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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0344 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Proses 

MODÜLÜN ADI  Ürün TaĢıma Araçları 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; transpalet, gezer vinç ve forklift kullanarak ürün 

hareketini sağlayabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Transpalet, forklift ve gezer vinç yardımı ile ürünleri 

nakletmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, 

transpalet, gezer vinç ve forklift kullanarak ürünleri 

nakledebilecektir. 

Amaçlar 

1. Transpalet kullanarak ürün hareketini sağlayabileceksiniz. 

2. Gezer vinç kullanarak ürün hareketini 

sağlayabileceksiniz. 

3. Forklift kullanarak ürün hareketini sağlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal iĢlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, İnternet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: Atölyede; teknoloji sınıfı, İnternet, ilk yardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, elektrikli transpalet, 

ürün, gezer vinç, forklift, hammadde 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru yanlıĢ vb.) kullanarak parça uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenciler,  
 

ĠĢ makineleri geliĢen dünyamızın içinde insanlığın en büyük yardımcısı olmuĢtur. 

Ġlmin ve tekniğin daha geliĢmediği dönemde yıllar süren iĢler Ģimdi aylar, aylar süren iĢler 

ise saatler içinde bitirilebilmektedir. Günümüzde iĢ makinelerinin çeĢitlerinin kullanılmadığı 

sektör kalmamıĢtır. ĠĢ makinelerinin hayatımıza girmesi ile yapılacak iĢlerin kısa sürede 

bitmesi, zamandan ve insan gücünden tasarruf ederek ekonomiye katkı sağlanmıĢtır. Kimi 

zaman binlerce insan gücüyle bile yıllar süren iĢlerin daha az insanla daha az zamanda 

tamamlanması maliyetlerin düĢmesini dolayısıyla ekonominin güçlenmesini sağlamıĢtır. 

Ayrıca ağır iĢlerde makinelerin kullanılması insan sağlığına olumlu etkileri olmaktadır. 

Ortalama insan ömrünün günümüzde uzamasının bir nedeni de insanların ağır iĢlerde 

çalıĢmaması, bu iĢler için makinelerin kullanılmasıdır. 
 

ĠĢ makinelerinden olan ürün taĢıma araçları sanayi sektörünün vazgeçilmez donanımı 

olmuĢtur. Bir yükün bir yerden kaldırıp belli bir mesafeye taĢımaya, istif etmeye yarayan 

makinelerdir. Ürün taĢıma araçları konusu iĢlenen bu modülde ürün taĢıma araçlarının 

tanıtımı ve bakımları verilmiĢtir. Vazgeçilmez yardımcımız olan bu makinelerin uzun 

ömürlü ve verimli kullanılması için düzenli olarak bakım yapılması gerekmektedir. Ayrıca 

bakım ve onarımı düzenli yapılan makineler iĢ kazalarının önüne geçmekte, can ve mal 

kaybını engellemektedir. Ürün taĢıma araçlarının bakım ve onarımı için tekniğe uygun 

çalıĢan bilinçli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Tekniğe uygun bakım onarım 

yapılabilmesi, ürün taĢıma araçları özelliklerinin, çeĢitlerinin ve standartlarının iyi 

bilinmesiyle mümkündür. 
 

Modülü baĢarı ile tamamladığınız takdirde ürün taĢıma araçları sınıflandırılmasını 

yapabilecek, periyodik bakım gereksinimlerini kavrayabilecek, emniyet sistemlerinin 

kontrolünü yapabilecek, ürün taĢıma araçları kullanımı ile ilgili emniyet kurallarına riayet 

ederek onarım yapabileceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Sizleri kendi seçiminiz olan mesleğinizde baĢarılı olmanız dileğiyle… 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun transpalet kullanarak ürün hareketini 

sağlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Transpaletlerin kullanım alanlarını araĢtırınız? 

 Transpalet çeĢitlerini araĢtırınız? 

 Proses tesislerinde kullanılan transpaletleri araĢtırınız? 

 

1. TRANSPALETLER 
1.1. Transpalet 
 

Transpalet; insan kontrolünde, elle veya motor yardımıyla çalıĢan kaynaklara 

yüklenmiĢ yükleri, hidrolik düzeyli pompa ile  kaldırarak isteğe göre yatay olarak taĢımaya 

yarayan bir araçtır. Ġki adet tutma aparatından oluĢurlar ve paletlerin üzerindeki boĢluklara 

bu aparatların girmesi ve çatalların yukarı doğrultuda kaldırılmasıyla yükleme yapılmıĢ olur. 

Basit düzenekli bir krikonun aparatları taĢıması için özel dizayn ile zenginleĢtirilip daha 

detaylı kullanımı da denilebilir  
 

 

Resim 1.1: Transpaletler 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

http://www.transplaetfiyatlari.com/
http://www.transplaetfiyatlari.com/
http://www.transplaetfiyatlari.com/
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Transpaletler, özel veya çeĢitli iĢler için özel makaslı transpalet, kasa transpaleti türleri 

ile farklı kapasite ve türlerde de transpaletler piyasada bulunabilir. Bunlar yapılacak iĢlerin 

büyüklüğüne ve kaldırılacak aletin boyutuna göre özel dizayn edilmiĢ transpaletlerdir. 

Büyüklüklerine göre fiyatları ve fonksiyonları değiĢir. Genelde paletli taĢıma için 

tasarlanmıĢ olan transpaletler, hidrolik pompa ile yükü kaldırır, insan gücüyle veya motor 

gücüyle yatay taĢınmasını sağlar. Yüke ve ağırlığa uygun transpalet seçilmelidir. TaĢıma ve 

tartma iĢlemleri bir arada yapılarak zamandan tasarruf etmek istenirse tartı sistemli 

transpaletler tercih edilir. Hem malzemeyi taĢımada, hem de belli bir yüksekliğe kaldırarak 

çalıĢma platformu olarak kullanılabilecek bir ürün istenirse makaslı transpaletler tercih 

edilebilir. 
 

Transpaletler, dinamik güç kaynağı olarak aküleri, itiĢ olarak DC motoru ile otomatik 

ilerleme sağlayan tasıma aygıtlarıdır. Çatallarının kaldırılması DC motoru ve hidrolik istemi 

ile insan gücü kullanılmaksızın gerçekleĢtirilir. Yüklerin hem kaldırılmasının hem de 

taĢınmasının güç kullanılmaksızın yapılması enerji tasarrufu, etkinlik, güvenli ve kolay 

kullanım, sessiz ve verimli çalıĢma ortamı sağlaması açısından avantajlıdır. 
 

1.1.1 Elektrikli Transpalet 

 
Elektrikli transpaletlerin kapasiteleri, 1400 kg, 1800 kg, 2000 kg, 2200 kg, 2500 kg, 

3000 kg, 5000 kg arasındadır. Motorları yeni nesil bakım gerektirmeyen, az enerji tüketen 

türdendir. 1150 mm uzunlukta ve değiĢik açıklıklarda çatallar mevcuttur. 
 

-25 derecede çalıĢabilir. Elektronik kontrol sistemi, ayarlanabilir hassas yürüyüĢ hızı, 

poliüretan tekerlekleri, 24 Volt 240 Ah traksiyoner aküsü ile katlanır platform seçme süresi, 

koldan kaldırma ve çalıĢma saati göstergesi ile akü Ģarj göstergesi mevcuttur. 
 

Akülü istifleme makinesi; itiĢ tekerlekleri, yönlendirme ünitesi, ön/arka koruyucular, 

kaldırma ünitesi, hidrolik pompa, elektriksel kontrol ünitesi, bağlantı elemanları ve denge 

tekeri gibi yapıların bir araya gelmesinden oluĢmaktadır. 
 

 

Resim 1.2: Akülü transpalet 
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Resim 1.3: Akülü transpaletin akü deposu 

 

 

Resim 1.4: Akülü transpaletin kullanım kolu 

 

1.1.2.Hidrolik Transpalet 
 

Hidrolik transpaletler genel olarak; 
 

Kapasitesi 2500 kg,  

Çatal uzunlukları: 1150 mm,  

Kaldırma yüksekliği: 210 mm,  

Poliüretan tekerlekler,  

Kaldırma pompa ömrü 55.000,  

Az kol hareketiyle hızlı kaldırma tekniği ile tasarlanmıĢlardır.  
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Resim 1.4: Hidrolik transpalet 

 

1.2. Transpaletin ÇalıĢma ġartları 
 

 Kaldırma yüksekliği 1200 mm. 

 -25° < ortam sıcaklığı < +40° 

 Ortam sıcaklığının 40° ulaĢması durumunda bağıl nem % 50’yi aĢmamalıdır. 

Daha düĢük sıcaklıklarda nem düzeyi daha yüksek olduğunda da kullanılabilir. 

 Düzgün ve sert zeminlerde kullanılmalıdır. 

 Alev alma riskinin, patlayıcıların veya aĢındırıcıların (asitlerin/alkalilerin) 

bulunduğu ortamlarda kullanılmalıdır. 
 

Transpaletleri güvenli ve uzun süreli kullanabilmek için aĢağıdaki uyarılara dikkat 

edilmelidir: 
 

 ÇalıĢma ortamında kaliteli iĢ ayakkabıları (çelik korumalı) ve iĢ eldivenleri 

kullanınız. 

 Çatalları kaldırmadan önce yükün çatallara tamamen ve dengeli bir Ģekilde 

oturduğuna emin olunuz.  

 Kullanmadan önce tüm vida, somun ve cıvataların yerine oturduğuna veya 

hiçbir gevĢeklik olmadığından emin olunuz.  

 Gerekli bakım ve onarımları yetkili kiĢilerce yapılmalıdır.  

 Çatalları kullanım dıĢındayken yere yakın durumda bırakınız.  

 Gerektiğinde tranpaletin eğimli ortamlarda kendiliğinden hareket etmesini 

önlemek için tekerleklerini takoz yardımıyla sabitleyiniz.  

 Sağlıklı ve uzun süreli kullanım için bakımlarını düzenli olarak 

yapınız/yaptırınız. 

 Transpaleti durdurmak için asla dümen kolunu sağa veya sola çevirmeyiniz.  

 Uygun olmayan yüklerin veya aĢırı ağırlıkların taĢınması için kullanmayınız.  

 Uyarı ve güvenlik etiketlerinin eskimesi durumunda bu etiketleri yenileri ile 

değiĢtiriniz.  

 Transpaletinizi insanların taĢınması için kullanmayınız.  

 AĢırı yükleme riski oluĢması durumunda transpaletinizi kullanmayınız.  
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 Transpaletinizi hareketi sırasında kontrol zorluğu riski oluĢması durumunda 

kullanmayınız.  

 Transpaletinizin gıda maddeleri ile direkt temasından kaçınınız.  

 Patlayıcı madde riski bulunan ortamlarda transpaletinizi kullanmayınız. 

 Yüklerinizi uzun süreli olarak transpaletinizin üzerinde bırakmayınız.  

 Yüklerini çatalların üzerine aniden bırakmayınız.  

 Deneyimi olmayan ve kullanım kılavuzunu okumamıĢ kiĢilerin transpaletinizi 

kullanmasına izin vermeyiniz. 

 Transpaletinizi kriko olarak kullanmayınız.  

 Herhangi bir yükü kaldırmak için asla çatallardan tekini yalnız baĢına 

kullanmayınız.  

 Belirtilen sınır değerlerin dıĢında yükleme yapmayınız.  

 Eğimli ortamlarda risk oluĢabileceği için kullanmayınız.  

 Bozuk zeminlerde kullanmayınız.  

 Düz, pürüzsüz ve kaygan olamayan zeminlerde kullanınız. 

 Eğimli alanlarda transpaletinizi sabitlemeden bırakmayınız.  

 Ġyi aydınlatılmamıĢ alanlarda transpaletinizi kullanmayınız.  

 Eğer aĢırı yükleme veya baĢka nedenlerle çalıĢmasında düzensizlik olursa 

yetkili kiĢilerce onarımını sağlayınız. 

 

 

Resim 1.5:  Manuel transpalet 

 

 Kullanım 
 

 Kullanmaya baĢlamadan önce bu kullanım kılavuzunu ve güvenlik 

önlemlerini tamamen okuyunuz. 

