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İŞ MAKİNALARI VE MOTORLU 
ARAÇLARIN KULLANIM BELGELERİ

• İş makinesi operatörlük belgesi hangi tip makine 
kullanılacak ise o makine türüne göre makinenin 
kullanılabilmesi için gerekli olan belgedir. İş sahası 
şantiye,fabrika içinde,araç parkında bu belge ile 
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şantiye,fabrika içinde,araç parkında bu belge ile 
makine kullanılabilmektedir.

• İş makinesi operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine 
açık yollarda makine kullanılamaz,Taşıt trafiğine 
açık olan yollarda makineyi kullanmak için G sınıfı 
ehliyet almak gereklidir.



OPERATÖRLÜK BELGESİ

• İş makinesi operatörlük belgeleri Özel Öğretim Kurumlarına bağlı İş 
Makinesi operatörlük belgesi vermeye yetki belgesi almış MTSK’lardan 
(sürücü kursları). Tarım ve Köy işlerinden (Tarım için kullanılan iş 
makinesi türleri için) alınabilmektedir.

• 27 Ekim 1996 Tarih, 22800 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ve 
Karayolları Trafik Kanununun Değişik 42. Maddesi Gereğidir;
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Karayolları Trafik Kanununun Değişik 42. Maddesi Gereğidir;

• Madde 1- İş makineleri nin (forklift, loder. greyder, dozer, vinç ve 
benzeri) sürücülerinin  eğitimleri ve eğitimin sonunda yapılan sınavda 
başarılı olanların sertifikaları Millî Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü veya Makine Mühendisleri Odaları'nca, tarım sektöründe 
kullanılan iş makinelerinin (biçerdöver ve benzeri) eğitimleri ve 
eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanların sertifikaları ise Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca verilir.



ÖZEL EHLİYETLE KULLANILMASI 
GEREKEN İŞ MAKİNELERİ
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ÖZEL EHLİYETLE KULLANILMASI 
GEREKEN İŞ MAKİNELERİ
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MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ 
KAZA SEBEPLERİ 

• Hızlı gitmek 
• İdareyi kaybetmek 
• Normal olmayan geçiş 
• İşaret vermeyi ihmal etmek 
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• İşaret vermeyi ihmal etmek 
• Önce geçiş hakkına sahip çıkmak 
• Araçtaki kusur
• Yolların özellikleri
• Yayaların hataları 
• Hava ve yol durumunu dikkate almamak 
• Kaza yapan araçları emniyete almamak 
• İhbarlara riayetsizlik 



MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ 
KAZA SEBEPLERİ 

• Kapalı yerlerde çalıştırılan motordan çıkan 
egzozdan zehirlenme,

• Motor çalışırken elbise, kravat vb. kaptırma,

• Akü bakımı sırasında asitli su sıçraması,
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• Akü bakımı sırasında asitli su sıçraması,

• Motor yenilemesi sırasında el aletlerinin yanlış 
kullanılması,

• Kaporta boyama sırasında boya 
zehirlenmeleri.



MOTOR ATÖLYELERİNDE İSG

• Krikoya alınmış araçlar sehpalanmadıkça altına 
girilmemeli (mümkünse hidrolik liftler kullanılmalı),

• Takozlanması sağlam olmayan aracın altına girilmemeli 
(taşıtın sehpalanmasında ön taraf kaldırılırken arka 
tekerine, arka taraf kaldırılırken ön tekerlerine takoz 
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tekerine, arka taraf kaldırılırken ön tekerlerine takoz 
koyularak hareket etmesi önlenir),

• Tamirdeki aracın akü (kutup başları) ve şarj kablosu 
sökülmeli,

• Çalışır durumdaki bir motorun ateşleme sistemi 
kablolarına çıplak elle dokunulmamalı,

• Motor sıcakken, manifoldlar, radyatör ve egzoz tertibatı 
üzerinde çalışılmamalı, radyatör kapağı açılmamalı,



MOTOR ATÖLYELERİNDE İSG

• Batarya(Akü) üzerinde çalışırken batarya asidinin, fren 
sistemi üzerinde çalışırken fren hidrolik yağının göze 
kaçmamasına dikkat edilmeli (eğer göze kaçarsa bol su 
ile yıkanmalı),

