
Forklift
kazalarında
işverenin

sorumluluktan
kurtulması mümkün

müdür?

Gelişen  teknoloji  ile  birlikte  limanlarda,  gemilerde,  İnşaat  sektöründe,
mağazacılık  sistemlerinde,  elektronik,  sanayi,  endüstri  gibi  hemen  hemen  her
sektörde forklift vb  iş makinalarının kullanımları hızla artmaktadır. Aynı şekilde bu
artış ile birlikte Türkiye’de işyerlerinde meydana gelen iş kazalarının yaklaşık dörtte
birini forklift kazaları oluşturmaktadır. Forklift kazaları sonucu meydana gelen ölümler,
yaralanmalar  gibi  maddi-manevi  her  türlü  zararın  yanısıra  işverenlerin  de  bu
durumdan  kusursuz  sorumluluğu  bulunduğu  kabul  edilmektedir.  Bu  durumun  tek
istisnası olarak illiyet bağını kesecek derecede üçüncü kişinin tam kusuru bulunması
hali  kabul  edilmektedir.  Hukuk  sistemimizde,  meydana  gelen  işyeri  kazalarından
işveren sorumluluğu birkaç düzenleme ile yerini almıştır.

6098  Sayılı  Türk  Borçlar  Kanununun 417/2.  maddesinde  işverenin  bu
sorumluluğu ‘gerekli her türlü önlemi almak’ şeklinde ifade edilmiş olup  6331 Sayılı
İş  Sağlığı  Ve  Güvenliği  Kanunu/ -  İşverenin  genel  yükümlülüğü  başlıklı  4.
maddesinde  bu  yükümlülükler  tam  olarak  belirtilmesede  daha  spesifik  olarak
sıralanmıştır. Forkliftler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkarmış olduğu İş
Ekipmanlarının  Kullanımında  Sağlık  ve  Güvenlik  Şartları  Yönetmeliği’nde
düzenlenmiş olup bir forklift için asgari gerekler Ek I 3.1.5 maddesinde sıralanmış ve
periyodik  kontroller  ile  ilgili  hususlar  Ek  III’te  ilgili  standartlara  atıfta  bulunarak
kapsama  alınmıştır.  İş  Sağlığı  Ve  Güvenliği  Hizmetleri  Yönetmeliği,  İş  Güvenliği
Uzmanlarının  Görev,  Yetki,  Sorumluluk  Ve  Eğitimleri  Hakkında  Yönetmelik,  İşyeri
Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ise diğer
düzenlemelerdir.

İş  kazalarında  işverenin,  işveren  vekilinin,  İSG  uzmanının  ve  işçilerin
mevzuattla düzenlenen ve düzenlenmeyen bir takım yükümlülükleri vardır. Yazılı olan
yükümlülükler  iş  kazasının  meydana  geldiği  tarihte  halihazırda  yürürlükte  olan
mevzuata  göre  belirlenir.  Yazılı  olmayan  kurallar  ise;  somut  duruma  ve  ceza
hukukunun temel ilkelerine göre belirlenir. Forklift ile meydana gelen kazalarda ise



mevzuatta  yer  alan  düzenlemelerin  yanısıra  nedensellik  bağının  tespitinde  yazılı
olmayan işyeri teamülleri de dikkate alınmalıdır. 

Mevzuatta  yer  alan  düzenlemeler  Yargıtay  Kararları  ile  birlikte
değerlendirilmelidir.  Şöyle ki,

Mevzuatta  yer  alan  düzenlemelerde,  her  türlü  önlem  alınması  gerektiği
noktasında açıklık bulunsada Yargıtay HGK: “İşveren mevzuatta öngörülmemiş olsa
dahi  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelerin  gerekli  kıldığı  iş  sağlığı  ve  güvenliği
önlemlerini  almak  zorundadır.”  Şeklindeki  kararı  ile  duruma  açıklık  getirmiştir.  O
halde, işveren bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı ölçüde iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini aldığı takdirde önlem alma konusundaki yükümlülüğünü yerine
getirmiş olacaktır. 