 Akülü tranpaletin aküleri hem yüklerin kaldırılması için hidrolik sistemin 

hem de ilerleme için DC motorun beslemesinde kullanılır.   

 Kullanmadan önce yağ sızıntısı olup olmadığını, tüm tekerlerinin yere 

bastığını kontrol ediniz. 

 Akülülerin dolu olup olmadığı kontrol ediniz. 
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 Ana switchi iterek açık konumuna getiriniz.  

 Ellik üzerindeki elektrik kilidini açınız.  

 Panel üzerindeki göstergeden akü seviyesini kontrol ediniz.  

 Eğer aküler boĢ ise cihazınızı çalıĢtırmadan önce mutlaka Ģarj ediniz. 

 Frenlerini kontrol ediniz. Ġleri ve geri hareket ettiriniz. 

 Ellik üzerindeki yükseltme/alçaltma butonuna basarak çatalların düzgün 

olarak çalıĢtığını görünüz. 

 Yukarıdaki kontrollerden sonra herhangi bir soruna rastlanmaması 

durumunda makinenizi kullanmaya baĢlayabilirsiniz.  

 Herhangi bir sorun oluĢması durumunda cihazınızı kullanmayı 

denemeyiniz. 

 AlıĢmak için boĢtayken gerekli denemeleri yapınız.  

 Kolu aĢağı ve yukarı pompalayarak çatalların yerden yükselmesini 

sağlayınız. 

 Maksimum yüksekliğe eriĢtiğinde mandala basarak alçaltınız ve eski 

konumuna getiriniz (Eğer ayak pedalı varsa çatalların alçalması için ayak 

pedalını da kullanabilirsiniz, üzerinde yük olması durumunda çatallar 

daha hızlı alçalacaktır, yükün ağırlığının artması daha hızlı alçalmasına 

neden olur.) . 

 Yükün transpaletin için belirlenen ağırlık sınırları içerisinde olduğundan 

emin olunuz. 

 Paletlerde kırık olmadığından ve yükün çatallara dengeli olarak 

yüklendiğinden emin olunuz. 
 

Kontroller tamamlandığında aĢağıdaki yolu izleyiniz: 

 Çatallar alçak pozisyondayken çatalları kaldırılacak yükün altına yerleĢtiriniz. 

Çatalların yükü mümkün olduğunca ortalamasına dikkat ediniz. 

 Kolu yavaĢça yukarı aĢağı hareket ettirerek pompalayınız ve yükün yeterli 

miktarda yerden yükseldiğini gördüğünüzde kontrol mandalı orta (doğal) 

pozisyona getirerek transpaletinizi hareket ettiriniz.  

 Yükünüzü gideceği yere doğru itiniz veya çekiniz, yolunuzun üzerinde herhangi 

bir engel olmadığından emin olunuz. 

 Yükü yere indirmeden önce transpaletin olduğu alanda hiçbir tehlike 

olmadığından emin olunuz.  

 Paletin altı uygun ve düz olduğunda ayrıca güvenlik açısından sizin veya bir 

baĢkasının ayağının paletin altında olmadığından emin olunuz.  

 Eğimli zeminlerde transpaletin kendiliğinden hareket etmemesi için tekerlerini 

sabitleyiniz.  

 Transpaletin uzun süre kullanılmaması durumunda hidrolik sistemi hava alabilir. 

Bu durumda; çatallar alçak pozisyonda ve kontrol mandalı basılıyken kolu 4–5 

kez hızlıca yukarı ve aĢağı pompalayınız. Çatalları yükseltip alçaltarak bu iĢlemi 

2–3 kez tekrarlayınız. 
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 Bakım 
 

Akülü transpalet eğitimli kiĢilerce kullanılmalıdır.  Akülü transpaletin kullanım ömrü 

ve verimliliği düzenli bakımlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Bakımların aksatılması 

durumunda istem dıĢı kaza ve zararlara neden olunabilir. Gözlemleri cihazınızın normal 

çalıĢma koĢullarında yapınız.  Akülü transpaletin bakımı üç kademeli olarak 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 

 Mekanik sistemin bakımı: 6 ayda bir yapılmalıdır. Transmisyon ünitesi, 

ilerleme tekeri yatağı, bağlantı noktaları yağlanmalıdır. Çatalların düzgün 

yükselip alçalması kontrol edilmelidir. Normal koĢullarda çalıĢması 

durumunda gürültü düzeyi 70 dB’in altında olmalıdır. 

 Hidrolik sistemin bakımı: 6 ayda bir yapılmalıdır. Yağ silindiri ve 

herhangi bir sızıntı olmadığı kontrol edilmelidir. Hidrolik yağı temiz 

tutulmalı ve yılda bir değiĢtirilmelidir. Sıcaklık –5~ 40°C arasındaysa 

HL-N46 veya HL-N68, –35~ –5O°C arasındaysa HV-N46 veya HV-N68 

numaralı yağlar kullanılmalıdır. Artık yağı Ģehir kanalizasyon sistemine 

dökmeyiniz. 

 Elektrikli aksamın bakımı: 3 ayda bir yapılmalıdır. Akülerin asit 

yoğunluğu ve kutup baĢlarının temizliği kontrol edilmelidir. Akü suyu 

eklenmeli uygun yoğunluğa getirilmelidir. Kutup baĢları sıkıĢtırılmalı ve 

vazelin sürülmelidir. Elektrik devresi ile transpalet gövdesi arasındaki 

sönt direnci 0,5 M" olmalıdır. 
 

Ġlk kullanım öncesi aküler Ģarj edilmelidir. Transpaletin Ģarj edileceği alanın iyi 

havalandırılan ve parıldama olasılığı bulunmayan dumansız bir alan olması gerekir.  

 Olası zedelenme ve zararlara karĢı günlük olarak kontrol ediniz, yağ kaçağı olup 

olmadığını gözleyiniz.  

 Naylon veya polipropilen tekerleklerde aĢınma olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Bütün tekerlerin iyi durumda ve rahatça hareket edebildiğinden emin olunuz.  

 Aksların çevresinde tekerlerin dönmesine engel olacak herhangi bir yabancı 

madde olmadığından emin olunuz.  

 Tekerlere saplanmıĢ çivi, vida gibi yabancı maddeler varsa çıkartınız.  

 Ġyi kalite bir yağ ile yaklaĢık üç ayda bir tüm aksamlarını yağlayınız.  

 Zeminin yağlanmamasına özen gösteriniz. 

 Etiketlerinin eskimesi durumunda bu etiketleri yenileri ile değiĢtiriniz. 

 Transpaletinizin gıda maddeleri ile direkt temasından kaçınınız.  

 Yüklerinizi uzun süreli olarak transpaletinizin üzerinde bırakmayınız. 
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Resim 1.5: ÇeĢitli akülü transpaletler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 
Transpalet kullanarak ürün hareketini sağlayınız. 

 Kullanılan araç ve Gereçler: Elektrikli transpalet, ürün A 

ALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrikli transpaleti çalıĢtırmak için hazırlayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyerek çalıĢma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerinizi 

alınız. 

  

 Transpaletlerin tekerleklerini kontrol ediniz. 

 

 

 

 Olası zedelenme ve zararlara 

karĢı günlük olarak kontrol 

ediniz. 

 Yağ kaçağı olup olmadığını 

gözleyiniz.  

 Naylon veya polipropilen 

tekerleklerde aĢınma olup 

olmadığını kontrol ediniz.  

 Bütün tekerlerin iyi durumda ve 

rahatça hareket edebildiğinden 

emin olunuz.  

 Aksların çevresinde tekerlerin 

dönmesine engel olacak 

herhangi bir yabancı madde 

olmadığından emin olunuz.  

 Tekerlere saplanmıĢ çivi, vida 

gibi yabancı maddeler varsa 

çıkartınız. Ġyi kalite bir yağ ile 

yaklaĢık üç ayda bir tüm 

aksamlarını yağlayınız. 

 Zeminin yağlanmamasına 

özen gösteriniz. 

Transpalet sistemini çalıĢtıran elektrik butonuna 

basarak devreye alınız. 

 Elliği 20 ila 30 derece açı ile 

tutunuz. 

 Ellik A veya C 

konumundayken çatalların 

yükseltilmesi ve alçaltılmasını 

sağlayınız. 

 Ellik B konumundayken de 

UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 
 



 

 15 

 

ilerleme yapılabilirsiniz. 
 Ana güç anahtarı açılarak 

sistemi açabilirsiniz. 

 Transpalete banttan ürünü yükleyiniz. 

 

 Transpalet çatalını paletlerin 

arasına yerleĢtiriniz. 

 Hareket ettiği sırada 

yükseltme/alçaltma 

yapmayınız. 

 Kaldırma sırasında ve 

yüksekteyken paletti 

sallamayınız. 

 Ağır yükleri aniden çatalların 

üzerine koymayınız. 

 AĢırı yükleme yapmayınız.  

 Ürün hareketini sağlayınız. 

 

 

 Yükleri uzun süre çatalların 

üzerinde bırakmayınız. 

 Dar alanlarda ani ve aĢırı hızlı 

kullanmayınız. DönüĢlerde 

yavaĢlayınız. 

 Kullanılmadığı zamanlarda 

çatallarını yere yakın tutunuz. 

Çatalların altında canlıların 

bulunmamasına dikkat ediniz.  

 Uzun süre eğimli zeminde 

bırakmayınız. 

  AĢırı yüklü iken veya aĢırı 

eğimli ortamda kullanmayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Transpaletlerin tekerleklerini kontrol ettiniz mi?   

3. Transpalete banttan ürünü yüklediniz mi?   

4. Transpalet sistemini çalıĢtıran elektrik butonuna basarak devreye 

aldınız mı? 

  

5. Ürün hareketini sağladınız mı?   

6. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.  
 

1. Ġnsan kontrolünde, elle veya motor yardımıyla çalıĢan kaynaklara yüklenmiĢ yükleri 

hidrolik düzeyli pompa ile kaldırarak isteğe göre yatay olarak taĢımaya yarayan 

araca…............................ denir. 
 

2. Genelde paletli taĢıma için tasarlanmıĢ olan transpaletler, ........................ ile yükü 

kaldırır. 

 

3. Elektrikli transpaletlerde, elektronik kontrol sistemi…………........  derecede 

çalıĢabilir. 
 

4. Hidrolik Transpalet….............. Kg kapasitede ve, çatal uzunlukları: .................... 

mm’dir. 
 

5. Transpaletlerin gerekli bakım ve onarımları… …….........… yapılmalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://www.transplaetfiyatlari.com/
http://www.transplaetfiyatlari.com/
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

RENME FAALĠYETĠ–2 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun gezer vinç kullanarak ürün hareketini 

sağlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Gezer vinçlerin kullanım alanlarını araĢtırınız?  

 Gezer vinç çeĢitlerini araĢtırınız? 

 Proses tesislerinde kullanılan gezer vinçleri araĢtırınız? 

 

2. GEZER VĠNÇLER 
 

2.1. Gezer Vinçler 
 

Elle veya basit araçlarla taĢınması mümkün olmayan malzemeleri kaldırma, baĢka bir 

tarafa dönerek ve/veya hareket ederek aktarma, yer değiĢtirme, malzemeleri yükleme, 

boĢaltma iĢlerinde kullanılan makinelere vinç denir. Vinçler fabrika, liman ve konteyner 

terminallerinin can damarıdır. Vinçler kullanılacak iĢ ve yüke göre iyi planlama yapılarak 

kurulmalıdır. 

 

 

Resim 2.1: Portal kren resmi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Vinç denen makineler, yükleri kaldırıp bir baĢka yere aktarmaya yarar. Basit kollu 

vinçler, bumba denen uzun ve eğik bir vinç kolu ile bu kolu taĢıyan ve seren denen bir direk 

ya da kuleden oluĢur. Serenin ve vinç kolunun tepesinden bir gergi geçer; gerginin uzunluğu 

değiĢtirilebilir ve böylece serene farklı uzaklıklardaki yükleri kaldırılabilir. Yükün 

kaldırılması, makaralar üzerinden dolanan çelik tel halatın bir tambura sarılmasıyla sağlanır. 

