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Konu Elle Kaldırma ve Taşıma 

Konunun genel amacı Katılımcılar, elle kaldırma ve taşıma işlerinde oluşabilecek riskler ve bunlara 
karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini bilecek. 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği 
risklerini değerlendirir.  

 Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek riske göre 
alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler. 

Konunun alt başlıkları 

 Elle kaldırma ve taşıma işleri  

 Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri 

 İlgili mevzuat 
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ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİ  

ELLE TAŞIMA: Tek başına ya da başka bir işin bir parçası olarak yükün, bir veya daha fazla kişi tarafından elle veya 
beden gücü kullanılarak;  

 Kaldırılması 

 İndirilmesi  

 Çekilmesi  

 İtilmesi  

 Taşınması veya hareket ettirilmesi gibi taşıma işleridir. 

Elle taşıma cisimlerin ellerle insan enerjisi kullanılarak taşınmasıdır. Genel anlamda kaldırma, tutma, çekme, 
kaydırma, indirme gibi uygulamaların tümünü kapsar. Ellerle kavrama ya da tutma; bileklerin, dirsek ve omuzların 
istenmeyen biçimlerde bükülmesi, kasların ve tendonların aşırı zorlanması, önemli omurga, kas ve diğer iskelet 
sistemi sorunlarına yol açabilir.  

Elle kaldırma ve taşıma işlemleri, iş kazaları ve zedelenmelerinin önemli bir bölümünden sorumludur ve işle ilgili bel 
sorunlarının en önemli nedenidir.  

İşyerinde elle kaldırma ve taşıma en son çare olarak kabul edilmelidir. Mümkün olduğunca mekanik kaldırma ve 
taşıma sistemlerinden yararlanılmalıdır. Mekanik araçların kullanılamaması durumunda yükün daha hafif, daha 
az kütlesel olması, tutamak ve kulpları olan taşıma kaplarıyla taşınması daha uygundur. Taşıma işlemi yerine 
mümkün olduğunca çekme, itme, kaydırma işlemleri uygulanmalıdır.  

Yük kaldırma ve taşıma çoğu kez birlikte yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken 
birçok özellik aynıdır. Ancak bazı iş süreçlerinde sadece kaldırma işlemi yapılmaktadır. Eğer kaldırma, taşıma, 
yığma, istifleme gibi işler birbirini izliyorsa, işin iki aşamalı yapılmasından kaçınılmalıdır. Yani, yükün alınıp 
taşındıktan sonra yere bırakılarak daha sonra istiflemesi işinin yapılması yerine, kaldırılıp taşınan yükün doğrudan 
istiflenmesi daha uygun bir yaklaşımdır.  

Kaldırma ve taşımayla ilgili kassal iş yükünün ağırlığı, yükün ağırlık merkezinin vücuttan uzaklığı ile ilişkilidir. Eş yapılı 
ve simetrik cisimlerin ağırlık merkezi tam ortasındadır. Eş yapılı ve simetrik olmayan cisimlerde ağırlık merkezi ağır 
tarafa yakındır. Yük ne kadar ağırlaşır ve vücuttan ne kadar uzakta tutulursa yapılacak kassal iş o kadar artar. 
Sözgelimi vücuttan 50 cm. uzaklıkta tutulan 4 kg ağırlığındaki bir yük vücuda yakın tutulan 20 kg’lık bir yükle aynı 
çabayı gerektirir. 

Elle taşıma işinde çalışanların sağlıklarının korunması için aşağıda verilen kuralların uygulanması gerekir.  

 Elle taşıma ve kaldırma uygulamalarında çalışacak işçiler sağlıklı duruş, sağlıklı kaldırma ve taşıma 
uygulamaları konusunda eğitilmelidir.  

 İşe yeni giren bir personelin kaldırma ve taşıma işiyle ilgili kısıtlayıcı ve engelleyici bir durumunun söz konusu 
olup olmadığı tıbbi muayene yoluyla değerlendirilmelidir.  

 Elle taşıma işlemleri sırasında oluşan ani kas, eklem ve bel ağrılarında ayrıntılı bir hekim değerlendirmesi 
yapılmalıdır. 

 Ele taşıma işlemleri sırasında sigara içilmemelidir. 

 Taşıma öncesi taşıma yolunda kaygan döküntüler, engeller, birikintiler olmaması sağlanmalıdır.  

 Ağır cisimler kaldırılarak değil çekilerek ya da sürüklenerek taşınmalıdır.  

 Ağır cisimler çekilirken altına çekilmelerini kolaylaştıracak tekerlekler veya sürtünmesi az araçlar 
yerleştirilmelidir.  

 Taşınacak şeyler kulpu olan kaplar içerisinde taşınmalıdır.  

 Tüm tutamak ve kulplar yastıklanarak kavrama yüzeyi arttırılmalıdır.  

 Cisimler taşınırken vücuda yakın tutulmalıdır.  

