KALDIRMA OPERASYONLARINDA

HUKUKi DURUM
Öğr. Gör. Oktay TAN (M.sc - hazırlayan) - Bilgin CANDEMİR (Mak. Müh -. sunan)

6331 sayılı İSG Kanunu (2013) çalışanların
iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını çözmek
ve işe bağlı hastalıkların hızla azalacağını
hedeflese de aynı yıl içinde bir önceki yıla
nazaran iş kazaları 2.5 kat artmıştır.

YILLAR

İŞ KAZASI
SAYISI

ÖLÜM
SAYISI

2014

221.366

1.626

191.387 iş kazası olmuş ve bu kazalar
sonucu 1.360 çalışan hayatını yitirmiştir.

2015

241.541

1.252

2016

286.068

1.405

Müteakip yıllarda da yan tarafta
görüleceği üzere iş kazaları ve bu kazalar
sonucu ölümler artarak devam etmiştir

2017

359.653

1.636

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz
2017 yılı Mayıs ayında açıklanan “İSG Hedef Sıfır Kaza”
kampanyasına rağmen görüldüğü gibi 2019 yılında toplam 1.736
çalışan hayatını kaybetmiştir.

11 Ara 2018 BASINDAN
İstanbul'da, TEM Otoyolu'ndaki aydınlatma direklerinin bakımını yapan vinç devrildi. 1 işçi hayatını kaybetti.

İş Kazası yükleyen: Khaine
Yayinladiği Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen işçi

(SGK İstatistik Yıllıklarına) baktığımızda;
Kaldırma operasyonlarında kullanılan iş ekipmanlarının neden olduğu iş
kazalarının sayısı “Kaza anında sigortalının yürütmekte olduğu genel faaliyet”
kodunda (3.35) görülmemekte ancak “kazaya Sebebiyet Veren Olay” kodunda
(3.37) “Bir makinenin, taşıma aracanın veya iş ekipmanının ve elle kullanılan aletin
neden olduğu kaza ” sayısının 43.564, bu kazlarda ölen kişinin 181 olduğu
görülmektedir

(2016 SGK İstatistik Yıllığı 3.32)

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkarılan kanun, yönetmelik ve tebliğler “iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı”nı oluşturur. Bu gün yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımız ileri
ülkelerin mevzuatına uyum sağlamış olmasına rağmen; çalışanları, çalıştığı işin türüne göre
oluşabilecek kazalardan korumak için yerine getirilmesi gerekli önlemlerin aldırılmasında ve
çalışanların da alınan bu önlemlere uyumlarının sağlanmasında henüz bir başarı
sağlanamamıştır.
• Ülkemizde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile bunların sonucu ölen ve sakat
kalanların sayılarının diğer ülkelere oranla yüksek olması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve
bu mevzuatta öngörülen önlemlere uyulmadığını doğrulamaktadır.

Yasaların yeterince uygulanamamasındaki en önemli faktör; koruma önlemlerinin gider yaratıcı
unsur olarak görülüyor.
Nedeni, işverenlerin ekonomik, devletin de politik nedenlerle önlem almada yetersiz kalması,
çalışanların eğitimsiz olmaları, işi öğrenmeden işyerlerinde uzmanlık gerektiren işlerde istihdam
edilmeleri, çalışanların ve sendikaların iş güvenliği önlemlerinin alınması konusunda yeterli
talepte bulunmamasıdır.
Diğer önemli nedenler de, mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması noktasında
işverenin bilinçli ve duyarlı olmaması, mevzuattaki teknik önlemlerin gelişen teknolojiye ayak
uyduramaması, alınması gerekli önlemlerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin devletçe
yapılan denetimlerin ve yaptırımların yetersiz kalması olarak gösterilebilir

Anayasa hükümleri yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, idare makamlarını ve kişileri bağlayan hukuk
kurallarını belirler.
Hukuk sistemimiz, iş sağlığı ve güvenliği alanına, koyduğu kurallar ve bu kurallara uyulmaması
halinde uygulayacağı yaptırımları belirleyerek katkıda bulunmaktadır.
Çalışma hayatına en ileri standartlar getirilse ve en ileri teknik olanaklar oluşturulsa bile, eğer
bunlar yasal yaptırımlarla desteklenmediği sürece işyerlerinde risklere karşı önlem alınması
güçleşmektedir.
Dünyada en ileri sağlık ve güvenlik standartlarını oluşturmuş ülkelerde bile, yaptırımlar ağır
olmadığı sürece uygulamalardan sonuç almak zorlaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu
yaptırımların, ülkemiz yasalarında yer alan yaptırımlardan çok daha ağır olduğu görülmektedir.

