazanın oluşmaması için kullanıl-
maktadır. Öyleyse, kendimize şu soru-
yu yöneltmeliyiz: Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı bu konuda henüz 
adım atmadığına göre bizlere düşen gö-
rev nedir? Her şeyden önce elimizdeki 
verileri kullanmak, aynı zamanda tüm 
kazaları mümkün olduğunca takip et-
mektir. 

Makina Mühendisleri Odası’nın yaptığı 
Periyodik Kontroller üzerinden, sadece 
bir şubede yapılan bir pilot çalışmada 
(Ocak-Mart 2008) Forkliftler ve Vinç-
ler incelenmiştir. Örnek açısından bu-
rada sadece forkliftlere ait bilgiler ve-
rilmiştir. 33 firmada yapılan Periyodik 
Kontrollerde 121 adet forkliftin kontrol 
edildiği, 54 adet forkliftin UYGUN gö-

rüldüğü, 67 adet forkliftin ise UYGUN 
OLMADIĞI tespitinin yapıldığı görül-
müştür (Grafik 1).

Bu verileri yüzde (%) olarak değerlen-
dirdiğimizde, periyodik kontrolü yapı-
lan forkliftlerin yarısından fazlasında 
(%55,37) eksikliklerin görüldüğü açık-
ça ortadadır. İşyerlerinde kullanılan bu 
iş makinalarındaki eksiklikler “Güven-
siz Durumu” oluşturmaktadır ve her an 
bir “İş Kazasına” neden olabilir.

Yukarıda bahsedilen ve eksiklikleri 
olan, yani UYGUN görülmeyen 67 
forklifte ait Raporların detayına girildi-
ğinde ise Uygun Olmayan maddelerin 
aşağıdaki gibi bir dağılıma sahip olduk-
ları görülmektedir.

Bir örnek verecek olursak, UYGUN 
görülmeyen bu 67 forkliftin 21 tane-
sine lastiklerdeki uygunsuzluklardan 
dolayı OLUMSUZ rapor verildiği gö-
rülmektedir. Burada başka bir soruyu 

bimerbilgi1@basbakanlik.gov.tr (bimerbilgi1@basbakanlik.gov.tr) 26.05.2014

Sayın MUSTAFA YAZICI , Başvuru Numaranız :121268

Sayın Mustafa YAZICI İlgi: 13/02/2014-121268 numaralı bimer başvurunuz. İlgide kayıtlı talebinize ilişkin dilekçeniz 
incelenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin istatistiki verilerin tamamına http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/anasay-
fa/istatistikler web adresinde yayınlanan “SGK İstatistik Yıllıkları” ana başlığı altından İşkazası ve meslek hastalıkları 
istatistikleri bölümünden 2007-2012 yıllarına ait bilgilere, 2001-2006 yılları arasındaki bilgileri de yine aynı adresteki 
Devredilen Kurum İstatistiklerinden (SSK Devredilen) ulaşabilirsiniz. Ayrıca, istemiş olduğunuz yukarıdaki adreste yeralan 
İstatistik Yıllığının “KAZALARIN SEBEPLERİ” tablosunda “400- Makinelerin Sebep Olduğu Kazalar” ana başlığı altında 
yer almaktadır. “KAZALARIN SEBEPLERİ” İLO standardına göre düzenlenmiştir. 400 ana başlığının alt detayı bulunma-
maktadır. Ancak; 2013 yılından itibaren Avrupa Birliği standardında İŞ KAZASI verisi yayımlanması düşünülmektedir.

Classification ff Forklift Fatalities, CFOI, 1991-1992

How the accident occurred           Number Percent

Forklift overturned 41 24

Forklift struck something or ran off dock 13 8

Worker pinned between objects 19 11

Worker struck by material 29 17

Worker fell from forklift 24 14

Worker struck by forklift 24 14

Worker died during forklift repair 10 6

Other accident 10 6

Total 170 100

Source: Bureau of Labor Statistics, Fatal Workplace Injuries in 
1992, A Collection of Data and Analysis, Report 870, April 1994.

 

daha kendimize sormalıyız: 3 ayda bir 
yapılan periyodik kontrollerde görülen 
bu eksiklikler, süre 1 yıla çıkarılınca 
acaba işveren tarafından belirlenip gi-
derilecek midir? Evet, sorumluluk işve-
rene aittir, ama insan yaşamı bu kadar 
da ucuz olmamalıdır.

Bu pilot çalışma, 121 forklift üzerinden 
yapılmıştır. Oysa Makine Mühendis-
leri Odası tarafından bir yıl içerisinde 
yaklaşık 25.000 forkliftin periyodik 
kontrolü yapıldığı, 44. Dönem Çalış-
ma Raporu, Teknik Hizmetler, Kaldır-
ma ve İletme Makinelerinin Periyodik 
Kontrolleri, 8. bölüm, sayfa 188’den 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kurumsal 
yapıya sahip böyle bir kurum/kuruluş 
olmadığına göre, bu çalışmayı yapmak 
Odamızın görevlerinden biri olmalıdır. 
Neler yapılabilir ve neler sağlanabilir 
diye bir düşünecek olursak;

• Şubelerce yayımlanacak yöresel ve-
riler, o bölgelerdeki durumu ortaya 
çıkaracaktır.