Makara sayısının artırılmasıyla vincin mekanik verimi de artırılabilir. Ayıca, halat üzerinde 

bir çekme kuvveti yaratmak için, halatın sarıldığı tambur, diĢli çarkların yardımıyla 

döndürülür. Böylece tamburu döndürmek için gerekli kuvvet yükün ağırlığından kat kat 

küçük olabilir ve 200 tonun üzerindeki yükler kolayca kaldırılabilir.  
 

Bir vinci çalıĢtırmak için genellikle iki kiĢiye gerek vardır. Bunlardan yerde bulunan 

ve vinç operatör yardımcısı olarak anılanı, kancayı yüke takar ve yükün kaldırılırken 

sallanmasını engeller. Vinç operatörü yükü ne zaman kaldırmaya baĢlayacağını ve ne zaman 

duracağını yardımcısının verdiği iĢaretlere göre belirler. 
 

Genellikle büyük inĢaat alanlarında görülen büyük hareketli vinçler, basit kollu 

vinçlerin geliĢtirilmiĢ bir biçimidir. Bunlar çoğunlukla ray üzerine oturtularak inĢaat alanında 

hareket ettirilebilir. Hareketli vinçlerde vinç kolu genellikle çelik kafes sisteminden 

yapılmıĢtır; daha kısa olan vinç kulesi de benzer yapıdadır ve halat sarma donanımıyla 

operatör kabini kulenin içine oturtulmuĢtur. Vinç tamburu genellikle bir elektrik motoru ya 

da dizel motoruyla döndürülür.  
 

Tersanelerde ve giderek artan bir biçimde inĢaat alanlarında rastlanan bir vinç tipi de 

konsol vinçtir. Bu tip bir vinçte, ortadaki büyük kulenin tepesinde, bir "T" harfi oluĢturacak 

biçimde yanlara doğru uzanan, çelik kafes sisteminde yapılmıĢ iki konsol kiriĢ bulunur; ama 

bunlardan biri daha kısadır. Kısa kiriĢ, karĢı ağırlık denen denge yükünü taĢır. Operatör 

kabini çalıĢmaların yürütüldüğü uzun kiriĢ tarafında yer alır; böylece operatör kaldırma 

sırasında yükün konumunu rahatça izleyebilir. Kaldırma donanımı uzun kiriĢ üzerinde 

hareket eden bir vinç arabasında taĢınır ve böylece yük içe ya da dıĢa doğru hareket 

ettirilebilir. Bu tür vinçler ağır yükler için kullanılır ve genellikle elektrikle çalıĢır.  
 

Konsol vinçler bazen dubalar üzerine oturtulur ve yüzer vinç olarak kullanılır. Yüzer 

vinçler limanlarda gemilerin yedeğinde çekilir. Ağır parçaların taĢınmasının gerektiği büyük 

atölyelerde gezer köprü vinçler kullanılır. Atölyenin iki yan duvarı arasında yer alan güçlü 

bir çelik putrel ya da kiriĢ bu tür bir vincin ana parçasını oluĢturur. Bu kiriĢin iki ucunda, 

atölye yan duvarlarının üst kesimlerindeki köĢebentler üzerine döĢenmiĢ raylar üstünde 

hareket eden tekerlekler bulunur. Kaldırma donanımı, kiriĢ üzerinde hareket edebilen ve 

"kedi" denen bir vinç arabasında taĢınır ve böylece yükler atölyenin her yerine ulaĢtırılabilir. 

Operatör kabini, taĢıyıcı raylardan birine yakın bir konumda kiriĢe asılabilir ya da bütün 

vinç, arabadan aĢağı sarkıtılmıĢ küçük bir kumanda panosundan denetlenebilir ve böylece 

operatör yerde durarak bütün iĢlemleri yürütebilir.  
 

2.1.1 Elektrikli Vinç ĠĢletme ve Bakımı 
 

 Güvenli bir test için yeni kurulmuĢ bir vinç defalarca yükleme yapmadan, boĢ 

olarak çalıĢtırılmalı. Fakat kurulum tamamlanmadan vinç kesinlikle 

çalıĢtırılmamalıdır. 
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 Vinci % 125 oranda bir yükle, 100 mm yukarıya kaldırarak ve 10 dakika test 

edilerek doğru çalıĢıp çalıĢmadığı gözlemlenmelidir. 

 Mekanik aksamların, elektrik panosunun ve bağlı parçaların doğru çalıĢıp 

çalıĢmadığını test etmek için vinç, kapasitesinde bir yükle kaldırma ve yürütme 

iĢlemleri yapılarak çalıĢtırılmalıdır. 

 Vince kesinlikle aĢırı yük yüklenmemeli ve kesinlikle vinç kullanımına yasak 

bir yerde kullanılmamalıdır.  

 Vincin kurulum ve bakımı esnasında, pozisyon-kontrolü esnekliği kontrol 

edilmelidir.  

 Vinç hareket ederken, vinci aksi yönde hareket ettirme düğmesine kesinlikle 

basılmamalıdır. 

 ĠĢler bittiğinde mastar düğmesi kapatılmalı, güç kaynağını devre dıĢı 

bırakılmalıdır. 

 Vinç kurulumu konusunda tecrübeli vinç teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. 

Vinç kurulumuna hâkim olmayan kiĢilerin kurulum yapmasına izin 

verilmemelidir. 

 Vinç teknisyeni, vinci düzenli olarak kontrol etmeli, arızaları anında gidermeli 

ve arızalar hakkında kayıt tutmalıdır. 

 Yükün alt aralık mesafesi verilen yükleme oranlarının altında tutulmalıdır.  

 Vinç elektrik kablosu standardı: Vinç kablosunun denetleme ve sökümü GB/T 

5972–1986 standardına uygun olmalıdır (vinç makineleri içi kullanılan kablo 

teli standardı). 

 Kullanın esnasında yeterli yağlamanın olduğuna ve yağın temiz, kirden tozdan 

arınmıĢ olduğuna dikkat edilmelidir. 

 Halatı yağlamak için sert fırça veya küçük düz tahta çubuk kullanılmalı 

çalıĢmakta olan halata elle yağlama kesinlikle yapılmamalıdır. 

 Vinç çalıĢmadığında, kalıcı parça değiĢimi durumunda, vincin havada yükle 

asılı kalmasına kesinlikle izin verilmemelidir. 

 Vinç kullanımı eğitimi esnasında, herhangi bir arıza durumunda, önce güç 

kaynağı devre dıĢı bırakılmalıdır. 

 Kaldırma esnasında zarar gören parçalara özellikle dikkat edilmelidir. 

 10 ve 16 tonluk vinçlerde uzun süre çalıĢma sonunda, motorun aĢırı ısınmasını 

önlemek için, elektriği otomatik olarak kapatabilir. Bu durumda, yük indirilerek 

bir süre beklemeli ve motor soğuduğunda iĢleme devam edilmelidir. 

 Vinç iĢletme ve yönetimi JB9009–1999 4. maddesine göre yapılmalıdır 

(Elektrikli vinç güvenlik standartları). 

 Denetleme ve bakımı JB9009–1999 5. maddesine göre yapılmalıdır (Elektrikli 

vinç güvenlik standartları). 

 

2.1.2. Güvenlik Uyarıları  
 

 Önceki anlatılanların dıĢında, aĢağıdakiler de dikkate alınmalı; 

 Pozisyon kontrol aygıtını ayarlamadan yükleme yapmayın. 

 Kullanmadan önce frenin iyi ya da değil olduğundan emin olun. 

 Kullanmadan önce, halat her zamankinden farklı bir konumda ise kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 Eğri, büküm, kıvrım, pas vs. 
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  Halattaki çatlak, yarık; normal Ģartlardaki miktarı geçmiĢ, aĢınma ve yırtılma 

vaziyeti almıĢsa  

 Kurulum ve kullanımdan önce, 500 V rezistans ölçerle motorun ve elektrik 

panosunun rezistansını ölçün ve rezistans değeri 5 MΩ’dan daha fazla 

olmalıdır. 

 Kancanın üzerinde yazan kapasitesinin üzerinde yük kesinlikle 

yüklenmemelidir. 

 TaĢınan yükün üzerinde oturuyor olsa da elektrikli vinçlerle kesinlikle insan 

taĢınmamalıdır. 

 Kaldırılan yükün altına kesinlikle yaklaĢılmamalıdır. 

 Bloğun kaldırılan yükün tepesinde olduğundan emin olunmalıdır. 

 Kaldırılan yük ve kancanın aĢırı sallanması durumunda kesinlikle kaldırma 

iĢlemi yapılmamalıdır. 

 Sınır-pozisyon aygıtı, düĢürme düğmesi yerine defalarca kullanılmamalıdır. 

 Yere bağlı olan bir yük kaldırılmamalıdır. 

 Kumanda düğmelerine haddinden fazla sık basılmamalıdır. 

 Anahtar hattı baĢka Ģeyler için kullanılmamalıdır. 

 Bakım ve onarım öncesi, güç kaynağının devre dıĢı olduğundan emin 

olunmalıdır. 

 Bakım ve onarım yüksüz yapılmalıdır. 

 Kullanımdan önce, kıskının güçlü bir Ģekilde kurulup kurulmadığı kontrol 

edilmelidir. 
 

2.2. Gezer Vinçlerin ÇalıĢma ġartları 
 

Elle veya basit araçlarla taĢınması mümkün olmayan malzemeleri kaldırma, baĢka bir 

tarafa dönerek ve/veya hareket ederek aktarma, yer değiĢtirme, malzemeleri yükleme, 

boĢaltma iĢlerinde kullanılan makinelere vinç denir. 
 

Gezer vinçler yapılıĢ ve kullanım yerlerine göre sınıflandırılabilir. 
 

 Tek kiriĢli ve çift kiriĢli gezer köprü vinçleri 
 

Tek kiriĢli gezer köprü vinçler, çift kiriĢli gezer köprü vinçlerine göre yaklaĢık %15–

20 ucuzdurlar. Çift kiriĢli gezer köprü vinçleri ile aynı mukavemet, dayanıklılık ve 

sağlamlığa sahiptirler. Çift kiriĢli gezer köprü vinçlerine göre ana kiriĢ daha yüksektedir. 
   

Tek kiriĢli gezer köprü vinçlerinin dezavantajları ise ana kiriĢ altında bir kanca 

mesafesi kaybı vardır. Arabalar ray yolları dizaynından dolayı, genellikle çift kiriĢli gezer 

köprü vinç arabalarının gittiği kadar kenarlara gidemez. 10 ton üzerindeki ağırlık kapasiteleri 

için, çift kiriĢli gezer köprü vinçleri daha avantajlı görünmektedir. Servis ve bakım iĢlemleri 

çift kiriĢli gezer köprü vinçlerinde genellikle daha kolaydır. 
 

Vinç yolları üzerinde yürüyen çift kiriĢli gezer köprü vinçleri tek kiriĢli gezer köprü 

vinçlerine göre daha yüksek kaldırma kabiliyetine sahiptir. Buna karĢılık, ana kiriĢler, tek 

kiriĢlilere göre daha aĢağıdadır. 
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Arabanın "Ultra alçak tavan" olarak adlandırılan opsiyona sahip olabilmesi için, 

kiriĢler "L" Ģeklinde kutu kiriĢ olarak imal edilebilir. Araba, kiriĢler arasına 

yerleĢtirildiğinden kiriĢler çatıya daha çok yaklaĢabilir. Bu özel bir mühendislik dizaynıdır. 
 

 

Resim 2.2: Tek kiriĢli gezer köprü vinç    Resim 2.3:  Çift kiriĢli gezer köprü vinç 

 

 Tek kiriĢli asılı tip gezer köprü vinçleri 
 

Bina yeterince sağlamsa vinç tavana monte edilir. KiriĢ üzerinde hareket eden tek 

kiriĢli gezer köprü vincinde olduğu gibi taĢıyıcı kolonlara ve raylara ihtiyacınız 

olmayacağından % 15–20 ekstra ucuzluk sağlanabilir. Bu yapı genellikle betonarme 

yapılarda 6,3 ton, çelik konstrüksiyonlu yapılarda ise 10 ton limitlidir. DüĢey kuvvet 

doğrudan bina kolonlarına geldiği için, kolonlarda ekstra bir flambaj momenti oluĢmaz. Bu 

nedenle yük dağılımı daha iyidir. 
 

