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0. Yasal dayanak 

Yükleme emniyeti önemli bir konu olduğu gibi, olası hasarlara karşı da yasal bir zorunluluktur. 
Hasar durumunda (tedbirsiz ve dikkatsiz) davranışlar ve ihmal (gerekli özenin gösterilmemesi, 
ihmalkarlık) söz konusuysa yükümlülüğün geçerli olacağını belirtmek önemlidir. 
 
Kişiler, temel prensip gereği, hem işin olağan akışında hem de herhangi bir sözleşmeden doğan 
bir yükümlülükle ilgili olarak sorumluluklarını her zaman genel yasal yükümlülükler uyarınca, 
olabildiğince özenli bir biçimde yapmalıdır/yerine getirmelidir (ayrıca alt yüklenicimizin 
düzenlemelere uyduğunu ve olası bir kazayı önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığını AM ile 
teyit etmelidir).  
 
Yükleme kaybı olması halinde, ciddi yaralanmalar, hatta ölüm söz konusu olabilir ve bu 
durumlarda yasal yükümlülüklerin (parasal tazminat) yanı sıra cezai yükümlülükler (para cezaları, 
hapis, vb.) gündeme gelebilir. Ayrıca, cezai yükümlülükle sorumlu tutulabilecek kişiler yalnızca 
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yükleme işlemlerinin başındaki kişilerle sınırlı değildir. Böyle bir cezai yükümlülük nihayetinde 
(büyük ölçüde ilgili ulusal cezai hukuk sistemine bağlı olarak) bu operasyonlarda ilgili rol oynayan 
ArcelorMittal tüzel kişiliğinin orta ve üst yönetimini de içerebilir ve bu kişiler: 
i) tüm emniyet önlemlerinin alınmasını sağlamalıdır, 
ii) ilgili çalışanları, riskler ve iyi uygulamalar hakkında eğitmelidir, 
iii) nihai olarak tüm emniyet süreçlerinin uygunluğunun gözetiminden ve çalışmaların düzgün 
yerine getirilmesinden doğrudan sorumludur. 
 
 Yükleme emniyetinin gerekliliği 
 
Yükleme emniyetinin gerekliliği, kaza önleme standartları, yukarıda bahsedilen genel sorumluluk 
ilkeleri ve birçok yasal standart kurallarıyla ortaya koyulmuştur. Bu kurallar, bazı ülkelerde geçerli 
olan belirli yük türleri için son derece ayrıntılı yasalardan ve yükleme güvenliği 
yönetmeliklerinden, yalnızca diğer ülkelerde geçerli olan genel çalışma ilkeleri ve idari 
düzenlemelere değişiklik göstermektedir.  
 
Bazı Üye Ülkelerde geçerli yük sabitleme kuralları, içerik ve kapsam bakımından genellikle 
değişiklik göstermektedir. Bu durum uluslararası taşımacılık şirketlerinin, belirli bir sınır ötesi 
taşımacılık operasyonu için asgari sabitleme gerekliliklerini bilmelerini oldukça güçleştirmektedir. 
Bu nedenle, herhangi bir durumda, bir araç üzerindeki yükün sabitlenmesi, ilgili ülkelerde geçerli 
olan yasal senaryolar ne olursa olsun, Avrupa genelinde aynı yöntemle ve temelde "Avrupa'da 
Karayolu Taşımacılığı için Yük Sabitlemeye İlişkin En İyi Uygulamalar" (“European 
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”) belgesi ve European EN 
12195-1 standardı gibi yükleme emniyeti için temel oluşturan en iyi uygulama ilkelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmelidir.  
 
Bu ilkeler, yük sabitlemeyle doğrudan veya dolaylı ilişkili tüm kamu kuruluşları veya özel tarafları 
ilgilendiren bir referans oluşturmaktadır. Aynı zamanda, Avrupalı uzmanların bu alandaki bilgi 
birikimini temsil ederler ve ilgili tüm tarafları, uluslararası taşımacılık operasyonları için gerekli 
uygun emniyet seviyesine yönlendirmek için tasarlanmışlardır. 
 
 
Önemli: 
 
Yukarıda bahsedilen genel sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, bu standartlar bir 
"YAPILABİLİRLİK" değil "ZORUNLULUK" olarak görülmelidir.  
 