Konumuzu oluşturan işyerlerinde uygulanan kaldırma operasyonlarındaki hukuki durumu,
kısacası bu konudaki iş güvenliği mevzuatını incelemeden önce, bu operasyon sırasında
meydana gelecek kaza veya hastalığı önleyici önlem ve kurallara ilişkin hükümlerin kimler
tarafından uygulanması gerektiğine, sonra uygulayıcıların bu önlem ve kuralları uygulamamaları
halinde karşılaşacakları hukuki, idari ve cezai yaptırımlarının (müeyyidelerinin) neler olacağına
bakmak gerekmektedir.

KAZAYA VE MESLEK
HASTALIĞINA YOL AÇAN
RİSKLER

MEKANİK, FİZİKSEL, KİMYASAL RİSKLER

SOSYAL RİSKLER (Hastalık, maluliyet, ölüm)

GERÇEKLEŞMEMESİ İÇİN:
DEVLET YASAL MEVZUAT GELİŞTİRİR
•Anayasa
•İş Kanunu ve ilgili Kanunlar
•Yönetmelikler
•Tebliğler
DEVLET KURUM VE KURULUŞLAR KURAR
• Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı
•Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

GERÇEKLEŞTİKTEN SONRASI İÇİN:
DEVLET YASAL MEVZUAT GELİŞTİRİR
•T. Borçlar Kanunu
•Türk Ceza Kanunu
•Yönetmelikler
•Tebliğler
DEVLET KURUM VE KURULUŞLAR KURAR
•Sosyal Güvenlik Kurumu

RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNDEN
ÖNCEKİ ÖNLEMLER

İŞYERLERİNDE TEHLİKELİ
DURUM OLUŞMAMASI İÇİN
ALINACAK ÖNLEMLER
• Risklerin değerlendirilmesi
•Her türlü önlemlerin alınması
• İşin durdurulması
•İSG Kurulunun oluşturulması
•Sağlık gözetimi

RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNDEN
SONRA

ÇALIŞANLARDA TEHLİKELİ
DAVRANIŞLARIN OLUŞMAMASI İÇİN
ALINACAK ÖNLEMLER

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GELİR
BAĞLAMA
TAZMİNATLAR

•Alınan önlemlere sürekli denetlenmesi
• Çalışanların Eğitilmesi

HAPİS CEZALARI

İŞ KAZASININ HUKUKİ
SONUCU

BORÇLAR KANUNU
(6098 sayılı Kanun)

Maddi Tazminat İş
Göremezlik (md:49)

Maddi Tazminat
Cenaze giderleri
Destekten Yoksun
Kalma (md:53)

Tedavi Masrafları

Çalışma Gücünün Kaybından
Doğan Zararlar
İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan
Zararlar

SSGSSK
(5510 sayılı Kanun)

Manevi
Tazminat
(md:56)

Haklar (md:16)

Geçici/Sürekli İş göremezlik
geliri
Hak Sahiplerine Gelir
Aylık bağlanan kız çocuğa evlenme
Yardımı

Cenaze Yardımı

İşveren Rücuu
(md:21)

İŞ KAZASININ
CEZAİ
SONUCU

CEZA
HUKUKU

TAKSİRLE
ADAM
ÖLDÜRME
(5237/85)

Bir kişinin
ölümüne 2-6 yıl

Birden fazla kişinin
ölümüne yada
ölümle birlikte
yaralanması 2-15
yıl

İŞ HUKUKU

TAKSİRLE
ADAM
YARALAMA
(5237/89)

3 aydan 1 yıla
kadar hapis veya
adli para cezası

İDARİ YAPTIRIM
İş durdurma

Birden fazla kişi
6 aydan 3 yıla
kadar

İDARİ PARA
CEZASI

ADLİ YARGI

İLK DERECELİ

İKİNCİ DERECELİ

MAHKEMELER

MAHKEMELER

YÜKSEK
DERECELİ
MAHKEMELER

(Bidayet)