   

Resim 2.4: Tek kiriĢli asılı tip gezer köprü vinçleri 

 

 Çift kiriĢli asılı tip gezer köprü vinçleri 
 

Vinç tavana monte edilir. KiriĢ üzerinde hareket eden çift kiriĢli gezer köprü vincinde 

olduğu gibi taĢıyıcı kolonlara ve raylara ihtiyaç olmayacağından % 15–20 ekstra ucuzluk 

sağlanabilir. Bu yapı genellikle, betonarme yapılarda 6.3 ton, çelik konstrüksiyonlu yapılarda 

http://www.bayursan.com.tr/hoist_ccr.php
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ise 10 ton limitlidir. DüĢey kuvvet doğrudan bina kolonlarına geldiği için, kolonlarda ekstra 

bir flambaj momenti oluĢmaz. Bu nedenle yük dağılımı daha iyidir. 
 

 

Resim 2.5 Çift kiriĢli asılı tip gezer köprü vinçleri 

 

 Özel tip sürgülü gezer köprü vinçleri 
 

Özel tip sürgülü gezer köprü vinci, motorlu ray yolları sayesinde binanızın 4-5 metre 

dıĢına çıkarak yükleme yapabilir, yükleri içeri alabilirler. Sistemler 16 ton kapasiteye kadar 

uygulanmakta ve binadan 4 metreye kadar çıkabilmektedir. 
 

 

Resim 2.5:  Özel tip sürgülü gezer köprü vinçleri 

 

 Portal vinçler 
 

Portal vinçler; gezer köprü vinçleri ile aynı mukavemet ve sağlamlığa sahiptir. Portal 

vinçlerin köprü yürütme baĢlıkları, taĢıyıcı kolonlar üzerindeki raylar yerine, fabrika 

zeminine yerleĢtirilen kare kesitli veya ASCE ray üzerinde hareket eder. Portal vinç fabrika 

zemininden, yürütme baĢlıklarına monte edilen destek ayaklar vasıtası ile yükselir.  

 

Portal vinçlerin avantajları ise taĢıyıcı kolonlara ve bunların üzerindeki yürüme yolu 

konstrüksiyonuna ihtiyaç yoktur. Uzun yürüme yolları durumunda ucuzluk sağlanır. 
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Yüklerin fabrikaya giriĢi ve çıkıĢı kolaydır. Portal vinçler kolaylıkla hareket ettirilebilir ve 

yer değiĢtirilebilir. Sabit yürüme yolu yapımına ihtiyaç yoktur. 
 

 

Resim 2.6:  Portal vinçler 

 

 Pergel vinçler - bayrak vinçler 
 

Sınırlı alan içinde kalan belirli yüklemeler için pratiktir. Zemin üzerinde bir taĢıyıcı 

kolonu ve döner bir kolu vardır. Genellikle 1 tondan 2 tona kadarki küçük yükler ve 3-5 m 

uzunluğundaki döner kol için uygundur. Özel durumlarda, 5 tona kadar ve 6-7 m 

uzunluğundaki döner kol uygulamaları da vardır. Genellikle, taĢıyıcı kolon betonarme 

zemine sabitlenir, bazen de duvara monte edilir. Bunların tamamı, döner kol uzunluğunun 

izin verdiği dairesel bir alanda çalıĢır. 

 

 

Resim 2.6: Pergel vinçler-bayrak vinçler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gezer vinç kullanarak ürün hareketini sağlayınız. 

Kullanılan araç ve gereçler; Gezervinc, hammadde 
 

 ĠĢlem Basamakları  Öneriler 

 Gezer vincin zincirini kontrol ediniz. 
 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz, maskenizi takınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  

 Gezer vincin zincirini kontrol ediniz. 

 Zinciri taĢınacak ürünün yanına kadar 

indiriniz. 

 

 Gezer vincin zincirini taĢınacak ürünün 

yanına kadar indiriniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ–2 
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 Ürünü zincire takınız. 

 

 TaĢınacak ürünü gezer vincin zincirine 

takınız. 

 Ürünü elektrik butonuna basarak 

kaldırınız. 

 

 

 Gezer vinci elektrik butonu ile kontrol 

ediniz. 
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 Gezer vinci elektrik butonu ile kontrol 

ederek ürünü nakil noktasına taĢıyınız. 

 

 Gezer vinci elektrik butonu ile kontrol 

ediniz. 

 Gezer vinci kullanarak ürünü nakil 

noktasına taĢıyınız. 

 Ürünü güvenli Ģekilde indiriniz ve 

zinciri çıkartınız. 

 

 Ürünü güvenli Ģekilde indiriniz. 

 Gezer vincin zincirini çıkartınız. 

 Raporunuzu yazınız. 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Gezer vincin zincirini kontrol ettiniz mi?   

3. Zinciri taĢınacak ürünün yanına kadar indirdiniz mi?   

4. Ürünü zincire taktınız mı?   

5. Ürünü elektrik butonuna basarak kaldırdınız mı?   

6. Gezer vinci elektrik butonu ile kontrol ederek ürünü nakil 

noktasına taĢıdınız mı? 
  

7. Ürünü güvenli Ģekilde indirip zinciri çıkarttınız mı?   

8. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz. 

 

1. Elle veya basit araçlarla taĢınması mümkün olmayan malzemeleri kaldırma, baĢka bir 

tarafa dönerek ve/veya hareket ederek aktarma, yer değiĢtirme, malzemeleri yükleme, 

boĢaltma iĢlerinde kullanılan makinelere …………….   denir 
 

2. Güvenli bir test için yeni kurulmuĢ bir vinç defalarca ………….yapmadan, boĢ olarak 

çalıĢtırılmalıdır. 
 

3. Vinçlerde pozisyon …………..  ………..    ayarlamadan yükleme yapmayın 
 

4. Tek kiriĢli asılı tip gezer köprü vinçleri bina yeterince sağlamsa vinç ………..  monte 

edilir 

 

5. Çift kiriĢli asılı tip gezer köprü vinçleri vinç tavana monte edilir. KiriĢ üzerinde 

hareket eden çift, bu konstrüksiyon genellikle, betonarme yapılarda …..…. ton, çelik 

konstrüksiyonlu yapılarda ise …….. ton limitlidir.  

 
DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun forklift kullanarak ürün hareketini 

sağlayabileceksiniz. 
 

 

 
 Forkliflerin kullanım alanlarını araĢtırınız? 

 Forkliflerin çeĢitlerini araĢtırınız? 

 Proses tesislerinde kullanılan forkliflerin araĢtırınız?  

 

3.FORKLĠFTLER 
 

Forklift (istif makinesi), bir yükü çatallı kolları vasıtasıyla alıp kaldırıp, belirli bir 

mesafeye taĢımaya, yüklemeye veya taĢıyıp istif etmeye yarayan, elektrik motoru ve/veya 

içten yanmalı motor ile hareket edebilen hareketli kaldırma makineleridir. 
 

Karayolu taĢımacılığında yükleme ve boĢaltma büyük zaman kaybına yol 

açmaktadır. Zaman kaybını ortadan kaldırmak üzere geliĢtirilen forkliftler yükleme ve 

boĢalma süresini en aza indirir. Daha çok küçük hacimli yükler için forklift, daha büyük 

hacimli yükler içinse vinçler kullanılmaktadır. Aynı zamanda depo alanında da malların 

istiflenmesi ve depolanmasında büyük rol oynar. Yakıt olarak elektrik, dizel ve lig ile 

çalıĢan modelleri mevcuttur. Forkliftleri kullanmak için forklift iĢ makinaları kullanma 

ehliyeti almak gerekmektedir. Depolama ve fabrika alanlarında kullanıldığından dolayı plaka 

zorunluluğu da yoktur. 
 

Hareket edebilen ürünleri kısa mesafelerde taĢımaya yarayan pratik ve popüler bir 

kaldırma makinesidir. Modern zamanların en önemli endüstriyel icatlarından biridir. 

Günümüzde her yıl 500.000 üniteden fazla forklift satılıyor. Forkliftler, 1800’lerin sonlarına 

doğru, ağır yüklerin kaldırılması ve hareket ettirilmesi amacıyla kullanılmaya baĢlandı. 

Bunlar genel olarak vince takılan zincir vasıtasıyla kaldırmaya yarıyordu. 20. yy geçerken 

tahta platformlarının üzerine takılan vinç ve zincirler kullanılmaya baĢladı.  
 

Daha sonra ahĢap arabalar, elektrik motorları ve traksiyoner akülerle çalıĢmaya 

baĢladı. 1. Dünya SavaĢı sıralarında, makineler yükselebilen ve alçalabilen platformlarla 

donatıldı. SavaĢa destek çabası birçok yeniliğe ön ayak oldu. Bunların içinde bombaları 

kaldırmakta kullanılan elektrikli kaldırma mekanizması ilk elektrikli forkliftin temelini 

oluĢturdu. Ġlk forkliftler çok basitti. Hiç bir hidrolik sistem ve çatal yoktu. Bu ilk üretimler 

sadece yükü yerden bir kaç santim kaldırma amacıyla kullanılıyordu. Sadece zincir ve kaz 

ayağı yardımıyla 1-2 metre hareket ettiriliyordu. Bu makineler savaĢ sırasında insan gücü 

ihtiyacı zor karĢılandığından, kamyon indirme-bindirme iĢlerinde çok baĢarılı ve verimli 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
 

http://www.kamyontr.com/etiket/forklift
http://www.kamyontr.com/etiket/depo
http://www.kamyontr.com/etiket/dizel
http://www.kamyontr.com/etiket/modelleri
http://www.kamyontr.com/etiket/fabrika


 

 31 

oldular. Üzerine sürücünün oturarak kullandığı ilk denge ağırlıklı forkliftin öncüsü, Clark 

tarafından 1917 yılında üretildi. O Truck Traktor olarak bilinir. Aslında Clark’ın aks 

fabrikasında kendi kullanımı için geliĢtirildi. Fakat fabrikaya gelen ziyaretçiler onun 

pratikliğini görünce kendileri için de üretmesini istediler. Sonra 1920’de ilk endüstriyel 

forklift, hidrolik güç ve silindirler kullanarak kaldırma yapabilen forklift tanıtıldı. 
 

 

Resim 3.1: Forklift 

 

Aynı hacme daha fazla raf koyarak yerden kazandırdı. Kaldırma yüksekliklerinin 

artması yasal güvenlik zorunluluklarının gelmesine neden oldu. Yüksekliğin artmasıyla 

forklift kullanıcılarının kazalarda zarar görmesini kolaylaĢtırdı. 1950’lerin sonu ve 

1960’ların baĢında, Forklift üreticileri yük korkuluğu ve operatör üst koruyucu seçeneklerini 

önermeye baĢladı. Bu özellikler zamanla standart oldu ve forklift güveliğindeki maddelerden 

çıktı. Operatör güvenlik standartları 1980’de yayınlandı ve bugün forklift operatör güvenliği, 

mühendislerin önemli konuları arasındadır. Forkliftlerdeki ve yük dengelemelerindeki yeni 

geliĢmeler ve teknolojiler devrilmeleri önlemeye çalıĢıyor. Güvenlik geliĢmelerinden baĢka 

forkliftler diğer yönlerden de geliĢiyor. Çevresel ve sürüm gereksinimlerine paralel yeni 

nesil farklı motorlar kullanmaya yöneltiyor. Forkliftlerin güç ihtiyacı için geliĢmeler (akü 

gücünden elektriğe, LPG’den doğalgaza) devam ediyor. Hidrojen yakıt hücreleri ufukta ve 

2000’de, yakıt hücresi kullanan deneme amaçlı bir forklift üretildi. Forklift, vinç ve 

zincirlerden bu yana uzun bir yoldan geçti. Teknolojideki geliĢmelere paralel olarak da 

sürekli olarak geliĢtirilmektedir.  