 Yük taşınırken sürtünmesi yüksek, kaymayan ayakkabılar giyilmelidir.  
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 Elle taşıma sırasında taşınacak şeyler görme alanını kapatmayacak biçimde yerleştirilmelidir.  

o Dengesiz yüklenmiş yüklerin taşınmasından kaçınılmalıdır. Taşınan yükün iyi dengelenmesi gerekir.  

o Yük dengeli biçimde tutulmalıdır.  

o Taşımada ağırlık daha çok hâkim olmayan ele verilmelidir.  

o İş dışı etkinliklerde, daha çok işte kullanılan kasların dışındaki kaslara ağırlık verecek işler ve etkinlikler 
yapılmalıdır.  

o Cisimler kaldırılırken ellerden çok; daha büyük kaslara ağırlık verilmelidir.  

o Taşıma sırasında gövde öne veya arkaya, sağa ya da sola bükülü durumda olmamalıdır.  

o Yükler taşınırken taşıma kabına ağırlığı her tarafta eşit olacak biçimde yerleştirilmelidir.  

o Taşıma ortamı çok soğuk, sıcak ve nemli olmamalıdır.  

o Taşıma işinde çalışan işçiler tüm vücutlarını çalıştıracak bir hareket gurubunu günlük egzersiz olarak 
uygulamalıdır. 

o Uzun süre vibrasyon etkisinde kaldıktan sonra (uzun süre kamyon, traktör vb. sürdükten sonra) ağırlık 
taşınmamalıdır  

o Ağırlık kaldırma ile ilgili olarak birçok faktörün etkili olması nedeniyle taşınabilir ideal bir ağırlığın 
belirlenmesi mümkün değildir. Belki genel bir kural olarak. Bir kişinin kendi ağırlığının yarısından fazla bir 
ağırlığı kaldırması, çekmesi ya da itmesi sakıncalı olabilir. Ancak uygun taşıma ağırlığının belirlenmesi 
konusunda ergonomi alanında eğitim görmüş kişilerin katkısı sağlanabilir. Esas olan omurgadaki 
zorlanmanın önlenmesidir. Günümüzde kaldırma eşitliği denen bir formülle iş süreci de göz önüne 
alınarak ağırlık hesapları yapılabilmektedir. Sürekli taşıma ve kaldırma işlemlerinde bu hesaplamalar 
yapılmalıdır.  

o Elle taşıma işinde ekip çalışması tercih edilmelidir.  

o Kaldırma işleminden önce ısınma sağlayacak başka işler yapılmalı, kaldırma ve taşıma işine ısınmadan 
hızla başlanmamalıdır.  

o Belden bükülme yerine tüm vücutla dönülmelidir.  

o Dengesiz ve kontrolsüz hareketlerden kaçınılmalıdır. Ritmik hareket edilmelidir.  

KALDIRMA MİKTARLARI: 
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İLGİLİ MEVZUAT: 

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ 

MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ 

“Fizik ve Mekanik Etkenlerden Meydana Gelenler”  

Belirli organların veya adale gruplarının çok yorucu bir şekilde çalıştırılması ile meydana gelen arızalar  

 Akut ve bursitis  

 Deri altı sellülitisleri  

 Kramplar  
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) 127 SAYILI SÖZLEŞME  

(1967- kabul tarihi: 1974): Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı hakkında 127 sayılı sözleşme;  

 Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması  

 Eğitim ve talimat  

 Yüklerin bedenen taşınması uygun teknik araçlarla sınırlandırılması  

 Hafif olmayan ağır yüklerin kadın ve çocuklar tarafından taşınmasına sınırlama getirilmesi, yüklerin 
taşınması durumunda erkek işçiler için kabul edilen ağırlıktan bariz bir şekilde az olması        

 

128 SAYILI TAVSİYE KARARI:  

 Erkek işçiler için azami yük ağırlığı: 55 kg  

 

AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ:   

90/269/EEC: Çalışanların özellikle sırt incinmelerine neden olabilecek el ile yükleme ve boşaltma işlerinde asgari 
sağlık ve güvenlik koşulları hakkında 29 Mayıs 1990 tarihli Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı direktifin 16. maddesi 
1. Paragrafı kapsamında dördüncü direktif)  

 TANIM (Yüklerin elle taşınması) 

 İşverenin yükümlülükleri 

 Genel Kural  

 Risk değerlendirmesi 

 İş ve İşin yapıldığı yerin Organizasyonu  

 Eğitim 

 İşçiler ve temsilcileriyle istişare  

 EK-I : Elle Taşınacak Yükle İlgili Özellikler  

 EK-II: Kişisel risk faktörleri 

 

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, 
özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki 
işyerlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 

b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. 
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Elle taşıma işi 

MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması 
veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle 
bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder. 

Genel yükümlülük 

MADDE 5 – (1) İşveren; 

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün 
uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdür. 

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle 
taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri 
yapar. 

İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu 

MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda; 

a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli 
düzenlemeleri yapar. 

b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve yüklerin 
özelliklerini de göz önünde bulundurur. 

c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer alan hususlar 
doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alır. 

Bireysel risk faktörleri 

MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği tehlikelere karşı korunması 
için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-
2`de belirtilen hususlar dikkate alınır. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini 
sağlar: 

a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler, 

b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık 
merkezi, 

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış 
taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin, 6331 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

Ek-1 

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 

1. Yükün özellikleri 

Yük; 

 Çok ağır veya çok büyükse, 
 Kaba veya kavranılması zorsa, 
 Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, 
 Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa, 
 Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, 

bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir. 

2. Fiziksel güç gereksinimi 

İş; 

 Çok yorucu ise, 
 Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, 
 Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, 
 Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve 

bel incinmesi riskine neden olabilir. 

3. Çalışma ortamının özellikleri 

 Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, 
 Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa, 
 Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda 

taşımasına uygun değil ise, 
 İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa, 
 Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise, 
 Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir. 

 

4. İşin gerekleri 

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine 
neden olabilir; 

 Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar, 
 Yetersiz ara ve dinlenme süresi, 
 Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, 
 İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu. 

 

Ek-2 

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ 

Çalışanlar; 

 Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması, 
 Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları, 
 Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları, durumunda risk altında olabilirler. 


