
 

AĞIR YÜKLERİN EL İLE GÜVENLİ TAŞINMA 
TALİMATI 

Doküman No: 
İSG-T 11 

 

Yayın Tarihi 05.10.2009 Revizyon No. 0.1 Revizyon Tarihi  01.04.2018 
 

HAZIRLAYAN 
İSG UZMANI 

ONAYLAYAN 
GENEL MÜDÜR 

   

 
                                                                                                                
                                                                                                                                                                      Sayfa 1 / 4 

1. AMAÇ 
Bu yönetmeliğin amacı,  DADAŞ METAL bünyesinde yapılan işler sırasında elle taşınması gereken her 
türlü yükün taşınma kurallarını belirlemek, personelin olabilecek sağlık sorunlarının önlenmesini 
sağlamaktır.  
 

2.SORUMLULAR 
DADAŞ METAL  bünyesinde yapılan işlerde elle taşınması gereken tüm yükleri kapsar. 

 

3.UYGULAMA   
3.1 İşe başlamadan önce iş programı ve karşılaşılabilecek riskler belirlenmeli, değerlendirilmeli ve gerekli 

kontroller uygulamaya hazır hale getirilmelidir.  
3.2 İmkan var ise her turlu yük uygun tasıma kapasitesindeki araç ve makineler ile taşınacaktır.  
3.3 Uygun araç ve makinenin olmaması veya çalışma ortamının bu makinelerin çalışmasına müsait 

olmaması nedeniyle malzeme veya yükün elde taşınması gerekiyorsa malzemeyi taşımaya yetecek 
kadar personelin hazırlığının yapılması gerekmektedir.  

3.4 Bu hazırlık esnasında üretim/depo şefi veya bir üst amire bilgi verilecektir.  
3.5 Tasıma esnasında kesinlikle eldiven, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı, bel koruma kemeri vb. 

KKD kullanılacaktır. 
3.6 Her personel daima kendisine ait olan KKD ekipmanlarını kullanacaktır. 
3.7 Emniyetin yetersiz olduğu düşünülen işe başlanmayacak, yetkililerden yardım istenecektir. 
3.8 Yükün taşınmasına başlanmadan önce ekiple işin aksiyon şekli belirlenerek, iş akışı maddeler halinde 

anlatılacak ve ekipte koordinasyon sağlanacaktır. 
3.9 Çalışılan alanlarda başkalarına zarar verilmemesi için çalışma alanı sınırlandırılmalıdır. 
3.10 Çalışmaya başlanmadan önce her turlu emniyetsiz durumu önlemek amacıyla eğitimlerin eksiksiz 

olduğundan, risk değerlendirme analizi formlarının eksiksiz doldurulduğundan ve gerekli mercilere 
bilgilendirme yapıldığından emin olunmalıdır.   

3.11 Yükü tek basınıza ve emniyetle taşıyabileceğinize emin olun. Aksi taktirde mutlaka yardım isteyin. 
3.12 Yükü nasıl kavrayıp, kaldırıp, taşıyacağınıza daha önce karar verin. 
3.13 Kaba yüzeyler, keskin ve çentikli kenarlar, kıymık ve benzeri çıkıntıların ellere zarar vermemesi 

için uygun eldiven kullanın. 
3.14 Ayağınızı sağlamca / emniyetle basacağınız bir yer yoksa, zemin koşulları elverişli / emniyetli 

değilse yükü kaldırmayın, yardım isteyin. 
3.15 Kaldırma sırasında belinizi / sırtınızı dik tutun. Bas hafifçe yukarıya kalkık ve gözler yük yerine 

karşıya bakıyor olsun. 
3.16 Yükü kaldırmak için dizlerinizi kırın, asla belinizi bükmeyin. 
3.17 Yükün indirmede yukarıdaki işlemleri tersinden yapın. 
3.18 Varillerin taşınması veya hareket ettirilmesi sırasında eldiven ve emniyet ayakkabısı kullanın. 
3.19 25 kg’dan ağır yükler için her zaman yardım isteyin. Tek başınıza asla kaldırma ve indirme 

yapmayın. 
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3.20 Yükler kadınlar tarafından kaldırılacaksa, yük ağırlığı yaklaşık % 30 azaltılmalıdır. 
3.21 Araçtan yükün indirilmesi işleminde asla yuvarlayarak ve iterek malzemeyi indirmeyin. 
3.22 Yükleri uzak mesafeye taşırken sık sık dinlenin. Aşırı yorgunluk, yükün kontrol edilememesi, 

sendeleme ve dolayısıyla yaralanmaya neden olur 
3.23 Kaldırma Kapasitesi; yaşa, fiziki yapıya, deneyime bağlı olarak- kişiden kişiye değişmektedir. 
3.24 Yükün çalışan ve ekibin fiziki kaldırma gücünün üzerindeyse mutlaka iş makinesi, kaldırma 

ekipmanı v.b. gibi araçlarla kaldırılacaktır. 
3.25 Ağır yükleri kaldırırken veya taşırken ani ve kontrolsüz hareketlerden sakının. 
3.26 Yükü taşırken asla tutuş/kavrama seklinizi veya pozisyonunuzu değiştirmeyin. Zorunlu hallerde 

yükü sağlam bir yüzey üstüne koyarak değiştirin. 
3.27 Yükleri omuz hizasından daha yükseğe kaldırmayın. 
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Güvenli İtme ve Çekme  
3.28 Yükün gerisinde dik durun. 
3.29 Yükün boyutları uygun ise ellerinizi omuz yüksekliğine kaldırın. Bir bacağınızı ileri koyun.  
3.30 İlerideki bacağınızı itmek, geridekini desteklemek için kullanın. 
3.31 Çenenizi ve midenizi içeri çekin. 
3.32 İterken kol ve bacaklarınızı dik tutun. 
3.33 Vücut ağırlığınızı itmek için kullanın. 
3.34 Yükün boyutları küçük ise kollarınız yüke temas ederken bacak kaslarınızdan yararlanın. 
 
Eğer mutlaka çekecekseniz su kuralları uygulayın: 
3.35 Bir bacağınızı geriye koyup desteklemek için kullanın. 
3.36 İlerideki bacağınızı çekmek için kullanın. 
3.37  Bacaklarınızı ve kollarınızı dik tutun. 
3.38 Çekmek için vücut ağırlığınızı kullanın. 
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4.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

-- 

5. REFERANSLAR: 

TS 18001 4.4.6 İşletme Kontrolü 
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