 

Forklift sektöründeki en önemli geliĢme, motorlu (ICE-içten yanmalı motorlar) tip 

forkliftlerin pazar payının giderek düĢmesi ve elektrikli (akülü) forkliftlerin, özellikle depo 

içi istifleme makinelerinin, pazar paylarının hızlı bir Ģekilde artmasıdır. Bu artıĢ dünyada ve 

özellikle Avrupa’da zaten çok hızlı bir Ģekilde olmakta ve neredeyse ICE forkliftlere eĢit 

satıĢ grafiklerine ulaĢmaktadır. Bunun en önemli sebebi, çevre Ģartları ve insan sağlığı 

konularında standartlardaki geliĢmeler ve bu standartlara uygun makineler kullanılması 

zorunluluğudur. Teknolojideki geliĢmelere paralel olarak elektrikli forkliftlerdeki 

performans artıĢı da bu tip forkliftlerin, araçların tercih edilmesini kolaylaĢtırmaktadır. 
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Forklift sadece kapasite ve asansör yüksekliği olarak bakarak en ucuz çözümü seçen 

alıcılar maalesef kullanımda yeterli verimi alamamakta, alamayınca da bu tip forkliftlerin, 

araçların uygun olmadığına inanmakta ve bunu diğer alıcılara da iletmektedir. Bu hatalar 

zinciri devam ettikçe insan sağlığına uygun elektrikli forkliftler haksız olarak kullanıĢsız, 

verimsiz olarak nitelendirilmektedir.  
 

Forklift teknolojisi, özellikle elektrikli forkliftler konusunda, çok hızlı geliĢmeler 

kaydediyor. Bunlardan en önemlisi neredeyse bütün üreticilerin alternatif akım (AC) motor 

kullanmaya baĢlaması olmuĢtur. Özellikle yeni nesil AC motor kullanan üreticiler çok daha 

dayanıklı, seri ve az arızalanan forkliftler üretmeye baĢladılar. Elektrikli forkliftler için 

aküden sonra en önemli parça motorlardır. Doğru akım (DC) motorlardaki kömürler-fırçalar 

aĢınınca, metal kısımları motorun kolektörüne sürtünmekte, sonuç olarak da önce motorun 

bozulmasına buna bağlı olarak da bütün elektronik devrelerde arızalara sebep olmaktaydı. 

AC motorlar kömürsüz yapılarıyla bu sorunu tamamen kaldırdı. 
 

Ayrıca DC motorun hareketlerini kontrol etmek AC motora göre çok daha zor ve 

karmaĢık devrelere ihtiyaç duyar. AC motor kullanımı bu nedenle de büyük bir avantaj 

sağladı. Bütün bu üstünlüklerine karĢılık 1. nesil AC motorların en büyük dezavantajı 

aküden çok fazla güç çekmesi ve dolayısıyla aküyü çabuk tüketmesiydi. Bu da ya büyük bir 

akü kullanılmasını gerektiriyordu ya da daha kısa süreli kullanımla yetinmeyi. Fakat büyük 

forklift üreticileri yeni nesil 2. kuĢak AC motor kullanımıyla bu sorunu çözdüler.  
 

1. sınıf forkliftlerin neredeyse tamamının kontrol sistemi, bilgisayar (mikroiĢlemci) 

destekli hâle gelmiĢtir. Bu sayede birçok fonksiyon, kullanıcıya özel olarak programlanabilir 

olmuĢtur. 
 

 Elektrikli forkliftler; sürücünün oturarak kullandığı, arka ağırlıkla dengesi sağlanan,  

3 ve 4 tekerlekli forkliftlerdir. 
 

 Reach truck sürücünün oturarak aracı kullandığı, arka ağırlık yerine öndeki ayaklar 

sayesinde dengenin sağlandığı bu nedenle 10-12 m’lere kadar yük kaldırabilen, yükü 

aldıktan sonra asansörü ayakların arasından geri çekebilen, forklifte göre daha dar alanlarda 

çalıĢabilen akülü makinelerdir.  
 

Stacker-yaya kumandalı akülü istifleme makineleri; kullanıcının makinenin kolu 

yardımıyla yürüttüğü ve yine koldan kumanda ederek kaldırma yaptırdığı istifleme 

makineleridir. Özellikle hassas yükler ve dar alanlarda kullanım için uygundur.  
 

Turret truck- dar koridor tipi istif makineleri; 1,5-1,8  m’lik koridorlarda çalıĢan, sağlı 

sollu yükleme yapabilen, 13-14 m’lere kadar yükleme yapabilen, yer avantajı sağlayan 

forkliftlerdir. Kullanıcının kabininin asansörle beraber yükseldiği (Man-Up) tipleri de vardır.  

Order picker- alçak, orta ve yüksek seviyeli sipariĢ toplayıcılarda; kullanıcı çatallara 

takılan paletle aynı hizaya yükselir ve kontrolü kendi yapar. Raflardan seçtiği malları 

paletlere yükler. 
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3.1. Forkliftlerin ÇalıĢma ġartları 
 

Forkliftlerin yük kaldırma kapasiteleri 1,5–40 ton arasında değiĢir. Genelde yük 

kaldırma yükseklikleri 3-4 m’dir. Özel maksatla asansör sistemlerinde yapılan değiĢikliklerle 

9 m yüksekliğe yük kaldırabilir. Dolgu veya ĢiĢme (pnömatik) lastik tekerlekli olur. 

Direksiyon donanımı arka tekerleklere müdahale eder. Yani dönme iĢlemi arka 

tekerleklerden yapılır. 

 

ġekil 3.1: Forkliftin genel görünüĢü 

1. Asansör 2. Operatör kabini 3. Fren yağı deposu 4. Asansör kontrol levyeleri 5. Kapasite etiketi 6. Filtre 7. 

Soğutma suyu genleĢme tankı 8. Radyatör 9. Hidrolik yağ deposu 10. Çeki Kancası 11. Direksiyon simidi 12. 

Dizel motor 13. Yakıt tankı 14. Jeneratör 15. Akü 16. Tahrik Aksı 17. Çatal 18. Yatırma (tilt) silindiri 19. Tahrik 

motoru 20. Tip etiketi 21. Kaldırma (lift) Silindiri. 

 

 Forkliftin sınıflandırılması 
 

Forkliftler sınıflandırılırken birkaç ölçüte göre değerlendirilir. 
 

 Güç kaynağı yönünden 
 

Forkliftler güç kaynağı yönünden dizel, benzinli, LPG’li(Likit Petrol Gazı) ve akülü 

(bataryalı) olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

o Dizel forkliftler: Dizel motorları ile çalıĢır. Kaldırma kapasiteleri 

yüksek makinelerde tercih edilir, ekonomiktir, zararlı egzoz gaz 

emisyonları ve gürültü nedeniyle açık alanlarda kullanılır. 
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Konteyner taĢımacılığında kullanılanların kapasiteleri 40 tona 

kadar çıkar. ġekil 1.2’de bir dizel forkliftin önden ve arkadan 

görünüĢü verilmiĢtir. 
 

 

ġekil 3.2: Dizel forkliftin kısımları 

1.Çatal 2.Çatal kilitleme vidası 3.Çatal ayar mandalları 4.Ayna 5.Direksiyon 6.Kaldırma zinciri 7.Ġç sütun 8.DıĢ 

sütun 9.Far 10.Rops(Korumalı kabin) 11.Dikiz aynası 12.Ön aydınlatma 13.Operatör koltuğu 14.Kaput 15.DönüĢ 

tekeri 16.Basamak 17.Tahrik tekeri 18.Arka aydınlatma 19.Hava giriĢi 20.Denge ağırlığı 21.Basamak 

22.Çamurluk 23.Yatırma (tilt) silindiri 24.Kaldırma (lift)silindiri 

 

o Benzinli forkliftler: Benzin motorları ile çalıĢan forkliftlerdir. 

Ekonomik olmamaları sebebiyle son zamanlarda kullanılma 

oranları azalmıĢtır. 

 

o LPG’li forkliftler: Benzin motorlarının yakıt sistemlerindeki bazı 

değiĢikliklerle sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) kullanan motorlarla 

çalıĢır. Kapasiteleri dizel forkliftlere nazaran düĢüktür. Egzoz gaz 

emisyonları benzin ve dizel forkliftlere nazaran çok azdır. Yakıt 

tankının doldurulması ve değiĢtirilmesi pratik olmadığından ağır iĢ 

koĢullarında çalıĢtırılmaları uygun değildir. Buna karĢılık çevreyi 
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az kirletmesi ve ekonomik olması nedeniyle uygulama alanı 

oldukça fazladır. ġekil 1.3’te LPG’li forklift ve kısımları 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.3: LPG’li forkliftin kısımları 

 

1. Asansör tertibatı 2. Akü 3.Operatör kabini 4. Kumanda kolları 5. Soğutma suyu haznesi 6.Soğutucu 7. LPG 

tankı 8. Radyatör 9.Çeki kancası 10. Hidrolik tankı 11.DönüĢ dingili 12.Motor 13. Jeneratör 14. Tahrik dingili 15. 

Tilt silindiri 16.Çatal 17.YürüyüĢ  motoru 18. Fren yağı deposu 19. Kaldırma(lift) silindiri 

 

o Akülü (bataryalı) forkliftler: ġarj edilebilir akülerle çalıĢan 

elektrik motorlarıyla çalıĢırlar. Kaldırma kapasiteleri nispeten 

küçüktür. Sessiz çalıĢır, egzoz gazı çıkarmadıklarından özellikle 

kapalı alanlarda ve insanların çalıĢtığı yerlerde, gıda iĢi yapan 

iĢletmelerde yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Buna karĢın tozlu 

ve yağıĢlı dıĢ ortamlarda kullanılmaz. Kaldırma kapasiteleri 500 

kg' dan 5000 kg'a kadar değiĢir. Yarı iletken elektroniğin sağladığı 

olanaklarla bu forkliftler Ģarj edilmeden 18 saat aralıksız olarak 

çalıĢtırılabilirler. Genel olarak çalıĢma süreleri 8–10 saattir. 

KurĢunlu akümülatör, forkliftin dengelenmesini sağlayan karĢı 

ağırlığın büyük bölümünü oluĢturur. ġekil 3.4’te akülü forklift 

görülmektedir. 
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ġekil 3.4: Akülü (bataryalı) forkliftin kısımları 

 

1.Operatör kabini 2.Kumanda kolları 3.Park fren kolu 4.Operatör koltuğu 5.Hidrolik yağ filtresi 6.Çeki kancası 

7.DönüĢ silindiri 8.DönüĢ tekerleri 9.Hidrolik tank 10.Akü grubu 11.Elektronik kontrol kutusu 12.Hidrolik sistem 

elektrik motoru ve pompa 13.Elektrik motoru bağlantıları 14.Tilt silindiri 16. Tahrik tekeri 17.Çatal 18.YürüyüĢ 

elektrik motoru 19.Çatal taĢıyıcı(ayna) 20.Kaldırma silindiri 21.Asansör 

 

 Hareket iletme sistemi yönünden 
 

Forkliftler hareket iletme sistemine göre ise debriyajlı, tora konverterli, hidrostatik ve 

elektrik motorlu olarak sınıflandırılır. 
 

o Debriyajlı forkliftler: Bu forkliftlerin yürüyüĢ sistemlerinin 

motordan alınan dönme hareketini, debriyaj diĢli kutusu 

(Ģanzıman), Ģaft, diferansiyel ve aks aracılığıyla tekerleklere 

iletmesinden ibarettir. Makinelerin çalıĢması sırasında çok sık 

debriyaj problemleri olduğundan üretici firmalar artık bu tip 

forkliftleri üretmemektedir. 

o Tora konverterli forkliftler: YürüyüĢ sistemlerinin, motordan 

alınan dönme hareketini, tora konverter, Ģanzıman, Ģaft, 

diferansiyel ve aks aracılığıyla tekerleklere iletilmesinden oluĢur. 

