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FORKLİFT KULLANMA GÜVENLİK TALİMATI 

 

1. Eğitilmemiş kişiler kesinlikle forklift kullanmamalıdır ve onaylı (MEB)operatör 

belgesi olmalıdır.. 

2. Yayaların bulunduğu yerlerde özellikle dikkatli olunmalıdır ve geçiş yolları 

işaretlenmelidir. 

3. Gerek operatör gerekse yayaların trafik kurallarına uyması gereklidir ve hız sınırı 

konulmalıdır. 

4. Genel kaide SAĞDAN GİT dir. Fakat özellikle tek yönlü yollarda, geçitlerde, makine 

aralarında ön kısım açıkça görülüyor ise orta yolu izlemek bazen daha emindir. 

5. Kapılardan geçerken durulmalı korna çalınmalı ve yavaş geçilmelidir.  

6. Eğer uygun bir şekilde korunmamışsa esnek boruların ve kabloların üzerinden 

geçilmemelidir 

7. Fren yaparken dikkatli olunmalıdır. Yüklü halde ani ve sert fren yükün düşmesine 

veya forkliftin devrilmesine neden olabilir ve forkliftinizde yangın söndürme tüpü 

bulundurulmalısınız.  

8. Mümkün olan her durumda forklift çatalları yerden 15 cm yukarıda ve arkaya hafifçe 

eğilmiş olarak sürülmelidir. Takla atma tehlikesine karşı çatallar gerekli olandan daha 

fazla yukarıda tutulmamalıdır.  

9. Eğer yanınızda insan varsa herhangi bir yükü kaldırmayın. Önce kişiyi oradan 

uzaklaştırın.  

10. Kaldırdığınız bir yükün altından geçmek isteyenleri durdurun ve yükünüz görüş 

yolunu kapatmamalıdır. 

11. Eğer kaldırılması gereken yük uygun değilse derhal amirinize bildirin. 
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12. Operatör çok kısa bir sure için bile forklifti terk etse park freni çekilmeli ve çatalları 

aşağıya indirilmelidir  

13. Islak ve yağlı ellerle kesinlikle forklift kullanmayın. 

14. forklifttin çalıştırılması ve bakımlarında İSG tüzüğü ve talimatlarına mutlaka 

uyulmalıdır. 

15. Operatör kabinlerinin etrafı sağlam demir boru korkuluklarla muhafaza altına 

alınacak. Geri manevralarda sesli ve ışıklı alarm tertibatı bulunacaktır.  

16. Fork-Liftlerin dikiz aynaları bulunacaktır.  

17. Kabinlerde operatör dışında kimse bulunmayacaktır. Liftte ve araç üzerinde insan 

taşınmayacaktır.   

18. Fork-liftin geçiş yolları işaretlenecektir. Zorunluluk halleri hariç operatör bu yolların 

dışına çıkmayacaktır. Fork-lift için hız sınırlaması olacaktır. 

19. Forklift çatallarını adam kaldırma platformu olarak kullanmayınız. Dönüş yaparken 

forklift geniş bir radyüs ile dönecek kadar direksiyona kumanda ediniz. Ani dönüş, 

durma ve kalkma yapmaktan kaçınınız 

HER VARDİYA BAŞINDA FORKLİFTTE YAPILACAK KONTROLLER 

1. Lastik basıncı kontrol edilir. Gerekirse şişirilir. Çünkü uygun basınçda olmayan 

tekerlekler yükün dengesini bozabilir.  

2. El ve ayak frenlerinin etkili çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.Eğer Frenler iyi 

çalışmıyor ise forklift kullanılmamalı, gerekli bakım ve onarımı yaptırılmalıdır.  

3. Korna, farlar, akaryakıt, su ve yağ kontrolü yapılamalıdır.  

4. Akülü forkliftlerde akünün şarjı kontrol edilmelidir.  

5. Kaldırma, eğme sistemlerinin çalışması hidrolik sisteminin aşırı yağ kaçırıp 

kaçırmadığı kontrol edilmelidir. 3 aylık periyodik kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.  

6. Asansöründe kaynak ve bağlantı yerlerinde kırık ve çatlak varsa kullanmayınız. 

tilt(kaldırma) yağ kaçırıyorsa kullanmayınız. Asansör  ve zincirler kontrol edilip 

yağlanmalıdır. 

7. Yangın tüpünün basıncını kontrol ediniz.  

 

Bu belgenin bir nüshasını okuyup, yukarıda belirtilmiş olan Genel Kurallar ve kendi 
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birimim ile ilgili kurallara muhakkak suretle riayet ederek çalışacağımı, serbest irade ve 

arzum ile kabul ve beyan ederim.   

 

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. 

 

  

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 

 