• Verilerin detaylandırılması suretiy-
le merkezi bir “Periyodik Kontrol 
Oda Raporu” çıkarılabilir.

• Bu veriler, Şube Bültenleri ile Mü-
hendis ve Makina dergisinde ya-
yımlanarak hem “bölgesel” hem de 
“genel” bir istatistik yayımlanmış 
ve böylelikle kamuoyu bilgilendiril-
miş olur.

• Bu veriler ile etkinliklerimizde (İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği, Bakım vb.) 
bildiriler sunulabilir.

• Bu gibi veriler; ithalatçı, imalatçı, 
montajcı, bakım-onarımcı vb. işin 
içinde olan sektörlerle de bağlantıyı 
beraberinde getirecektir. Bu sektör-
lerin de bir noktada denetlenmesi 
için elde veriler olacaktır.

• Bunlar, ÇSGB denetleme elemanları 
için de bir veri teşkil edecek, denet-
lemelerde bunlar kullanılabilecektir.

• Tabiî ki, İş Güvenliği Uzmanları 
için de bu veriler bir klavuz görevi 
görecektir.

Burada belirtilmesi gereken bir nokta da 
çeşitli ülkelerde ve kaynaklarda kontrol 

FORKLIFT FATALITIES
OSHA estimates forklifts cause about 85 fatal accidents per year; 34,900 accidents result in serious injury; and 
61,800 are classified as non-serious. According to the Industrial Truck Association, there are about 855,900 
forklifts in the U.S. Therefore, over 11% of all forklifts will be involved in some type of accident each year 
(assuming only one accident per forklift).

The ITA also reports that the usefull life of a lift truck is about 8 years. This means that about 90% of all forklifts 
will be involved in some type of accident during their useful life-again ussuming only one accident per forklift. 
If you operate this equipment, there is a possibility that you may have an accident at some point during your 
career. To help reduce the possibility of being injured, it’s important to understand where and how these 
accidents occur. 

Fatal forklift accident causes and where they occur. 

Fatal Accident Type % Where fatalities occur %

Crushed by vehicle tipping over 42% Mining 1.2

Crushed between vehicle and a surface 25% Construction 23.8

Crushed between two vehicles 11% Manufacturing 42.5

Struck or run over by a forklift 10% Transportation 11.0

Struck by falling material 8% Whole sale trades 12.5

Fall from platform on the forks 4% Retail trade 9.0

 
http://ohsonline.com/Articles/2013/09/01/Death-by-Forklift-is-Really-the-PITs.aspx

http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Forklift%20Fatalities.htm

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_

table=PREAMBLES&p_id=1078
Grafik 1. Kontrol Edilmiş Forklift Sayısı



Cilt: 55 
Sayı: 655 Mühendis ve Makina 36

periyotlarına ilişkin değişik değerlerin/
sürelerin görülmesidir. Ancak, yukarıda 
da bahsedildiği gibi, Kaza Analizleri 
ve İstatistiki Bilgilerin kullanılması ile 
geçmiş dönemlerden elde edilen tecrü-
beler ışığında bunların oluşturulduğunu 
bilmemizde de yarar vardır.

Üzerinde durulması gereken diğer bir 
nokta da gerek Tüzükte (3 ay), gerekse 
Yönetmelikte (1 yıl) verilen sürelerin, 
“her hâlükârda/azami süre” olarak be-
lirtilmesidir. Öyleyse bu düşünme ve 
uygulama biçimi, 3 ayı/1 yılı geçmeden 
bir kontrol yapılsın anlamındadır. Yapı-
lan iş, iş ekipmanında yapılan periyodik 
bakımlar, çalışma ortamının özellikleri 
vb. hususlar, kontrol periyotlarını da 
etkileyecektir. Yani, bu iş ekipmanına 