(İstinaf)

(Yargıtay)

İLK DERECE
MAHKEMELERİ
HUKUK MAHKEMELERİ

CEZA MAHKEMELERİ

SULH HUKUK

SULH CEZA

ASLİYE HUKUK

ASLİYE CEZA

TİCARET MAHKEMESİ

AĞIR CEZA

İŞ MAHKEMESİ

ÇOCUK MAHKEMESİ

İCRA MAHKEMESİ

ÇOCUK AĞIR CEZA
MAHKEMESİ

AİLE MAHKEMESİ

İCRA MAHKEMESİ

KADASTRO MAHKEMESİ

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
MAKEMESİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİ
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
MAKEMESİ

TRAFİK CEZA
MAHKEMESİ

YARGITAY
BAŞKANI

BÜYÜK
GENEL KURUL
HUKUK
GENEL
KURULU
HUKUK
DAİRELERİ
20 adet

CEZA
GENEL
KURULU
CEZA
DAİRELERİ
22 adet

İŞVERENLERİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması
yükümlülüğü, işverenlerin gözetme borcunun doğal
sonucudur.
Bu borç;
İş akdinin içeriğinden,
Kamu hukuku kuralı niteliği
güvenliğine ilişkin hükümlerden,
kaynaklanır.

taşıyan

iş

sağlığı

ve

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINDA İŞVERENİN
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU
ÖZEL HUKUK NİTELİĞİNDEKİ

KAMU HUKUKU NİTELİĞİNDEKİ

KANUNLARA GÖRE

KANUNLARA GÖRE

ANAYASA

BORÇLAR KANUNU
İŞ KANUNU

İŞ VENLİĞİ KANUNUSAĞLIĞI VE GÜ KANUNU

İŞÇİ İLE YAPILAN
UMUMİ HIFSISIHHA KANUNU

İŞ SÖZLEŞMESİ

BELEDİYELER KANUNU

İŞÇİLER İLE YAPILAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
YÖNETMELİK ve GENELGELER

İŞÇİNİN
MUHATABI

YAPTIRIMI

İŞVEREN
İŞVERENİN
MUHATABI

DEVLET

TAZMİNAT
YAPTIRIMI

TÜRK CEZA KANUNU

İŞ KAZASI NEDİR ?
6331 sayili İSG Kanunu Md:3- (1)g

İş kazası: İşyerinde veya işin
yürütümü nedeniyle meydana
gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü
ruhen ya da bedenen özre
uğratan olaydır.

İŞ KAZASI NEDİR ?
5510 sayılı SSGS Mad: 13

• İŞYERİNDE BULUNDUĞU SIRADA,
• İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN İŞ NEDENİYLE VEYA
GÖREVİ NEDENİYLE, KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ
ÇALIŞIYORSA YÜRÜTMEKTE OLDUĞU İŞ VEYA ÇALIŞMA KONUSU
NEDENİYLE İŞYERİ DIŞINDA,
• BİR İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN SİGORTALININ, GÖREVLİ
OLARAK İŞYERİ DIŞINDA BAŞKA BİR YERE GÖNDERİLMESİ
NEDENİYLE ASIL İŞİNİ YAPMAKSIZIN GEÇEN ZAMANLARDA,
• EMZİREN KADIN SİGORTALININ, ÇOCUĞUNA SÜT VERMEK İÇİN
AYRILAN ZAMANLARDA,
• SİGORTALILARIN, İŞVERENCE SAĞLANAN BİR TAŞITLA İŞİN
YAPILDIĞI YERE GİDİŞ GELİŞİ SIRASINDA,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren
olaydır.

Nereler işyerinden sayılır?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu iş kazasını;

“İşçinin işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından görev ile başka bir yere
gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, ve işçinin işverence
sağlanan bir taşıtla (iş ekipmanıyla) işin yapıldığı yere gidişi ve gelişi sırasında
meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça özre uğratan olay”
olarak tanımlamıştır.

İşyeri Tanımı?
“İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile
işçinin birlikte örgütlendiği birime” işyeri denir.
O halde, “işyeri” tanımı; teknik bir amaca ulaşmak gayesiyle, mal veya hizmet üretimine
yönelik ve değişik unsurlardan meydana getirilen bir “birim” dir. İşyeri sınırlarının kapsamına,
“işyerine bağlı yerler” ile “eklentiler ve araçlar” da girmektedir. Nitekim, kanunun ilgili
maddesine AB’ne üye devletlerdeki değerlendirme ve kavramsal gelişmeler göz önünde
tutularak maddeye üçüncü fıkra olarak “işyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür” hükmü eklenmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu, m. 2/I

İşveren Vekili kimdir?
İş Kanunu’nun 2/4. maddesi uyarınca;
“işyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde
görev alan kimselere işveren vekili” denir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da buna benzer bir tanım
yapmış ve işveren vekilini işveren olarak kabul etmiştir

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KAZA OLUŞMAMASI İÇİN
SORUMLULUĞU

• İşyerinde kullanılacak
iş ekipmanının çalışanlara
sağlık ve güvenlik yönünden
zarar vermemesi için gerekli
tüm tedbirleri alma
• İşçiyi uyarma ve kurallara
uymaya zorlamada sürekli
denetleme
• İşçileri eğitme

• Cezai sorumluluğu
(İdari para cezası, işi
durdurma)

KAZA OLDUKTAN SONRAKİ
SORUMLULUĞU

• Kazayı müteakip ilk yardım
yapma
• Kazayı ilgili makamlara
bildirme
• All risk veya işveren mali
mesuliyet sorumluluk
sigortasına bildirme

• Cezai sorumluluğu
(Hapis cezası)
• SSK rücudavası sonucu
tazminat ödeme

Çalışan Temsilcisi
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılan, çalışmaları izleyen, tedbir
alınmasını isteyen, tekliflerde bulunan ve benzeri konularda çalışanları
temsil eden yetkili kişidir. (6331/c)
Bu kişi/kişilerin görevlerini yürütmeleri nedeniyle, hakları kısıtlanamaz ve
görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar
sağlanır. (6331/20-4)

Destek Elemanı kimdir?
Destek elemanları, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime
sahip kişilerdir. (6331/3ç)
Destek

elemanlarının

hakları

kısıtlanamaz

ve

görevlerini

yerine

getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. (6331/204)

Destek Elemanı
İşveren, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici
tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen
bilgilerin destek elemanlarına ulaşmasını sağlar. (6331/16c)
İşveren,
• İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri
için kişilerin görevlendirilmesi.
• Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve
kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.
• Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.
• Çalışanların bilgilendirilmesi.
• Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.
konularında destek elemanlarının önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. (6331/18)

İşyerlerinde görev alan Alt İşverenlerin (Taşeronların)
hukuki durumu nedir?

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar inşaat işlerinde faaliyet gösteren firmalar,
sadece özel uzmanlık gerektiren işlerde taşeron firma işçilerini çalıştırmakta
iken; son yıllarda inşaat işinin tümünü asıl işveren parçalara bölerek alt
işveren firma işçilerine yaptırmaktadırlar. Kanımızca bunun esas nedeni,
işverenin ağır rekabet ortamında işgücü istihdamı konusundaki maliyeti
düşürmesidir.

İş Kanunundaki tanıma göre; “bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal
veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında
kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denmektedir.”

Bir işyerinde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için üç unsur
bulunmaktadır
• İşverenin, kendi işyerisinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde
(kapı güvenliği, yemek işleri, temizlik işleri, işçilerinin işyerine getirilip götürülmeleri işleri
v.b.) işlerin verilmiş olması,

• Asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği olan işlerde (inşaat şirketinde demir, kalıp,
beton, duvar işleri v.b.) işlerin verilmiş olması,

• Üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırması,
• Daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmaması,
• Teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde (inşaat şirketinde kazıklı hafriyat işleri,
elektrik ve mekanik tesisat işleri, uzay çatı gibi) iş verilmiş olması, gerekmektedir.