Dizel, benzinli, LPG'li forkliftlerde yaygın olarak kullanılır. Tork 

konverterli kavrama sistemi genel olarak tüm iĢ makinelerinde 

kullanılır. Debriyajlı forkliftlere nazaran operatör yönünden 
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kullanım kolaylığı vardır. Bu tip forkliftlerin aynı zamanda 

Ģanzımanları da hidroliktir. 

o Hidrostatik forkliftler: Klasik yürüyüĢ sistemi bu forkliftlerde 

yoktur. Yani kavrama (tork konverter veya debriyaj), Ģanzıman, 

Ģaft, diferansiyel gibi hareket iletim elemanları kaldırılmıĢ, 

bunların yerine hidrostatik pompa ve hidrostatik motor 

konulmuĢtur. Basınçlı hidrolik yağ ile döndürülen hidrostatik 

motorlar direkt olarak tekerlekleri döndürür. Basıncı oluĢturan 

hidrostatik yağ pompası ana motordan tahrik alır. Elektrikli 

modellerde, pompa dönüĢü bir elektrik motoru ile sağlanır. 

Operatör, hidroliğe yön veren valfleri kumanda ederek aracın ileri 

ve geri hareketini sağlar. 

o Elektrik motorlu forkliftler: Elektrikli forkliftlerde yürüyüĢ, akü 

grubundan beslenen elektrik motorlarının tekerleklere akuple 

bağlanmasıyla sağlanır. Bu Ģekilde makine elektrik motorlarının 

döndürme hareketi ile yürüyüĢ yapmaktadır. 
 

 Kullanıldıkları yere göre sınıflandırma 
 

Kullanıldıkları yere göre forkliftler genel amaçlı ve sık depolama forkliftleri olarak 

ikiye ayrılır. 
 

o Genel amaçlı forkliftler: Klasik forklift tipidir. Dengeli forkliftler 

diye de adlandırılır. Çünkü yükün ağırlığı ile dengelenir. 

o Sık depolama forkliftleri: Yerden kazanma amacıyla malların 

elden geldiğince yükseklere istiflenmesi gereken yerlerde çalıĢmak 

için tasarlanmıĢtır. Dar açıklıklıdır. Sık depolama forkliftleri 

tekerlek geniĢliği az olan forkliftlerdir. Yerden kazanmak için 

kaldırma sütununun araç gövdesine kadar içeri çekilebilen çeĢidi 

mevcuttur. Bu tip forklifte yüksek istifleyici (uzatmalı) forklift 

denir. Çok dar bir alanda manevra yapabilir. Operatör çoğunlukla 

yan oturur. Sık depolama forkliftlerinin çatalı 90° sağa ve sola 

dönüĢ yapabilir. Bu dönüĢ bir taret tarafından sağlandığı için taretli 

istifleyici de denilmektedir. Çoğunlukla dar koridorlu alanlarda 

raylar üzerinde hareket ettirilerek operatöre manevra kolaylığı 

sağlanır. 9 metre yüksekliğe kadar yük kaldırabilir.  

o Genel forkliftlerin çalıĢamadığı yerlerde 1000–2000 kg arası 

yükleri taĢımak için ise yerden kumandalı forkliftler kullanılır. Bu 

forkliftler bataryalı olup üzerinde operatör koltuğu ve direksiyon 

yoktur. ġekil 1.5’te yerden kumandalı forklift gösterilmiĢtir 

 Özel forkliftler: Bu forkliftler belli bir iĢi yapmak amacıyla imal edilmiĢlerdir. 

Bunlar konteynerleri istif etme ve taĢıma amacıyla kullanılmaktadır. Yandan ve 

üstten kavramak suretiyle konteyner alabilen tipleri mevcuttur. ġekil 3.6’da 

konteyner taĢıyan özel forklift gösterilmiĢtir.  
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ġekil 3.5: Yerden kumandalı forkliftin kısımları 

1.Kontak anahtarı 2.BirleĢik gösterge (akü deĢarj kontrolü ve çalıĢma sayacı) 3.Kontrol sütun baĢı 4.Paralel 

anahtar 5.Otomatik kumanda 6.Fren 7.Kaldırma tertibatı 8.Koruma paneli 9.Akü kaputu 10.Ana kontak (Acil 

kesme) 11.Akü Ģarj etme 12.Kaldırma çatalları 13.Ön kaput 14.Mesnet tekerleği 15.Tahrik tekerleği 

 

 

ġekil 3.6: Konteynır taĢıyıcı forklift 

1.Operatör kabini 2.Asansör 3.Tilt silindirleri 4. ġasi 5.Diferansiyel ve nihai güç üniteleri 6. Hidrolik Ģanzıman 

7.Motor 8.Direksiyon simidi 9.Rops (Koruyucu kabin) 10.Asansör sütunu 
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Bir forkliftte bulunan parçalar  
 

 ġasi: Arka ağırlık, motor, operatör kabini gibi ana elemanları üzerinde 

bulundurur ve karoserini taĢır. 

 Operatör kabini ve koltuğu: Kabin siperliği, operatör koltuğunun üzerinde 

olup çalıĢma sırasında forklift üzerine düĢebilecek parçaların meydana getirebileceği 

tehlikelerden operatörü korur. Operatör koltuğu ayarlandığında aynı zamanda akü ana 

devre anahtarı görevi de görür. 

 KarĢı ağırlık (denge ağırlığı): Forkliftin kaldıracağı maksimum yüke göre 

hesaplanmıĢ ve arka tarafa Ģasi üzerine yerleĢtirilmiĢ veya yekpare gövdeye cıvatalarla 

bağlı döküm bloklardır. 

  Asansör donanımı: Asansör donanımı, kızaklar, kaldırma pistonu, zincir 

donanımı, çatallar ve aynadan (çatal taĢıyıcı) oluĢmaktadır. Asansör sistemleri kullanım 

yerine göre iki kızaklı, üç kızaklı ve hatta dört kızaklı olabilir. Tek veya iki adet kaldırma 

pistonludur. Konteyner için ve gemi ambarları gibi yerler için özel üretilen forkliftlerin 

asansör sistemleri üç pistonlu ve serbest kaldırma donanımlı olabilmektedir. 

  Direksiyon donanımı: Direksiyon forkliftin sevk ve idaresini sağlar. 

Direksiyonun sağa sola döndürülmesi ile basınçlı hidrolik yağının dönüĢ silindirlerine 

gönderilmesi temin edilir. Direksiyona rahat kullanım için topuz ilave edilmiĢtir. Sağ elin, 

levyelerin kullanımı için boĢta olması gerekir. Normal olarak dönüĢ tekerlekleri arka 

tekerleklerdir. Ancak bazı özel durumlar ve dar yerler için dört tekerlekten dönüĢ 

yaptırılabilen forkliftler mevcuttur. ġekil 3.7’de dönüĢ tekerlekleri gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.7: Forklift manevraları 
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 Forklift atıĢmanları (taĢıyıcıları) 
 

Forkliftler sadece çatalları aracılığıyla paletli yüklerin kaldırılıp taĢınmasında 

kullanılmaz. Çatalın bağlandığı ayna sistemine farklı çeĢit atıĢman monte edilerek çok 

değiĢik yükler kaldırılıp taĢınabilir. Balya, torbalanmıĢ çimento grupları, rulo kâğıt, varil, 

çöp kovası, büz, briket gibi tek taĢınabilen ve paketlenmemiĢ yükler için geliĢtirilmiĢ 

atıĢmanlar vardır. Gün geçtikçe yaygınlaĢan forklift kullanımı, özel amaçlara yönelik 

atıĢman kullanımını da yaygın hâle getirmiĢtir. Bunun en belirgin örneği sideshifter (hidrolik 

yana kaydırma) olarak verilebilir. AtıĢmanlar yapılan iĢin daha emniyetli ve kısa zamanda 

yapılmasına yardımcı olur. Düzgün bir istifleme için gerekli olan, atamansız makine 

manevraları sırasında harcanan yakıt, zaman kaybı ve lastik aĢınması bedellerinin yaklaĢık 

bir yıllık karĢılığı bu atıĢmanın maliyetini sıfırlamaktadır. Bu gün forklift atıĢmanı deyince 

çatal atıĢmanı, çift yönlü çatal, balya, kâğıt veya selüloz balyası, tuğla, varil, karton veya 

kutu, ayarlı çatal, 2/3/4/6 palet atıĢman, döndürme, kâğıt rulo veya bobin, palet döndürücü, 

halı, vinç, yük dengeleyici, boĢaltıcı, kepçe, yük itme/çekme, lastik, pota tutucu, uzatma, 3 

yön hareketli çatal tipinde atıĢmanlar artık genel kullanımda sık karĢılaĢılır hâle gelmiĢtir. 

Ancak forklifte imalat sonrası eklenecek atamanların hesaplamalarının mutlaka yapılması 

gerekmektedir. Forklifte eklenecek atıĢmanın forklift kapasitesine uygun olması gerekir. 

Aksi takdirde atıĢman ağırlığının kaldırma kapasitesinden düĢürüldüğü unutulmamalıdır. 

Örneğin 2000 kg yük hem kapasitesini düĢürür hem de arıza çıkmasına sebep olur. Forklifte 

eklenecek her ilavenin bir araca takılacak ilave atıĢmanın ağırlığı 300 kg ise kaldırma 

kapasitesi de bu oranda azalarak 1700 kg’a düĢmüĢ olacaktır. ġekil 3.8’de döner ayna 

atıĢman ve kısımları, ġekil 3.9’da ise çeĢitli amaçlar için atıĢman ilave edilmiĢ forkliftler 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.8: Döner ayna atıĢman 
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ġekil 3.9: AtıĢman ilave edilmiĢ forkliftler 

 

 Forkliftin emniyet sistemleri 
 

Forkliftlerde bazı emniyet sistemlerinin bulunması zorunludur. Bunlar çarpma ve 

devrilmelere karĢı geliĢtirilen üst korkuluktur (rops). Üst korkuluk devrilme anında 

operatörün forklift altında ezilmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca üst 

korkuluk kaldırılan yükün çatal üzerinden düĢmesi ihtimaline karĢı operatörü korumaktadır. 

Bu sebeple forkliftlerde mutlaka üst korkuluk bulundurulmalıdır. Küçük kapasiteli ya da 

yerden operatörlü forkliftlerde üst korkuluk bulunmayabilir.  
 

 

Resim 3.2: ÇeĢitli üst korkuluklu forkliftler 
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Bunun yanında forklifte çarpmalara karĢı ön korkuluk takılabilir. Ön korkuluk ise hem 

forklifti hem operatörü darbelere karĢı korur. Forkliftlerde operatör emniyeti için emniyet 

kemeri bulunabilir. Özellikle devrilme durumlarında operatörün forkliftten dıĢarı düĢmemesi 

için emniyet kemeri kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki çoğu kez devrilen bir aracın 

içinde kalmak dıĢarı fırlamaktan daha iyidir. Emniyet kemeri ile operatörün forklift altında 

kalması önlenmiĢ olur. ġekil 1.4’te forkliftlere takılan emniyet kemeri gösterilmiĢtir. 
 

 

Resim 3.3: Emniyet kemeri 

 

Emniyet kemeri makaralı ise makaranın düzgün çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol 

edilmelidir. Emniyet kemerinin, makara ve tokaları yıpranmıĢ, hasar görmüĢ ise ya da 

bulunmayan bir araca yetkili kiĢiler tarafından küçük adaptasyonlarla emniyet kemeri 

takılabilir. ġekil 1.5’te emniyet kemer bağlama tokaları gösterilmiĢtir. Günümüzde üretilen 

büyük forkliftlerin tamamında emniyet kemeri bulunmaktadır. Ayrıca forklift kullanımı 

esnasında operatör kiĢisel güvenlik açısından, sert bir baret, güvenli ayakkabı ve tercihen 

tulum giymelidir. 
 

 

Resim 3.4: Emniyet kemeri bağlama tokaları 
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Forkliftlerde, geri vitese takıldığında ses veren düzenekler kullanılması iĢ kazalarını 

azaltmaktadır. Ses etrafta bulunabilecek kiĢiler tarafından rahatlıkla duyulacak kadar güçlü 

olmalıdır. 

 

Resim 3.5: Geri vites ikaz hoparlörü 

ĠĢ bitiminde forkliftin yerinde emniyetli bir Ģekilde tespit edilmesi için mutlaka park 

freni bulunmalıdır. 

 

 

 Resim 3.6: Park freni  Resim 3.7Korna Resim  3.8:  Ayna 

  

ÇalıĢma esnasında dikkat çekmek ve diğer çalıĢanları uyarmak için korna 

bulunmalıdır. Operatörün yanları ve arkayı rahat görüĢü için forkliftte yan ve gerektiğinde iç 

aynalar da bulunmalıdır. 
 