Tehlikenin önlenmesini garanti etmek sorumlu kişilerin, yükleme çalışanlarının ve sürücülerin 
sorumluluğudur. 
 
 Yükleme emniyeti için Sorumluluk / Yükümlülük: 
 
Özetle: Yükleme emniyeti için potansiyel olarak sorumlu ve yükümlü olan kişiler şunlardır: 
1. Yükleyici (yükü kamyona yerleştiren kişi) 
2. Bu kişinin amiri 
3.  Bu kişinin Şirketi 
4. Sürücü 
5. Bu kişinin amiri 
6.  Bu kişinin Şirketi 
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Sonuç: cezai yükümlülüğü önlemenin tek yolu:  
1. riskten kaçınmak için mümkün olan herşeyi yapmak 
2. risk analizi/alınan önlemler için kanıt gösterebilmektir 
 
Bu standart, şirket içi ve dışı uzmanlar tarafından oluşturulmuştur ve ArcelorMittal'in yük 
sabitleme için en uygun olduğuna inandığı yöntemi temsil etmektedir. Bununla birlikte, bu 
standart, tavsiyelerimizde olası bir uyumsuzluk bulması halinde, sürücüyü ve/veya amirini veya 
onun şirketini, ArcelorMittal'i uyarmaktan muaf tutmamaktadır.  
Gözlem/yükleme yeri: 
 ArcelorMittal gerekli görürse, çalışanları: 
- aracın durumunu, sabitleme tertibatlarının mevcudiyetini, bireysel koruma ekipmanları ve 
lisanslarını ve yükün teslim alındıktan sonra sabitlenmesini denetleyecek, 
- işyerinde taşıyıcıya/sürücüye yönelik bir kaza veya yanlış davranış olması halinde müdahale 
edecek 
- uygunsuzluk halinde kişilerin erişimini engelleyecektir. 
 
 

1. Kapsam, referans belgeler ve tanım 

Bu standart, ArcelorMittal'in sorumluluğunda olan1 veya ArcelorMittal tarafından Avrupa'da 
sipariş verilen ürünlerin yüklenmesi ve taşınmasıyla ilgilidir. 
Bu standart, aşağıdaki konuları içermektedir: 
• kamyonculuk şirketleri, 
• iç ve dış depolar 
• ArcelorMittal içinde veya dışındaki taşımacılık bölümleri. 
 
Bu belge, ArcelorMittal'in Avrupa dışındaki tesislerinde bir kılavuz olarak kullanılmalıdır. 
 
Grup Şirketleri, ürünlerle ilgili her türlü çalışma için, asgari olarak geçerli yerel düzenlemelere 
uyacaktır. Bu standardın daha fazla dikkat gerektirdiği durumlarda, bu standart geçerli olacaktır. 
Yerel kurallar, risk değerlendirmesine ve EN12195 Avrupa standardına uygun olarak belirlenmiş 
olmalıdır. 
 
Bu standart, belirli ürünlere özel ayrı kitapçıklarla tamamlanmaktadır; örneğin, KİTAPÇIK – Yassı 
çelik ürünlerin karayoluyla nakliyesinden önce asgari sabitleme gereklilikleri ref. ST019”  
Bu standartta, “haddehane” sözcüğü, hem ArcelorMittal'in haddehaneleri hem de ürünlerimizin 
nakliye edildiği, ArcelorMittal'a ait diğer tesisler için kullanılmaktadır. 
 

2. Genel 

Bu standart, personelimiz veya kamyon sürücüleri tarafından yükleme işlemi sırasında yerine 
getirilmesi gereken faaliyetleri açıklamaktadır: 

o Kamyonun gelişi 
o Yükün kamyona yüklenmesi 
o Yükün sabitlenmesi 
o Kamyonun gidişinden öncesi 

 
 

                                                 
1 Hurda malzemeler bu prosedürün kapsamı dışındadır; AM tesislerinin içindeki dahili taşımalar bu 
prosedürün kapsamı dışındadır. 
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3. Kamyonun gelişi 

3.1 Kamyon sürücüleri 
Kamyon sürücüleri, AM yükleme alanına giriş hakkı elde edebilmek için aşağıdaki belgelere ve 
bilgilere sahip olmalıdırlar: 
- Kimlik, 
- Şirket adı, 
- Yüklenecek malların ayrıntılı listesi, 
- Yüklenecek malların toplam ağırlığı, 
- Yükleme sonrasında gidilecek yer, 
- (ADR2 izni, 25 ton üzerinde yükleme yapmak için…) 
Sürücüye aşağıdaki durumlarda erişim hakkı tanınmayacaktır: 

- alkol veya uyuşturucu kullandığında veya bunları işyerine getirdiğinde 
- yolcu veya evcil hayvan aldığında, ancak, ikinci bir şoföre izin verilir. 