Kaldırma operasyonlarının mevzuatımızdaki yeri nedir?
Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), iş sağlığı ve
güvenliği konularında Avrupa Birliği bilgi ajansıdır. Bu ajansın çalışmaları,
işverenlerin, çalışanların ve hükümetlerin yararına AB’ne dahil ülkelerdeki
işyerlerini daha güvenli, daha sağlıklı ve daha verimli hale getirmek için
çalışmakta ve Avrupa'da çalışma koşullarını iyileştirmek için bir risk
önleme kültürünü teşvik etmektedir.

Konumuzu teşkil eden kaldırma operasyonları, başta inşaat sektörü olmak
üzere sanayinin diğer sektörlerinde uygulanmaktadır. Bu operasyonlar,
elle veya iş ekipmanı kullanılarak yapılmaktadır.
Hem elle kaldırma hem de mekanik kaldırma operasyonları, bu
sektörlerde istirahatle sonuçlanan (iş günü kayıplı) veya sakatlığa neden
olacak şekilde büyük yaralanma riski veya sağlık sorunları ile karşı karşıya
kalmaktadır.

Bu kapsamda, işyerlerinde çalışan işçiler tarafından iş ekipmanlarının
kullanımı için asgari güvenlik ve sağlık gereklilikleri ile ilgili Avrupa Birliği
ve Konseyi’nin daha önce çıkardığı 89/655 / EEC sayılı direktifi üzerinde
açıklık ve rasyonellik adına birkaç kez (1995, 2001 ve 2007) değişiklik
yapıldıktan sonra, iş ekipmanının kullanımıyla ilgili Direktif Konsey
tarafından 3.10.2009 tarihinde 2009/104/EC sayı ile kabul edildi.

(Bkz: EK.1)

İngiltere, Brexit nedeniyle Avrupa Birliği’nden ayrılmasına rağmen
işyerlerinde çalışanları kendilerine ait olsun veya olmasın, kaldırma
ekipmanı çalıştıran herhangi bir işletme veya kuruluşun, İngiltere İş Sağlığı
ve Güvenliği Yasası’ndaki düzenlemelere uymasını sağlamak üzere 1998
yılında çıkardığı 2307 sayılı “Kaldırma İşlemleri ve Kaldırma Ekipmanları
Yönetmeliği’ni (LOLER) uygulamaya devam etme kararını almıştır.

Ülkemiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 ve 31.
maddeleri ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak Avrupa
Birliği’nin 2009/104/EC sayılı Direktifine paralel olarak “İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ni hazırlayarak
25.04.2013 Tarihinde 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin makinelerin güvenliğine ilişkin
2009/127/EC sayılı Direktifinin yanı sıra 596/2009 ve 167/2013 sayılı
yönetmelikleri ile değiştirilen 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak
hazırlanan ve 03.03.2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Makine Emniyeti Yönetmeliği”
yürürlüktedir.(Bkz: EK.3),
Bu yönetmelik, kaldırma makinalarını ve aksesuarlarını (Kaldırma
makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan,
makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün
ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen
aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarını), zincir, halat ve
kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış
makinaları kapsar.

Bu Yönetmeliğe göre, kaldırma makinaları veya kaldırma aksesuarlarına,
imalatcı tarafından piyasaya arz edilmeden önce “CE” işaretinin
iliştirilmesi zorunludur. (Mad.5)
Piyasaya arz edildiklerinde veya ilk defa hizmete sunulduklarında,
imalâtçı, uygun önlemleri alarak ya da aldırarak, manüel veya güç tahrikli
olarak kullanıma hazır olan makinaların veya kaldırma aksesuarlarının
belirlenen işlevleri güvenli bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamalıdır.

İngiltere’de çoğu kaldırma ekipmanı ve kaldırma aksesuarı, “Birleşik Krallık Makine
Güvenlik Yönetmeliği tarafından uygulanan sözü edilen AB’nin “Makine Direktifi”
kapsamındadır.
Ayrıca İngiltere’de “Kaldırma İşlemleri ve Kaldırma Ekipmanları Yönetmeliği (LOLER
1998*)”, tüm kaldırma ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için
uygulanmaktadır.
Çalışanları işyerlerinde kaldırma ekipmanı çalıştıran herhangi bir işletme veya
kuruluşun, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca bu düzenlemelere uyması gerekir.