  

Resim 3.9:   Uyarı ıĢığı ve uyarı levhaları 
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 Güvenli çalıĢma bilgisi 
 

Forklift ile çalıĢırken güvenlik ve iĢ verimi yönünden Ģu hususlara dikkat edilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki güvenli çalıĢma iĢ kazalarını önler ve iĢ verimini artırır. 

 ĠĢ makinesinde operatör harici personel bulunmamalıdır. 

 Operatör mutlaka periyodik aralıklarla dinlenmeli, bu esnada makine 

kontrol edilmelidir. 

 Gece çalıĢmalarında gerekli aydınlatma sistemi bulunması gerekir. 

 ĠĢ makinelerinin atamanlarına tonajından fazla yük yüklenmemelidir. 

 ĠĢ makinesi çalıĢtığı sırada manevra yerlerinde ve malzeme altında 

kesinlikle personel bulunmamalıdır. 
 

 

Resim 3.10: Emniyetsiz çalıĢma 

 

 Operatörün yapamayacağı arızalarda mutlaka yetkili servise haber 

verilmelidir. 

 ĠĢ makinesi ikaz lambası yandığı zaman iĢ makinesi stop ettirilmelidir. 

 Forklift yük taĢırken yükün yerden yüksekliği 30 cm’yi geçmemelidir. 

Aksi takdirde yakıt sarfiyatı artar ve araç çekiĢten düĢer. 

 Meyilli alanlarda yükleme yapılmamalıdır. 

 Yükleme yapılırken acele edilmemeli ve malzeme dengede konulmalıdır. 

 Vites değiĢtirileceği zaman muhakkak hız tamamen kesilip vites 

değiĢtirilmelidir. 

 LPG ile çalıĢan forkliftler çalıĢma zamanı dıĢında kapalı alanlarda 

muhafaza edilecekse depoları minimum seviyede olmalıdır. 

 Akülü forkliftlerde takviye yapılması gereken durumlarda akülerin voltajı 

orantılı olmalıdır. Aksi takdirde elektrik sistemi zarar görür. 
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 Akülü forkliftlerin akü bakımı günlük olarak yapılmalıdır. Koltuk, levye, 

pedal ve görüĢ açısı omuz yüksekliğine göre ayarlanmalıdır. Aksi 

takdirde kalıcı rahatsızlıklara ve emniyetsiz kullanıma sebep olur. 

 Ruhen ve bedenen yorgun olan operatör kesinlikle çalıĢtırılmamalıdır. 

 

 Lastiklerin ve bidonların tekniğe uygunluğu 
 

Forkliftlerde kullanılan lastikler yük dayanımı yüksek sağlam lastiklerdir. Aracın ve 

yükün tüm ağırlığı lastikler vasıtası ile tutulmaktadır. Bu sebeple forkliftte kullanılacak lastik 

seçimi çok önemlidir. Aracın yük kapasitesi ve çalıĢacağı ortamın Ģartları lastik 

seçiminin temelini oluĢturur. ġekil 1.13’te çeĢitli lastikler gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.11: ÇeĢitli lastikler 

 

Forkliftlerde kullanılan lastikler dolgu veya pnömatik olabilmektedir. Pnömatik 

lastikler ise kendi arasında radyan ve çarpmaz katlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolgu 

lastikler ağır çalıĢma koĢullarına daha uygundur. Lastikler yeterli sürtünme kuvveti 

oluĢturmalı, kimyasal ve mekanik aĢındırıcılara karĢı dayanıklı olmalı, kolay ısınmamalıdır. 

Pnömatik lastikler daha kolay ve konforlu sürüĢ sağlar. Forkliftin kullanılacağı yerin 

endüstriyel açık renkli düzgün zeminler olması durumunda iz bırakmayan lastikler 

kullanılmalıdır. 
 

 

Resim 3.12: Fortlift lastiği 
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Düzenli olarak araç lastikleri kontrol edilerek lastiklerde çatlama, yırtılma vb. hasarlar 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. DiĢli lastiklerde diĢ derinliği kontrol edilmeli, emniyet 

sınırını aĢmıĢ olan lastikler değiĢtirilmelidir. Ayrıca lastikleri janta bağlayan bijonlarda 

anahtar eksiksiz olmalıdır. Eksik bijonlu araç ile çalıĢılmamalı, derhal tamir edilmelidir. 

Bijonlara anahtar takılırken mutlak suretle tork anahtarı ile uygun torkta ve çapraz sırada 

sıkılmalıdır. Lastik ve bijonlara anahtar kontrolü yapılırken lastiğin tam karĢısında değil, yan 

tarafında durulmalıdır. Forklift lastikleri yüksek basınçlı olabilir. Lastiğin ĢiĢirilmesi 

esnasında emniyet açısından imkân dâhilinde lastik ĢiĢirme kafesi kullanılmalıdır 
 

 

ġekil 3.11: Lastik diĢ derinliği kontrolü 

 

ġekil 3.12: Lastik ĢiĢirme kafesi 

 Servis el fren testi 
 

Forkliftin iĢ sonunda emniyetli olarak park edilmesi için el freninin çalıĢır olması 

gerekir. El freninin fonksiyon testi basit bir yöntemle kontrol edilebilir. Forklift yüksüz hâlde 

Meyilli bir alanda iken el freni çekilerek aracın sabitlenip sabitlenmediği kontrol edilebilir. 
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Eğer el freni hiç tutmuyor veya bir miktar kaçırıyorsa fren sistemi gözden 

geçirilmelidir. Birçok el freni topuzunda fren ayarı bulunmaktadır. Eğer forkliftte bu ayar var 

ise çevrilerek el freni ayarı yapılabilir. Fren sisteminin tam anlamıyla teknik kontrolü için 

fren dinamometresi kullanılmalıdır. Fren test dinamometresi tüm tekerleklerdeki fren gücünü 

ve dengesizliğini ölçebilecek özelliktedir. 
 

 

ġekil 3.13: El freni ayarlama 

 Forkliftin kapalı mekânlarda çalıĢtırılması 
 

Forkliftin seçimi yapılırken forkliftin çalıĢacağı Ģartlar mutlak suretle dikkate 

alınmalıdır. Kullanılacak iĢ alanı, çalıĢılacak alanın dar olması, kapalı ya da açık olması, 

zeminin durumu ve yük kapasitesi gibi durumlar temel ölçütlerdir. Örneğin akülü forkliftler 

çok tozlu ve ıslak dıĢ ortamlarda çalıĢmaya uygun değildir. Diğer taraftan egzoz emisyonları 

olmadığı için küçük kapalı alanlarda ya da gıda sektöründe kullanım alanı yaygındır. Ayrıca 

sessiz olması diğer bir avantajdır. Bunun yanında dizel forkliftler akülü forkliftlere göre daha 

ağır Ģartlarda çalıĢabilir. Ancak gürültülü çalıĢır ve ağır egzoz emisyonları mevcuttur. 

Benzinli ve LPG’li forkliftlerde de egzoz emisyonları bulunmaktadır. 
 

Ancak dizel motorlarının yüksek sıkıĢtırma oranları ve yüksek yanma sıcaklığında 

çalıĢıyor olması, azot oksit (NO), ağır hidrokarbon (HC) ve partikül emisyonlarının fazla 

olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple eğer kapalı alanda benzinli, dizel ya da LPG’li 

forklift kullanılacaksa bu araçların egzoz sistemlerinde emisyon kontrol sistemleri 

bulunmalıdır. Özellikle dizel forkliftlerde katalitik konvektör ve parçacık tutucular 

bulundurulmasına dikkat edilmelidir. Bu donanımlar araç motoruna imalat sürecinde 

eklenmektedir. Bununla birlikte kapalı alanda egzoz tahliye ve havalandırma sistemleri 

bulundurulmalıdır. Egzoz gazının insan sağlığı üzerinde ağır olumsuz etkileri olduğu 

unutulmamalıdır. 
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 Emniyetli çalıĢma kuralları 
 

Forkliftlerin kaldırma mekanizması, çalıĢma esnasında en çok zorlanan ve yük altında 

çalıĢan sistemidir. Kaldırma sisteminin düzenli kontrolü ve parçalarının tanınması 

emniyetsiz kullanmadan kaynaklanan can ve mal kayıplarının önüne geçecektir. Ağır 

mekanik yükler altında çalıĢacak her makine parçası, imalat aĢamasında testlerden 

geçirilmekte ve maksimum çalıĢacağı yükün birkaç kat üzerinde yüklerle test edilmektedir. 
 

ÇalıĢacağı yük ile test edilen maksimum yük arasındaki oran, o parçanın emniyet 

katsayısını vermektedir. Ancak tüm bunlara rağmen mekanik kayıplar ve hesap edilemeyen 

çalıĢma Ģartlarından dolayı bu parçaların kontrol edilmesi gerekmektedir. Birçok parça ise 

arıza çıkarması beklenmeden değiĢtirilmelidir. Çünkü gözle tespit edilemeyecek malzeme 

yorgunluklarının olması her zaman muhtemeldir. Yukarda açıklanan sebeplerden dolayı 

forkliftin kaldırma mekanizması parçaları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve imalatçısı 

tarafından belli çalıĢma saatinde değiĢmesi gereken parçalar arıza çıkarması beklenmeden 

değiĢtirilmelidir. Operatör tarafından yapılamayacak arızalarda mutlaka yetkili servise 

baĢvurulmalıdır. 

 Bu kontroller yapılırken çalıĢma ortamı temiz ve düzenli olmalıdır. 

 Forkliftin kontrolleri daima düz zeminde yapılmalıdır. 

 Kontrollerde imkân dâhilinde yetkili bir kiĢinin de yardımı alınmalıdır 

 Zorunlu olmadıkça motor sıcak iken kontrol yapılmamalıdır. Yapılması 

zorunlu ise mutlaka dikkatli olunmalıdır. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyulmalıdır. KiĢisel koruyucu ekipmanlar 

mutlaka giyilmelidir (baret, eldiven, koruyucu ayakkabı vb.). 

 Makine parçalarının, zincir ve diĢli çarkların arasına el sokulmamalıdır. 

 

    

Resim 3.12: Fortlift diĢli parçası ve forklift lastiği 



 

 49 

 

ġekil 3.14: Forklift yüklü denge kontrolü 

Forkliftle emniyetli çalıĢmak can ve mal güvenliği için çok önemlidir. Emniyetsiz 

çalıĢma kazaları doğurur, kazalar ise can kaybının yanında zamandan ve iĢten kayıp 

oluĢturur. Bu sebeple emniyetli çalıĢma kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. 

 Forklift, operatörlük eğitimi almıĢ yetkili personel tarafından 

kullanılmalıdır. 

 Kullanım sırasında operatör sert bir baret ve güvenli ayakkabı giymeli, 

bol kıyafetler yerine tek parça tulum tercih etmelidir. 

 Kullanım öncesi forklift kullanım koĢullarını operatörün kontrol 

listesinden denetleyiniz.  

 Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları 

ilgili mercilere derhal bildiriniz.  

 Forklifti güvenli olmayan veya uyarı levhası olan alanlarda 

kullanmayınız.  

 Forklift kullanım kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayınız, 

tüm uyarı iĢaretlerini dikkate alınız. 

 Forklifti operatör koltuğuna oturmadan kullanmayınız.  

 Kollarınızı, bacaklarınızı ve baĢınızı operatör kabininin dıĢına 

çıkartmayınız.  

 El ve ayaklarınızı forklift asansöründen uzak tutunuz  

 Forkliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçınınız, ani 

duruĢ ve kalkıĢlar yapmayınız.  

 Ani ve dengesiz hareketler aracın devrilmesiyle sonuçlanabilir.  
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 DönüĢlerde, bina giriĢ ve çıkıĢlarında ve insanların yanında korna 

kullanarak uyarıda bulununuz ve hızınızı düĢürünüz.  

 Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanmayınız.  

 Yağlı eller ile levyeleri tutmayınız. Unutmayınız ki, elleriniz ve 

ayaklarınız kayabilir kontrolü kaybedebilir ve bir kazaya sebep 

olabilirsiniz.  