Erişim talebi sırasında göstermeleri istendiğinde, kamyon sürücülerinin KKE'lerini (Kişisel 
Koruyucu Ekipman) göstermeleri gerekmektedir. 
 
Kamyon sürücüleri, asgari olarak aşağıdaki KKE'lere sahip olmalı ve bunları kullanmalıdırlar: 
 
  Emniyet kaskı  

 Emniyet ayakkabıları 
 

ve yerel kurallar gerektiriyorsa, aşağıdakilere de sahip olmalı ve bunları kullanmalıdırlar: 
 
 Emniyet gözlüğü  

 Kesilmeye karşı korumalı emniyet 
eldivenleri 
istifleme/elleçleme işlemlerinde 

 Tüm bedeni kaplayan giysiler 

  

Kulak koruması 

ve yerel kurallar uyarınca gerekli herhangi başka bir şey (örn. aside karşı koruma, gece parlayan 
mont, vb.) 
 

                                                 
2 ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla uluslararası nakliyesine ilişkin Avrupa Anlaşması). 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigides�


 

Kamyon sürücüleri için genel emniyet kuralları 
• Demiryolu taşımacılığına, forklifte, yükleyen nakliyeciye öncelik verin 
• Sinyalizasyona dikkat edin ve uyun 
• Hız limitine uyun 
• Park halinde motoru durdurun 
• Römorkta bulunun tüm eşyaları düzenli tutun 
• Çevreye saygı gösterin (çöp kutularını kullanın, yağ sızıntılarını bildirin…) 
• Hareket halindeki araçları sollamak yasaktır. 
• Karayolları Trafik Kanunu’na uyun (cep telefonu, emniyet kemeri…) 
• Yalnızca belirlenmiş park yerlerine park edin 
• Belirlenmiş dinlenme tesislerini kullanın (duş, tuvalet, kantin) 
 
Ayrıca tavsiye edilen (hatta bazı haddehanelerde zorunlu) kurallar 
•  Taşıma sırasında kabine hiç kimse alınmamalıdır 
 
 
3.2 Araçlar 
Araçlar, kullanımları için emniyetli olacak biçimde muhafaza edilmelidir. 
Yükleme platformu Yükleme platformu düz, sağlam, dengeli ve iyi durumda (eksik veya kırık 
borda olmamalıdır), temiz, kapalı ve kuru (açık römorklar hariç) olmalıdır 
Temiz sözcüğü, kir ve sıvıdan arınmış anlamına gelmektedir. ArcelorMittal sevk memuru 
römorkun temiz olmadığına karar verirse, yükleme yapılmaz. 
Şek. 1 ve 2 Kötü yükleme platformu örnekleri  

    
 
Baş duvarı: araçta kabin ile yükleme platformu arasında bir baş duvarı bulunmalıdır. 
Baş duvarı kargoyu emniyete almak için kullanılıyorsa, belirli bir ağırlık için lisanslı olmalıdır ve 
yük sabitlenirken bu ağırlık aşılmamalıdır. 
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Bağlama noktaları: 
Yük sabitleme noktaları, yeterli sayıda ve aracın yapısına bütünleşik olmalıdır. 
Römorkun iskeleti bir sabitleme noktası değildir (yerel olarak kabul edilmediği sürece). 
Tüm sabitleme noktaları kancalı olmalı ve sabitleme malzemeleri için belirtilen gerilme 
mukavemetine dayanacak güçte olmalıdır. 
Bağlama noktaları iyi durumda olmalıdır (büyük ölçüde paslanmış olmamalıdır…) 
Şek. 3 ve 4 

  
 
 
 