* The Lifting Operations Lifting Equipment Regulations

Çoğu durumda, kaldırma ekipmanı da iş ekipmanıdır. Bu nedenle, adı
geçen yönetmelikle birlikte (İş Ekipmanının Temini ve Kullanımına İlişkin
Yönetmelik PUWER 1998*) de geçerli olacaktır.
Her iki yönetmeliğe göre kaldırma ekipmanını içeren tüm kaldırma
operasyonları, uygun bir şekilde denetlenmelidir.
Operasyon, güvenli bir şekilde uzman bir kişi tarafından uygun şekilde
planlanmalı ve bu plana göre yerine getirilmelidir.
* Provision and Use of Work Equipment Regulations

Bu yönetmelikler ayrıca, kaldırma için kullanılan tüm ekipmanın,
amaca uygun CE işaretini haiz sertifikaya sahip olmalı ve yasal
periyodik “kapsamlı inceleme” yapılmalıdır.
Tüm bakım ve muayenelerin kayıtları tutulmalı ve tespit edilen
her türlü hata, hem ekipmandan sorumlu kişiye hem de ilgili
yaptırım makamına (HSE) rapor edilmelidir.

Bu itibarla, tüm işyerleri (kamu kuruluşları dahil) kaldırma
operasyonları yapıyorsa veya başkalarının kullanması için
kaldırma ekipmanları sağlıyorsa, herhangi bir yaralanma
veya hasarı önlemek için riskleri yönetmeli ve kontrol
etmelidir.

Bu yönetmelikteki diğer bir husus da aksesuarların güvenli kullanımlarını
etkileyebilecek özellikleri göstermek için işaretlenmesi zorunluluğudur.
Bu, ağırlıklarının önemli olduğu parçaların ağırlığını içerebilir.
Ekipman, insanları kaldırmak için kullanılacaksa, ekipmanın “güvenli
çalışma yükü”ne (SWL)'ne ek olarak kaldırılabilecek kişi sayısını belirtmek
için işaretlenmelidir.
İnsanları kaldırmak için tasarlanmayan kaldırma ekipmanları, yanlışlıkla
insanları kaldırmada kullanılmaması için açıkça işaretlenmelidir.

Özetle..
Kaldırma ekipmanı kullanılarak gerçekleştirilen kaldırma operasyonları her
yerde; operasyondan önce doğru planlanmalı ve ekipman uzman kişilerce
kullanılmalıdır.
Güvenli bir şekilde yürütülmelerini sağlamak için onları uygun şekilde
denetlenmelidir.

Avrupa Birliği’nin özellikle işçilerin sırt ve bel yaralanma riski olan yüklerin elle
taşınmasında asgari sağlık ve güvenlik gereklilikleri hakkındaki 29.5.1990 tarihli
90/269/EEC sayılı “Manual Handling of Loads” Direktifini, ülkemizde kabul etmiş ve
elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve
bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri
belirleyen “Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği”ni hazırlayarak 24.7.2013 tarih ve 28717
sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

Kaldırma operasyonlarında kullanılacak iş ekipmanları
ve aksesuarları ilgili ülkemiz ve diğer ülkeler mevzuatı ile
Türkiye’nin onayladığı ILO sözleşmelerine göre önemli
hususlar;

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun
olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar
vermemesi için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
İş ekipmanının çalışması sırasında riskler tamamen ortadan
kaldırılamazsa, işveren bunları en aza indirmek için uygun önlemleri
almak zorundadır.

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak asgari şartlarla
ilgili Ek.I’de belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri almalıdır.
Bunun için iş ekipmanının doğru şekilde monte edildiğinden ve iş ekipmanının
(montajdan önce, montajdan sonra, periyodik ve özel) yetkili kişiler tarafından
incelenerek / test edilerek düzgün şekilde çalışmasını sağlamalıdır. (Yönetmelik md:6
Direktif Md:4) Yapılacak konrollerin sonuçları kaydedilmeli ve saklanmalıdır.
(Yönetmelik Md:7 Direktif Md:5)

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan
iş ekipmanlarını, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen
kişilere kullandırır. Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve
hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilere
yaptırılır.
(Yönetmelik Md:8 Direktif Md:6)

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşverenler, işyerlerinde kullanılan makine, ekipman, teçhizat ile tehlikeli
maddelerin sağlık ve güvenlik riski oluşturmaması için gerekli önlemleri
alacaktır.
İşyeri sahasında iki ya da daha fazla işverenin bulunması durumunda,
gerekli işbirliğini yapacaktır.