TEST VE KONTROLLER ADET %

1. Önceki periyodik kontrol raporu var mı? Eksikler giderilmiş mi? 10/67 14,93

2. Uyarı etiket ve işaretleri durumu 18/67 26,87

3. Gall zinciri aşıntı ayar durumu 0/121 0

4. Asansör silindir ve makaraları aşıntı, boşluk ve genel durumu 0/121 0

5. Asansör kep civataları sıkılık durumu 0/121 0

6. Çatal kilit piminin ayna kızağındaki yuva durumu 0/121 0

7. Tilt silindirleri paralellik ve genel durumu 0/121 0

8. Karşı ağırlık bağlantı ve ataçmanların genel durumu 0/121 0

9. Ön ve üst korkuluk (kabin) deormasyon ve çatlaklık durumu 10/67 14,93

10. Çatalda deformasyon ve çatlaklık durumu 0/121 0

11. Geri gösteren ayna, direksiyon topuzu ve göstergeler durumu 9/67 13,4

12. Kumanda valfi, hidrolik hortum ve bağlantıları durumu 6/67 8,96

13. Lastiklerin diş kalınlığı, bijonlar ve genel durumu 21/67 31,3

14. Servis ve el freni durumu 3/67 4,48

15. Korna ve geri sesli ikaz sistemi durumu 14/67 20,9

16. Sinyal, fren lambası durumu 16/67 23,9

17. Ön far, stop, geri vites lamba durumu 10/67 14,93

18. Tepe lambası durumu 16/67 23,9

19. Egzoz sistemi ve gaz temizleyici/tutucu durumu 0/121 0

20. LPG’li forkliflerde gaz kaçağı durumu 0/121 0

21. Yangın söndürücü ve durumu 14/67 20,9

22. Forklifti kullanan operatör durumu 5/67 7,5

23. I. Yüksüz hareket-fren durumu 0/121 0

24. II....... kg yükte (durma halinde) denge durumu 8/67 11,9

25. III...... kg yükte (hareket halinde) denge durumu 5/67 7,5

26. IV....... kg yükte piston ve kumanda valfi kaçak durumu 8/67 11,9

27. Bakım-onarım dosyası ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi? 0/121 0

ilişkin risk değerlendirilmesi sırasında 
bu gibi durumlar da göz önüne alınmalı 
ve kontrol periyotları düşürülmelidir. 
Örneğin  tek bir vardiyada zaman za-
man kullanılan, azami kaldırma kapasi-
tesinin çok altında kullanılan, periyodik 
bakımları yapılmış, kapalı bir alanda 
çalışan tavan vinci ile limanda 3 vardi-
ya durmaksızın çalışan, sürekli maksi-
mum kapasiteye yakın yükler kaldıran, 
güneşe-neme ve tuza maruz kalan bir 
vincin aynı sürelerde Periyodik Kont-
role tabi tutulması düşünülemez.

Ülkemizde, kullanımda olan kaldırma 
ekipmanlarının (asansör hariç) periyo-
dik kontrol aralığı ve kriterleri ile ilgili 
standartlar bulunmamaktadır. Asansör 
Bakım İşletme Yönetmeliği ve atıf yap-

tığı asansör standartları,  asansörlerin 
montajı sonrasında ilk kontrolü ve 2 yıl 
sonrasında her yıl yapılması gereken 
yıllık kontrolü tanımlamaktadır. Asan-
sörler için periyodun 1 yıl olarak ve-
rilmesi, bunun tüm kaldırma ve iletme 
makinelerine uygulanacağı anlamına 
gelmez. Çünkü Makine Emniyeti Yö-
netmeliğine göre, kişileri kaldırmaya 
yönelik makinelerin  mekanik dayanımı 
diğer kaldırma makinelerine göre 2 kat 
daha dayanıklı olarak projelendirilir ve 
imal edilir. 

Makina Emniyeti Yönetmeliği 
(2006/42/AT), Ek-I Makinelerin Ta-
sarımı ve İmali ile İlgili Temel Sağlık 
ve Güvenlik Kuralları

Madde 6: Kişilerin Kaldırılması Nede-
niyle Belli Tehlikeler Oluşturan Maki-
nalarla İlgili İlave Temel Sağlık ve Gü-
venlik Kuralları ve 

Madde 6.1.1: Mekanik dayanım: Daha 
önce belirtilen çalışma katsayıları kişi-
leri kaldırmaya yönelik makinalar için 
yeterli değildir ve genel bir kural ola-
rak, bu değerlerin iki katı alınmalıdır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, kişilerin 
kaldırılması (insan faktörü) işin içine 
girdiği için “İlave” Temel Sağlık ve Gü-
venlik Kuralları devreye sokulurken, 
yük kaldırma işlemlerinde kullanılan 
kaldırma araçlarında bu ilave (Çalışma 
Katsayısının 2 katı alınması) bulunma-
maktadır.

Sonuç olarak, ÇSGB’nin hangi veriler/
kriterler ile bu periyotları belirlediği, 
bunu belirlerken iş ekipmanlarında 
oluşan kaza istatistiklerini göz önüne 
alıp almadığını bilmiyorum. Dolayı-
sıyla, Kaldırma Araçlarının Kontrol 
Periyodunun yılda 1 kez yapılması dü-
şüncesine de katılamıyorum. Ve bu uy-
gulamanın kazaların sayısını artıracağı 
endişesini taşıyorum.

Bizlere düşen temel görev ise bu gibi 
çalışmalar ile somut verileri yetkililere 
ve kamuoyuna duyurmak, yönetmelik-
lere katkıda bulunmak/müdahil olmak, 
tüm birimlerde de iş kazalarının takip-
çisi olmaktır.