İşverenin  sorumluluğu  açısından  bir  diğer  önemli  husus  ise  Yargıtay  10.
Hukuk  Dairesi  E.  2015/11423  K.  2017/1772  T.  6.3.2017  Kararı ile  açıklığa
kavuşmuştur. “İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği kavramından kapsamlı olarak, her
türlü önlem almak yanında, bir anlamda objektif özen yükümlülüğü vardır. İşverenin,
mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri , işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı
takdirde  gerekmeyeceği  gibi  bir  düşünce  ile  almaktan  sarfınazar  etmesi  kabul
edilemez.” İşbu karara istinaden işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet
alınması ve Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin
sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Dikkat  edilmesi  gereken  en  önemli  husus  ise  işverenin  üzerine  düşen
yükümlülükleri  yerine  getirdiğini  ve  ilgili  kanun  hükümlerini  uyguladığını
ispatlayabiliyor  ve  belgelendirebiliyor  olmasıdır.  Zira,  forklift  kullanımı  açısından
gerekli  eğitimlerin  işçiye  verildiğini  ve  gerekli  denetimlerin  yapıldığını  iddia  eden
işverenin işbu eğitime/denetime vb. durumlara ilişkin belgeleri sunamaması halinde
yükümlülüklerini yerine getirmediği kabul edilecektir.

Mevzuatta  yukarıda  da  belirtmiş  olduğumuz  üzere,  işverenden  gerekli  tedbirlerin
alınması beklenmekte olup bu tedbirler açıkça belirtilmemiştir. Forklift Kullanımında
dikkat  edilmesi  gereken  ve  işverenin  sorumluluğunu  doğuracak  hususları  işyeri
teamülleri oluşturmakla beraber bu hususlar şu şekilde özetlenebilir; 

 Operatör belgeniz var mı?
 Firma  dışında  forklift  kullanıyor  musunuz?  Fabrika  ortamı  dışında  kullanılan

forkliftler açısından G tipi ehliyetiniz var mı?
 İş  sağlığı  ve güvenliği  konusunda yeterli  örgütlenme sağlandı mı? İş güvenliği

profesyonelleri  hangi  tür  forklift  kullanılması  gerektiği  yönünde  yeterli  bilgi
birikimine sahip mi?

 Forkliftte tip etiketi bulunuyor mu? Tip etiketi Türkçe mi?



 Forkliftte  yük çizelgesi  bulunuyor  mu? Forkliftin  alacağı  yüklerin  bulunduğu ve

istifleneceği platformlar önceden belirlenmiş ve yüklere dayanıklı mı?
 Periyodik Kontrol Sıklığı mevzuata uygun mu?
 Operatör  kısıtlayıcı  sistemler,  özellikle  çarpışma  veya  devrilme  meydana

geldiğinde operatörleri koruyan hayati aksamlar mevcut mu?
 Havalandırması yetersiz bir alanda çalışan forkliftlerde emisyon kontrol sistemleri

bulunmakta mıdır?
 Operatörlere  gerekli  eğitimler  veriliyor  mu?  Belirli  aralıklarla  operatörler

denetleniyor mu? Forklift hız limitlerine uyuluyor mu?
 Yaya ve araç trafiği arasında yeterli ayrım yapılış mı?
 Kör noktalar için forklift operatörlere gerekli imkanlar sağlanmış mı?

Forklift  kullanımında  dikkat  edilmesi  gereken  en  önemli  hususlar  spesifik  olarak
yukarıda sıralanmakta olup işbu hususlara uyulması halinde hem kaza riski hem de
işveren açısından sorumluluk en aza indirgenecektir.

Ayrıca,  işletmenin  büyüklüğü  ve  çalışan  sayısı  göz  önünde  bulundurularak
işveren  tarafından,  iş  sağlığı  ve  güvenliğinden  sorumlu  bir  müdür/işveren  vekili
görevlendirilmesi durumunda artık gerçekleşen iş kazasından işyeri sahibi sorumlu
tutulamayacaktır.  Ancak,  görevlendirilen  bu kişilerin  işinde ehil  olması  ve  aldıkları
ücret  ile  eğitim seviyeleri  bakımından normal  işçi  ile  aynı  statüde bulunmamaları
gerektiği Yargıtay kararlarında ifade edilmektedir.

Sonuç itibariyle,  İşveren/işveren vekili  denetim ve  gözetim yükümlülüğünün
gereği olarak çalışanlarını iş yerinde meydana gelebilecek tehlikelerden koruyarak
bedensel  ve  ruhsal  sağlık  bütünlüklerini  sağlamakla  yükümlüdür.  Mevzuattan  ve
işyeri  teamüllerinden kaynaklanan ve yukarıda belirtilen bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi yani iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınmaması sonucu iş kazaları
meydana gelebilmektedir. Meydana gelen iş kazalarında ceza sorumluluğu açısından
kusur  tespiti  önem  taşımaktadır.  İşverenin  cezai  sorumluluğun  doğabilmesi  için
“kusur”  un  varlığı  arandığından,  işveren  tarafından  yükümlülükler  eksiksiz  yerine
getirildiği  ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiği  yazılı  olarak ispatlandığı takdirde
işverenin sorumluluğundan söz edilemeyecektir.
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