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşverenler, parçaları, ekleri, sabitleme noktaları ve destekleri dâhil tüm
kaldırma araçları ve mekanizmalarını, kullanıldıkları amaca uygun iyi
tasarlanmış ve yapılmış olmasına özen göstermeli, uygun biçimde kurmalı
ve kullanmalı, ilgili yasa ya da yönetmeliklerde belirtilen durumlarda ve
zamanlarda yetkili bir kişi tarafından denetlemeli ve denetim sonuçlarını
kayda almalıdır.

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşveren, yük kaldırma işlerinde çalışanların güvenliğini korumak için
uygun şekilde planlanmalı ve gözetim altında yürütmelidir.
Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha
fazla iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında
eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılmalı ve buna göre uygulanmalıdır.
(Yönetmelik, md:6 Ek II/3.2 161 No'lu ILO Sözleşmesi, md: 5 ) 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin
Sözleşme ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım
Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 22 Nisan 2005

İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili hükümler
İşverenler, ulusal yasa ve yönetmelikler uyarınca özel yapılan,
kurulan ve kullanılanlar dışında hiçbir kaldırma aracını; insanları
çıkarma, indirme ya da taşıma işlerinde kullanmamalıdır.
(167 sayılı ILO Sözleşmesi md:15)

Kaldırma operasyonları ve kaldırmada kullanılan iş
ekipmanları ile ilgili hükümler

Kaldırma Operasyonu Nedir?
Yükü kaldırma yükün yerini değiştirme gibi operasyonlar, endüstrideki işlerin önemli
parçalarından birini oluşturmaktadır. Bu işlerin yapılması, çeşitli vinçler vasıtası ile
gerçekleşebildiği gibi elle de gerçekleşebilmektedir.
Bu nedenle, bu gibi operasyonlar endüstri için hayati önem arz etmektedir. Kaldırma
operasyonu mevzuatımızda Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
Bu yönetmeliğe göre kaldırma işlemi; mallardan ve/veya kişilerden oluşan birim
yüklerin, belli bir anda, seviye değişikliğini gerektiren hareketi olarak tanımlanmıştır
(md:4.1.1/a).

Kaldırma Operasyonu Nedir?
Kaldırma operasyonu, bir yükün kaldırılması ve indirilmesi ile ilgili bir
işlemdir. Yük, bir kişiyi veya insanları kapsayan kaldırılmış unsur veya
eşyadır. Kaldırma işlemi elle veya kaldırma ekipmanı kullanılarak
yapılabilir.
(Kaldırma İşlemleri ve Kaldırma Ekipmanları Yönetmeliği “LOLER” 1998 md:8/2)

İşyerlerinde

uygulanan

kaldırma

operasyonları,

malzemenin depodan işlendiği yere taşınması sırasında
ve malzemelerin işlenmesi sırasında oluşur.

Kaldırma operasyonunda kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları
nelerdir?
İşyerlerinde kullanılan herhangi bir ekipman örneğin, kaldırma
ekipmanları olarak kullanılan vinçler, istifleme makineleri
(forkliftler,

transpaletler),

yük

aksesuarları dahil iş ekipmanıdır.

asansörleri

ve

kaldırma

Kaldırma Ekipmanı
O halde, “Kaldırma ekipmanı” yükleri kaldırmak veya indirmek için kullanılan iş
ekipmanı anlamına gelir.
Sabitlenmesinde veya desteklenmesinde kullanılan aksesuarlarını da içerir.
“İş ekipmanı” işyerinde kullanılan herhangi bir makine, cihaz, cihaz, alet veya edavat
anlamına gelmektedir.

(Kaldırma İşlemleri ve Kaldırma Ekipmanları Yönetmeliği

“LOLER” 1998 md:2)
Aynı tanım ülkemiz mevzuatında da bulunmaktadır (İş Ekipmanlarının Kulanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği md:4/c).

Kaldırma Ekipmanı
Ayrıca Makine Emniyeti Yönetmeliği;
Kaldırma makinalarını, değiştirilebilir teçhizatını, emniyet aksamlarını, kaldırma
aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışlarını, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını
makinaları kapsamakta ve kaldırma işlemleri nedeniyle meydana gelebilecek
tehlikelerin elemine edilmesine yönelik ilave temel sağlık ve güvenlik gereklerine
ayrıntılı bir biçimde yer vermektedir (Yönetmelik Ek.1/4).

Kaldırma Aksesuarları
Kaldırma aksesuarları, makine ile yük arasına veya yükün üzerine yerleştirilen ya da
yükün ayrılmaz bir parçasını teşkil etmesi amaçlanan ve yükün tutulmasına izin veren,
makine ile yük arasına yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir parçasını oluşturan bir
bileşen veya ekipman anlamına gelir.
Bağımsız olarak piyasaya sürülmüş sapanlar da kaldırma aksesuarları olarak da kabul
edilir.
Bu aksesuarlar arasında zincirler, halatlar, mapalar, kancalar, kaldırma / pist kirişleri,
kaldırma çerçeveleri ve vakum kaldırma cihazları bulunur.

Kaldırma Ekipmanı
Kaldırma ekipmanı, kişileri ya da yükleri yukarıya çıkarmada veya aşağıya
indirmede kullanılan sabit ya da hareketli herhangi bir araçtır.
Kaldırma tertibatı, bir yükün bir kaldırma aracına konulabilmesini
sağlayan, kendisi bir aracın ya da yükün ayrılmaz parçası durumunda
olmayan herhangi bir araç ya da palangadır .
(167 sayılı ILO Sözleşmesi md:2/i, h )

Kaldırma operasyonlarında kullanımında yük nedir?
Ülkemiz mevzuatında yükleri kaldırmada kullanılacak iş ekipmanın tanımı yapılmasına
rağmen “Yük”ün tanımı yapılmamıştır.
Yükün tanımı İngitere’de 1998 yılındanberi yürürlükte olan Kaldırma Operasyonları ve
Kaldırma Ekipmanları Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
Bu yönetmeliğe göre “Yük”, kaldırma ekipmanı tarafından kaldırılan herhangi bir
malzemeyi ve insanları (veya bunların birleşimini) içermektedir.
Yükler, genellikle kaldırma için sabit veya yarı sabit aksesuarlarla sağlanır.

Yük Örnekleri
Yüklere örnekler:
•Agrega, taş, çakıl ve kum gibi gevşek taneli malzemeler
•Çuvallar, kutular, paletler ve topraklar
•Farklı ürünler (büyük beton bloklar gibi)

Kaldırmada kullanılacak iş ekipmanının seçimi ile ilgili hükümler
Kaldırmada kullanılan iş ekipmanları, ağır yükleri kaldırmak için kullanılan bir ekipman
türüdür.
Çalışma alanının güvenli olması için doğru donanım ve kaldırma ekipmanının seçilmesi
önemlidir.
Bu bakımdan, yükün güvenliği nedeniyle çalışanların ve ekipmanın kendisine bağlı olması
nedeniyle doğru kaldırma ekipmanının seçilmesi çok önemlidir.
Gerek bu konudaki yönetmeliklerimiz gerekse Avrupa Birliği Direktifleri seçim konusunda
amir hükümleri bulunmaktadır. Zira, aralarından seçim yapabilecek birçok kaldırma
ekipmanı türü bulunmaktadır.

Kaldırmada kullanılacak iş ekipmanının seçimi ile ilgili hükümler
Kaldırma ekipmanını seçerken, işverenler aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:
•Kaldırma operasyonu anındaki çalışma koşullarına (taşınma ve çevre)
•işyerinde çalışanların sağlığına ve güvenliğine etki edecek mevcut olan risklere
•Kaldırma ekipmanı kullanımından kaynaklanan ilave risklere

İngiltere’deki Kaldırma Operasyonu ve Kaldırma Ekipmanları Yönetmeliği
(LOLER)'e göre, tüm işyeri kaldırma ekipmanları, makul şekilde
uygulanabilir olan ekipmanın veya bir kişiye çarpma veya yükün
sürüklenmesi, serbestçe düşmesi veya istemeden serbest bırakılması
riskini azaltacak şekilde yerleştirilmeli veya kurulmalıdır.