• Kapalı (havalandırması olmayan) mekanlarda egzoz 
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• Kapalı (havalandırması olmayan) mekanlarda egzoz 
muayenesi yapılmamalı (egzoz gazlarını emen tertibat 
bulunmalı),

• Oto parçalarının benzinle temizliği yapılmamalı (mazot 
veya gaz kullanılabilir),

• Benzin, motorin, tiner, gazyağı vb. yanıcı, parlayıcı ve 
patlayıcı maddeler açıkta bırakılmamalı,

• Benzin deposu arızalı (delik vb.) araçların tamiratı 
(depoya yakın yerinde kaynak vb.) yapılmamalı,



MOTOR ATÖLYELERİNDE İSG

• Motor çalışırken depoya yakıt doldurulmamalı,

• Motor çalışırken vantilatör, volan vb. hareketli 
parçalardan uzak durulmalı,

• Atölyede çakmak, kibrit kullanmak ve sigara vb. 
içilmemeli,
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içilmemeli,

• Yerlere yağ ve benzeri maddeler dökülmemeli,

• Yangın söndürme ekipmanları kullanıma hazır 
olmalı.

• Gürültülü ortamların, ses emici maddelerden 
duvarlarla ayrılmalı.



Motor üzerinde 

çalışılırken 

MOTOR ATÖLYELERİNDE İSG
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çalışılırken 

doğru alet ve 

ekipman 

kullanılmalı



Kaporta 

boyama 

MOTOR ATÖLYELERİNDE İSG
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boyama 

sırasında iş 

maskesi 

kullanılmalı



MOTOR ATÖLYELERİNDE İSG

Otomotiv 

üretiminde 
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üretiminde 

gürültüden 

korunma



SEYYAR VİNÇLER, KALDIRMA VE 
TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK

• Kaldırma makineleri fenne uygun olmalı,
• Tambur ve halatlar uyumlu olmalı,
• Üst ve alt limit swiçleri bulunmalı,
• Azami yükün ..,.. katını kaldırabilecek, askıda 

tutabilecek güçte olmalı,
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• Azami yükün ..,.. katını kaldırabilecek, askıda 
tutabilecek güçte olmalı,

• Bu yüke dayanıklı frenleri olmalı,
• Her gün operatörü tarafından kontrol edilmeli,
• … ayda bir kere yetkili teknik eleman tarafından 

kontrol edilmeli,
• Kaldırma taşıma işinde birden çok kişi çalışıyor 

ise, operatör bir kişiden işaret almalı, fakat 
herhangi bir kişinin dur işaretine derhal uymalı



SEYYAR VİNÇLER, KALDIRMA VE TAŞIMA 
ARAÇLARINDA GÜVENLİK

• Yükler dik olarak indirilip kaldırılmalı,

• Yüklerin eğik olarak kaldırıldığı durumlarda manevralar 
sorumlu bir kişi nezaretinde yapılmalı, yükün kötü 
durumuna karşı tedbir alınmalı,

• Yükler çalışanların üzerinden geçirilmemeli,
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• Yükler çalışanların üzerinden geçirilmemeli,

• Sesli ikaz sistemleri bulunmalı,

• Yük asılı durumdayken, operatör makineyi terk etmemeli,

• Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalı ve 
ısıtılmalı,

• Aracın üzerinde azami çalışma kapasitesi belirtilmeli,

• Azami yükten fazla kaldırıldığında uyaracak sesli ve ışıklı 
ikaz sistemi olmalı,



SEYYAR VİNÇLER, KALDIRMA VE 
TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK

• Kancalarda emniyet mandalı bulunmalı,
(Kanca güvenlik katsayısı en az 5 olmalıdır.)
• Vinç ile insan taşınmamalı,
• Görüş alanı içinde çalışılmalı,
• Görüş alanı dışında çalışılıyorsa işaretçiden istifade 
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• Görüş alanı dışında çalışılıyorsa işaretçiden istifade 
edilmeli,

• İşaret ve sinyallerin anlamları bilinmeli,
• Vinç bomuna, yükün veya herhangi bir şeyin çarpması 