3.3 Sabitleme tertibatları 
Sabitleme tertibatlarının kullanımı zorunludur: bunlar, haddehanesine göre fiber kayışlar, çelik 
zincir veya kablolar olabilir.  
(Bazı yerlerde zincir kullanılması yasaktır: bilginiz olsun!) 
Yük kayışları yükün sabitlenmesi için yeterli sayıda olmalıdır. 
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Bu yük kayışları eskimiş veya hasarlı olmamalıdır. Kayışların durumu, kamyon sürücüsü ve/veya 
yükleme personeli tarafından gözle kontrol edilmelidir. Kayışlar hasar görmüşse (kesik, düğüm, 
vb. varsa) kullanılmamalıdır. 
Şek. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Kötü durumdaki kayışlara örnekler 

 
 
Gergi kayışları (kastanyolalar), kayışların kolayca gerilmesini sağlamalı ve istenmeyen 
gevşemelere karşı kilitlemeli olmalıdır. 

• Naylon kayışlar kullanılacaksa, kayışlar EN12195-2 standardına uygun olmalıdır. 
• Zincir kullanılacaksa, zincirler EN12195-3 standardına uygun olmalıdır. 

Kablo kullanılıp kullanılmaması haddehane kararına bağlıdır (kablo kullanılacaksa, kablolar 
EN12195-4 standardına uygun olmalıdır) 
 
Kayışlar / zincirler / kablolar etiketli ve iyi durumda olmalıdır 
Şek. 6 Etiketlenmiş bağlama elemanlarına örnekler 
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4. Yükün kamyona yüklenmesi 

Yükleme ArcelorMittal çalışanları yönetiminde yapılacaktır. Yükün kamyona nasıl yükleneceğine 
ilişkin tavsiye vermek kamyon sürücüsünün görevidir. 
Gidilecek yere göre azami yük ağırlığı ulusal yönetmelikler dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 
Kamyon sürücülerinin davranışları 
Kamyon sürücülerinin emniyetli bir biçimde ve yükleme ve boşaltma alanlarına ilişkin standarda 
uygun çalışmaları gerekmektedir. 
Sürücüler: 
• Her zaman kibar davranmalı ve işbirliği yapmalıdır 
• Yükleme başlamadan önce, sürücü çekiciyi emniyetli koşullarda açmalı ve römork tabanının 

temiz ve kuru olduğunu kontrol etmelidir 
• Gerekli KKE'yi giymelidir 
• Yükleme alanlarındaki emniyet kurallarına kesinlikle uymalıdır 
• Her zaman aracın yakın çevresinde kalmalıdır 
• Acil durumlarda tesisin acil durum prosedürleri izlenmelidir: Sürücü aracını her zaman acil 

müdahale araçlarının yolunu kapatmayacak biçimde bırakmalıdır. 
• Yükü ArcelorMittal tarafından verilen kitapçıklardaki gibi veya bu türden bilgiler yoksa, Avrupa 

standardında açıklandığı biçimde sabitlenmelidir. 
• Kamyon platformuna erişmek için varsa ArcelorMittal tarafından verilen araçları (hareketli 

merdiven, platform) kullanılmalıdır. 
 
Sürücüler (eksik liste): 
• Çatıyı emniyetsiz bir biçimde açmamalı veya kapatmamalı; 
• Yükleme sırasında römorkta bulunmamalıdır  

İstisna: ürünü vinçten gevşemek için römorka yalnızca yerel risk değerlendirmesi ve 
emniyet önlemlerince uygun biçimde erişime izin verilmektedir 

• Yüke veya yük kaldırma tertibatına elle dokunmamalı veya bunları elle yönlendirmemeli 
• Kenarlara emniyetsiz biçimde tırmanmamalı 
• Römorktan aşağı atlamamalı 
• ArcelorMittal'a ait ekipmanları (forklift kamyonlar, vinçler…) kullanmamalı3 
• Yükün altından geçmemeli 
• Yük ile sabit bir nokta arasında hareket etmemeli veya ayakta durmamalıdır 
• … 
 

 

                                                 
3 Sürücülere buna haddehaneler tarafιnca, ancak kendileri daha önce ArcelorMittal elemanlarιnιn 
gördüğü bir eğitim sonrasι buna izin verilebilir. 
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5. Yükün sabitlenmesi 
Yüklemeden sonra yük, kamyon sürücüsünün yönetimi altında, Avrupa standardına ve bu 
standardın §1 numaralı bölümünde referans verilen diğer belgelere uygun biçimde sabitlenir. 
Her sürücü: 
• İyi durumdaki (sabitleme) malzemeleri kullanmalıdır. 
• Yerel koşullara göre iyi ve güvenli durumdaki ekipmanları (örn. merdiven, vb.) kullanmalıdır 

(Merdivenlerin iyi durumda olmasını bekliyoruz, bkz. §9) 
• Yükün aracının platformuna eşit dağıtılmasından sorumludur 
Sabitleme ve germe işlemleri, yolculuk kısa olsa bile, her zaman nakliyeden önce (Kamyon 
fabrikadan ayrılmadan önce) yapılmalıdır  
Römork üzerinde hiç bir malzeme (örneğin römork kapakları, bariyerler, paletler, sabitleme 
kayışları, vb.) sabitlenmemiş biçimde durmamalıdır  

 
 

6. Kamyonun gidişinden önce (Uzun ürünler alanında) 
Kamyonun gidişinden önce bir AM çalışanı veya kamyon sürücüsü, yük ve yük sabitlemesi 
üzerinde birlikte bir kalite denetimi yapmalıdır. (Örneğin: eke bakınız). 
Birlikte asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren ortak bir doküman imzalarlar: 
• Tarih, 
• Şirket adı, 
• Kamyon sürücüsünün adı 
• Kamyonun kayıt numarası, 
• Sabitlenmiş yükün fotoğrafları (tarih ve sürücünün imzasıyla). 
 
7. Bazı kamyonların ayrıntılı denetimi (Düz ürünler alanında ve AMDS 

bölgelerinde) 
Kamyonlar üzerindeki denetimler, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yapılacaktır. 
Denetimlerin sıklığı: 
Tüm haddehaneler, kamyonlar haddehaneden ayrılmadan önce aylık bazda (günlük bazda 
tavsiye edilir) en az %54 (zorunlu) %10 (tavsiye edilen) düzenli habersiz denetim yapmalıdır. 
Habersiz denetimler yeni taşımacılık şirketleri, yeni kamyon sürücüleri ve herhangi bir şüphe 
olduğunda (örn. nakliye şirketi geçmişte her zaman güvenilir olmadıysa) yapılmalıdır. 
Uygunsuzluklar (her haddehane tarafından) nakliye şirketine düzenli olarak raporlanmalıdır  
Bu raporlama, haddehanenin nakliye şirketi değerlendirmesinin bir parçasıdır. 
Kurallara sistematik olarak uymayan nakliye şirketleri ArcelorMittal'in kara listesine alınmalıdır  
 
8. Gidişten sonra 
Her sürücü: 
• Sabitleme tertibatlarını taşıma sırasında yeniden sıkmakla sorumludur  
Malların elleçlenmesi 
• Nakliyeci/sürücünün malları taşıma sırasında veya sonrasında elleçlemesi yasaktır 

 
 

                                                 
4 Bu zorunlu asgari sınır kitapçıklarda özel mallar için veya yerel haddehaneler kararınca yükseltilebilir. 



 

9. En iyi uygulamalar 
9.1. Kamyonun tavanının açılması (kapanması) için uyarlanmış platform örnekleri (aşağıya 

bakınız), 
Şek. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Römorka erişimi kolaylaştırmak ve düşmeleri önlemek için, sabit veya hareketli merdiven 
kullanılabilir, 

Şek. 8-1 ve 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Uygunsa, kayma riskine karşı malların altına kaymayan mat yerleştirilmelidir. 

Bazı ürünler için kaymayan mat kullanılması zorunludur (kitapçıklara veya yerel kurallara bakın) 
Şek. 9 
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Ek 
 
 

Yükleme sonrası kamyon denetimi, 
 
 

Tarih: 
 
Taşımacılık şirketinin adı: 
Kamyonun kayıt numarası: 
Römorkun kayıt numarası: 
Kamyon sürücüsünün soyadı: 
 
Malların türü: 
Sipariş No: 
Yükleme sonrasında gidilecek yer (müşteri): 
Toplam ağırlık: 
 
Fotoğraflar: 

- yüklemenin genel görünümü 
- yük sabitlemesinin genel görünümü 
- yük sabitlemesinin ayrıntılı görünümü 

 
 
 
 
İmzalar:     Kamyon sürücüsü   AM denetçisi 
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