 Forklift çatallarında kimseyi taĢımayın veya kaldırmayınız.  

 Diğer insanların forkliftin yanlarına binmesine izin vermeyiniz. 

Forkliftler sadece yük taĢımak için tasarımlanmıĢtır.  

 Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle 

kullanmayınız. 

 Yükü arkaya doğru yatırarak taĢıyınız. Güvenli olmayan ve dengesiz 

yükleri kaldırmayınız ve taĢımayınız.  

 TaĢıyacağınız yükün ağırlık merkezini dengeleyerek yükleme yapınız. 

Dengesiz yükler devrilme riskini artıracaktır.  

 Çatal aralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayınız 

ve yükü daima düzgünce istifleyerek taĢıma yapınız.  

 Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanınız.  

 Çatalları yükün altında olabildiğince geniĢ aralıklı tutmaya çalıĢınız.  

 Yükü her iki çatala da eĢit dağıtınız ve tek çatalı kullanarak asla taĢıma 

yapmayınız.  

 Asla aĢırı yükleme yapmayınız. Daima forklift için önerilen tonajlarda 

yükleme yapınız.  

 Forklifte kesinlikle karĢı denge ağırlığı ilave etmeyiniz.  

 AĢırı yükleme forkliftin devrilmesine ve bunun sonucunda personel 

yaralanmalarına ve aracın hasarına neden olabilir.  

 GevĢek zeminlerde forklifti kullanmayınız.  

 Tüm iĢaretlere uyunuz ve özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen 

maksimum yük değerleri, asansör taĢıma kapasitesi ve tavan yüksekliği 

gibi değerleri aĢmayınız.  

 Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayınız. Kum, çakıl, buz veya çamurlu 

zeminlerde devrilmeyle sonuçlanan kazalar yaĢanabilir. Kullanım 

kaçınılmaz ise yavaĢ kullanınız.  

 Kimsenin forkliftin yük veya kaldırma mekanizmasının altından 

geçmesine ya da durmasına izin vermeyiniz. Yük düĢebilir, 

yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.  

 AĢırı istifleme veya yükün yükseltilmesi görüĢ açısını engelleyecektir.  

 Yük yukarıda veya çatal kalkmıĢ durumda iken forklifti kullanmayınız. 

Forklift bu durumda devrilebilir; hasara, yaralanmalara ve ölümlere 

neden olabilir.  

 Yükün yük korkuluğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket 

ettirmeyiniz. 

 Yükleme sırasında yükün düĢmesi ihtimaline karĢı dikkatli olunuz.  

 Yükü, çatalları mümkün olduğu kadar aĢağıya indirerek ve arkaya doğru 

yatırarak taĢıyın.  
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 Bu forkliftin dengesinin kurulması size daha iyi bir görüĢ netliğini 

sağlayacaktır. 

 Sakın yüklü forklifti asansör ileri tilt durumunda yükseltmeyiniz veya 

yük yukarıda iken ileri tilt etmeyiniz. Bu hareket forkliftin ileri doğru 

devrilmesine sebep olacaktır. 

 Forklift devrilemeye baĢladığında sakın dıĢarı atlamaya çalıĢmayınız. 

Hayatta kalmak için koltuğunuzda oturunuz ve sıkıca tutununuz.  

 Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket 

ediniz.  

 Eğimli yüzeylerdeyken asla yük kaldırmayınız. Eğimli yüzeylerde 

manevra yapmayınız. 

 Rampa üzerinde, iniĢ ve çıkıĢlarında, özellikle büyük hacimli yükleri 

taĢırken yardımcı personel bulundurunuz ve yön bilgisi isteyiniz.  

 YokuĢ üzerinde yükleme ve boĢaltma yapmayınız.  

 YokuĢ üzerinde dönmeyiniz ve eğime paralel forklifti kullanmayınız.  

 Forklifti engebeli alanlarda kullanmayınız. Kullanmak kaçınılmaz ise 

yavaĢ ve dikkatli olunuz.  

 Demiryolu üzerinden yavaĢ ve mümkün olduğunca çapraz geçiniz.  

 Demiryolu geçerken forklift ciddi bir Ģekilde sarsılır. YavaĢ bir geçiĢ için 

çapraz bir Ģekilde ve her seferinde bir lastiği geçirerek ilerleyiniz.  

 Sahipsiz objelerin üzerinden geçmeyiniz. Gittiğiniz yöne iyice bakınız. 

Diğer insanlara ve güzergâhınıza çıkabilecek engellere karĢı dikkatli 

olunuz.  

 Yükün görüĢ netliğini sınırlandırdığı durumlarda forklifti ileri doğru 

kullanmayınız 

 YokuĢ yukarı çıkmak dıĢında bu durumlarda arkaya doğru hareket etmek 

görüĢ netliğini arttıracaktır.  

 Rıhtım ve rampa kenarlarında yükleme yaparken forklift kullanımında 

çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle rıhtım, rampa ve platform kenarları ile 

forklift arasında güvenlik mesafesi bırakılmalıdır.  

 Forklift ancak park alanı olarak belirlenmiĢ noktalara bırakılmalıdır. Park 

durumunda çatallar tamamen aĢağı indirilmeli, levyelerin hepsi boĢa 

alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır.  

 Forklift kullanılmadığı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın 

üzerinden alınmalı ve lastiklerin önüne ve arkasına takozlar konulmalıdır. 

Mesai bitiminde aracın gerekli günlük bakım kontrolleri yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Forklift kullanarak ürün hareketini sağlayınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Forklift, hammadde 
 

 ĠĢlem Basamakları  Öneriler 

 Çevre güvenliğini sağlayınız. 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Çevre güvenliği için önlem alınız. 

 Forklifte paleti dengeli biçimde 

kavrattırınız. 

 

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

 Çevrenizi kontrol ediniz. 

 Forklifti çalıĢtırınız. 

 Forklifti yüklü palete doğru hareket 

ettiriniz. 

 Forkliftin çatallarını aĢağı indirerek 

dengeli biçimde paletin boĢluklarına 

çatalları kavrattırınız. 

 Yükü kontrollü biçimde kaldırınız. 

 

 Yükü kontrollü bir Ģekilde yerinden 

kaldırınız. 

 Çevrenizi kontrol ediniz. 

 Paleti depolanacak ya da nakil edilecek 

yere doğru hareket ediniz. 

 Ürünü gideceği yere taĢıyınız. 

 

 Yorgunsanız forklift kullanmayınız. 

 Çevre emniyetine dikkat ediniz. 

 Fabrika kullanım alanı sınırlarında 

kullanınız. 

 Ani manevralardan kaçınınız. 

 Kurallara uygun olarak kullanınız. 

 Yükü kontrollü biçimde indiriniz. 

 Çevre emniyetine dikkat ediniz. 

 Ani manevralardan kaçınınız. 

 Paleti kurallara uygun bir Ģekilde ve 

kontrollü olarak indiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yükün uygun istifini sağlayınız. 

 

 Çevre emniyetine dikkat ediniz. 

 Ani manevralardan kaçınınız. 

 Paletteki yükü güvenli bir Ģekilde 

istifleyiniz. 

 Raporunuzu yazınız. 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 



 

 54 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Çevre güvenliğini sağladınız mı?   

3. Forklifte paleti dengeli biçimde kavrattınız mı?   

4. Yükü kontrollü biçimde kaldırttınız mı?   

5. Ürünü gideceği yere taĢıdınız mı?   

6. Yükü kontrollü biçimde indirttiniz mi?   

7. Yükün uygun istifini sağladınız mı?   

8. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

9. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Bir yükü çatallı kolları vasıtasıyla alıp kaldıran, belirli bir mesafeye taĢımaya, 

yüklemeye veya taĢıyıp istif etmeye yarayan, elektrik motoru ve/veya içten yanmalı 

motor ile tahrik edilen hareketli kaldırma makinelerine….......   denir. 

 

2. Forkliftlerin yük kaldırma kapasiteleri ….....-.....… ton arasında değiĢir. 
 

3. ....…   forkliftlerin yürüyüĢ sistemlerinin motordan alınan dönme hareketini, debriyaj 

diĢli kutusu (Ģanzıman) Ģaft, diferansiyel ve aks aracılığıyla tekerleklere iletmesinden 

ibarettir. 
 

4. …............… ile operatörün forklift altında kalması önlenmiĢ olur.  
 

5. ĠĢ makinesinde…........   harici personel bulunmamalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. (  )  Transpaletleri; uygun olmayan yüklerin veya aĢırı ağırlıkların taĢınması için 

kullanmayınız. 
 

2. (      )  Üzerinde yük olması durumunda çatallar daha hızlı alçalacaktır. 
 

3. (    ) Olası zedelenme ve zararlara karĢı haftalık olarak kontrol ediniz, yağ kaçağı olup 

olmadığını gözlemleyiniz. 
 

4. (    ) Tekerlere saplanmıĢ çivi, vida gibi yabancı maddeler varsa çıkartınız. Ġyi kalite 

bir yağ ile yaklaĢık ayda bir tüm aksamlarını yağlayınız. 
 

5. (    ) Elektrikli transpaletin akülerinin Ģarj edileceği alanın iyi havalandırılan ve 

parıldama olasılığı bulunmayan dumansız bir alan olması gerekir. 
 

6. (   ) Çift kiriĢli gezer köprü vinçler,  vinç yolları üzerinde yürüyen, çift kiriĢli gezer 

köprü vinçleri, tek kiriĢli gezer köprü vinçlerine göre daha yüksek kaldırma 

kabiliyetine sahiptir. 
 

7. (   )  Güvenli bir test için yeni kurulmuĢ bir vinç defalarca yükleme yapmadan, boĢ 

olarak çalıĢtırılmalı, kurulum tamamlanmadan kesinlikle vinç çalıĢtırılmalıdır. 
 

8. (   )  Vinçlerde bakım ve onarım yüksüz yapılmalıdır.  
 

9. (   )  Özel tip sürgülü gezer köprü vinci, motorlu ray yolları sayesinde binanızın 2–3 

metre dıĢına çıkarak yükleme yapabilirler, yükleri içeri alabilirler.  
 

10. (   )  Pergel vinçler-bayrak vinçler, sınırlı alan içinde kalan belirli yüklemeler için 

pratiktir. Zemin üzerinde bir taĢıyıcı kolonu ve döner bir kolu vardır. Genellikle 1 

tondan 2 tona kadar ki küçük yükler ve 3–5 m uzunluğundaki döner kol için uygundur. 
 

11. (   )   Akülü (bataryalı) forkliftler,  Ģarj edilebilir akülerle çalıĢan elektrik motorlarıyla 

tahrik edilirler. Kaldırma kapasiteleri diğerlerine göre daha büyüktür. 
 

12. (  ) Forkliftle emniyetli çalıĢmak can ve mal güvenliği için çok önemlidir. Emniyetsiz 

çalıĢma kazaları doğurur, kazalar ise can kaybının yanında zamandan ve iĢten kayıp 

oluĢturur. 
 

13. (    ) Yük kaldırılırken tüm kaldırma elemanlarının çalıĢması gözlenmelidir. 
 

14. (  )  KiĢisel koruyucu ekipmanlar; (baret, eldiven, koruyucu ayakkabı vb.) iĢ güvenliği 

kurallarından değildir. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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15. (   )  Dizel forkliftler çok tozlu ve ıslak dıĢ ortamlarda çalıĢmaya uygun değildir. Diğer 

taraftan egzoz emisyonları olmadığı için küçük kapalı alanlarda ya da gıda sektöründe 

kullanım alanı yaygındır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Transpalet 

2 Hidrolik pompa 

3 -25 Derece 

4 2500kğ-1150 mm 

5 Yetkili kiĢilerce 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Vinç 

2 Yükleme 

3 Kontrol aygıtı 

4 Tavana 

5 6,3 ton-10 ton 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Forklift 

2 1,5-40 ton 

3 Debriyajlı 

4 Emniyet kemeri 

5 Operatör 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI  
 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIġ 

4 YANLIġ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 YANLIġ 

8 DOĞRU 

9 YANLIġ 

10 DOĞRU 

11 YANLIġ 

12 DOĞRU 

13 DOĞRU 

14 YANLIġ 

15 YANLIġ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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