önlenmeli,
• Araca hareket halinde inip binmemeli,
• Araç temiz tutulmalı, yağlı, gresli, çamurlu ve buzlu 

olmamalı,
• Yakıt doldurulurken ateşe dikkat edilmeli, Statik 

elektriğe dikkat edilmeli,



SEYYAR VİNÇLER, KALDIRMA VE 
TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK

• Herhangi bir yerde tamirat yapılacağı zaman 
basınç düşürülmeli,

• Hidrolik basınç başlıklarını, tapalarını, radyatör 
kapaklarını açarken dikkatli olunmalı,
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kapaklarını açarken dikkatli olunmalı,
• Akünün su seviyesi kontrol edilirken fener 

kullanılmalı, sigara ve açık ateşten sakınılmalı, 
• Elektrik hatları yanında yapılan çalışmalarda;
• Enerji kesilmeli ve hat topraklanmalı,
• İşaretçi görevlendirilmeli,
• Saha içinde gereksiz kişiler bulundurulmamalı,



SEYYAR VİNÇLER, KALDIRMA VE 
TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK

• Hiç kimsenin makineye yaklaşmasına izin 
verilmemeli,

• Kuru kenevir veya kuru plastik halat 
kullanılmalı,
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kullanılmalı,
• Eğer makine elektriğe temas ederse; sakin 

olmalı,
• Herkes makineden uzaklaştırılmalı,
• Makine ters yönde hareket ettirilerek temas 

kesilmeli,
• Makine çalışmıyorsa operatör, kendini araçtan 

en uzak yere atarak, araçtan ayrılmalı,



VİNÇ BOMLA YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK 

• Yük bağlantıları sağlam olmalı,
• Sapanlar ve kancalar uygun olmalı,
• Ani kalkış ve duruşlardan sakınılmalı,
• Vincin düz zeminde durması temin edilmeli,
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• Vincin düz zeminde durması temin edilmeli,
• Yükün kontrolsüz salınımına karşı tedbir 

alınmalı,
• Yükün veya başka bir şeyin boma 

çarpamamasına dikkat edilmeli,
• Yük halatı ve bom yüksekliği mümkün mertebe 

kısa tutulmalı,



VİNÇ BOMLA YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK 

• Frenler kontrol edilmeli,

• Araç platformunun sağlam şekilde zemine 
oturması sağlanmalı,
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oturması sağlanmalı,

• Yükleme işlemi kamyonun önünden 
yapılmamalı,

• Yüklü vaziyette araç hareket etmemeli,
• Eğer aracın hareket etmesi gerekiyorsa:
• Yük yere yakın olmalı,
• Zemin düz ve sağlam olmalı,



VİNÇ BOMLA YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK 

• Yükün yan sallanmaları önlenmeli,

• Bütün personel makineden uzaklaştırılmalı,

• İki veya daha fazla vinç ile bir yük 
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• İki veya daha fazla vinç ile bir yük 
kaldırılmamalı,

• Eğer kaldırılması zorunlu olursa:

• Bu işlem tecrübeli bir teknik eleman  
nezaretinde  yapılmalı,



VİNÇ BOMLA YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK 

• Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve  
aynı  kapasitede olmalı,

• Tek bir işaretçiden işaret almalı,
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• Yüklü olarak hareket ettirilmemeli,

• Tamburda en az iki sarım halat kalmalı, 

• Sarımlar biterse, yük şiddetli sallanır ve halatı 
koparır.



FORKLİFTLERLE YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK

• Çalışma ortamının havasını bozmamalı,
• Forklift kullananların operatör belgesi  olmalı,
• İşyerinde trafik düzenlemesi yapılmalı,
• Taşınan yük, operatörün görüşünü 
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• Taşınan yük, operatörün görüşünü 
engellememeli,

• Forkliftin sesli ve ışıklı ikaz ekipmanları olmalı,



FORKLİFTLERLE YAPILAN 
ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK

• Güçlü frenleri ve dikiz aynaları olmalı,
• Operatörden başkası binmemeli,
• Taşıyabileceği azami yük belirtilmeli,
• Azami yükten fazla yüklenmemeli,
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• Azami yükten fazla yüklenmemeli,
• Periyodik kontrol ve bakımları yapılmalıdır.



İLGİLİ MEVZUAT

• Karayolları Trafik Kanunu

• 4857 sayılı İş Kanunu
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• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği

• Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği


