TÜZEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
MAK. VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Doküman No
Doküman Adı
Hazırlayan
Tarih

TZN_TLMT_003
FORKLİFT İLE ÇALIŞMA TALİMATI
OKTAY KÖSE
12.10.2015

FORKTLİFT İLE ÇALIŞMA TALİMATI

1) Forklift, operatörlük eğitimi almış yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
2) Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları birim
sorumlusunaderhal bildirin.
3) Forklift kullanma kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayın, tüm uyarıları
dikkate alın.
4) Forklifti operatör koltuğuna oturmadan önce kullanmayınız. Kollarınız, bacaklarınızı
ve başınızı operatör kabininin dışına çıkartmayın. El ve ayaklarınızı forklift
asansöründen uzak tutun.
5) Forliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçının, ani duruş ve
kalkışlaryapmayın. Ani ve dengesiz hareketler aracın devrilmesiyle sonuçlanabilir.
Dönüşlerde, binagiriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarıda
bulunun ve hızınızıdüşürün. Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile
kullanmayınız. Islak eller ilelevyeleri kullanmayınız. Unutmayın ki elleriniz ve
ayaklarınız kayabilir kontrolü kaybedilirve bir kazaya sebep olabilirsiniz.
6) Forklift çatallarında kimseyi taşımayın veya kaldırmayın. Diğer insanların forkliftin
yanlarına binmesine izin vermeyin. Forkliftler sadece yük taşımak içindir.
7) Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle kullanmayın.
Yükümastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın.
8) Güvenli olmayan ve dengesiz yükleri kaldırmayın ve taşımayın. Taşıyacağınız yükün
ağırlıkmerkezini dengeleyerek yükleme yapın. Dengesiz yükler devrilme riskini
artıracaktır. Çatalaralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayın ve
yükü daima düzgünceistifleyerek taşıma yapın. Mutlaka uygun büyüklükte bir palet
kullanın. Çatalları yükünaltında olabildiğince geniş aralıklı tutmaya çalışın. Yükü her iki
çatala da eşit dağıtın ve tekçatalı kullanarak asla taşıma yapmayın.
9) Asla aşırı yükleme yapmayın. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme
yapın.Forklifte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave etmeyin. Ağır yükleme forkliftin
devrilmesine vebunun sonucunda personel yaralanmalarına ve aracın hasarına neden
olabilir.
10) Gevşek zeminlerde forklifti kullanmayın. Özellikle zemin yapısına göre müsaade
edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi
değerleriaşmayın.
11) Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayınız. Kum, çakıl, buz veya çamurlu
zeminlerdedevrilmeyle sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş
kullanın.
12) Kimsenin forkliftin yük ve kaldırma mekanizmasının altından geçmesini ya da
durmasınaizin vermeyin. Yük düşebilir, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
13) Aşırı istifleme veya yükün yükseltilmesi görüş açısı engelleyecektir. Yük yukarıda
veyamast kalkmış durumda forklifti kullanmayın. Forklift bu durumda devrilebilir
hasarayaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.
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14) Yükün yük korkuluğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket ettirmeyin.
Yükleme sırasında yükün düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olun. Yükü çatalları

15) mümkün olduğu kadar aşağı iterek ve mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın. Bu
forkliftin dengesinin kurulmasını ve size daha iyi bir görüş netliğini sağlayacaktır.
16) Sakın yüklü forklifti asansörü ileri tilt durumunda yükseltmeyin veya yük yukarıda
ikenmastı ileri tilt etmeyin. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep
olacaktır.
17) Forklift devrilmeye başladığında sakın dışarı atlamaya çalışmayın. Hayatta kalmak için
koltuğunuza oturun ve sıkıca tutunun.
18) Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edin. Eğimli
yüzeylerdeyken asla yük kaldırmayın. Eğimli yüzeylerde manevra yapmayın. Rampa
üzerindeiniş ve çıkışlarında özellikle büyük hacimli yükleri taşırken yardımcı personel
bulundurun ve yön bilgisi isteyin.
19) Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapmayınız. Yokuş üzerinde dönmeyin ve eğime
paralel forklifti kullanmayın.
20) Forklifti engebeli alanlarda kullanmayın. Kullanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli
olun.
21) Sahipsiz objelerin üzerinden geçmeyin. Gittiğiniz yöne iyice bakın. Diğer insanlara
vegüzergâhınıza çıkabilecek engellere karşı dikkatli olun. Operatör forklifti kullandığı
her andikkatli olmak durumundadır.
22) Yükün görüş netliğini sınırladığı durumlarda forklifti ileri doğru kullanmayın. Yokuş
yukarı çıkmak dışında bu durumda arkaya doğru hareket etmek görüş netliğini
arttıracaktır.
23) Forklift ancak güvenli boş alanlara bırakılmalıdır. Park durumunda çatallar aşağı
indirilmeli, levyelerin hepsi boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır.
Forklift kullanılmadığı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın üzerinden
alınmalıdır.Mesai bitiminde aracın gerekli günlük bakım kontrolleri yapılmalıdır.
24) Forkliftiniz çalışmıyor ise derhal servise haber verin.
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