
MERDIVENLERI KULLANMADAN ÖNCE 
Sağlığınız merdiven kullanmaya müsait mi? Bazı sağlık koşulları, ilaç alınması, alkol veya uyuşturucu kullanımı  
merdivenlerin kullanılması sırasında güvenliği tehlikeye düşürebilir.

Merdivenleri tavan taşıyıcıları üzerinde veya bir kamyon içerisinde taşırken zarar meydana gelmesini önlemek  
için merdivenlerin yeterli oranda sabitlenmiş veya takılmış olması sağlanmalıdır.

Teslim aldıktan sonra ve ilk kullanımdan önce tüm parçaların durumlarını ve fonksiyonlarını kontrol ediniz. 
Gerektiğinde henüz monte edilmemiş parçaları (örn. basamaklar) merdivene takınız.

Merdivenin kullanılacağı her iş gününün başlangıcında merdivenlerde hasar olup olmadığını gözle kontrol 
ediniz.

Endüstriyel kullanıcılar için bu konuda yetkili bir kişi tarafından düzenli kontrol edilmesi gerekir (işyeri emniyet  
yönetmeliği).

Merdivenlerin ilgili kullanım amacı için uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Hasarlı merdivenleri kullanmayınız!

Merdivenlerdeki tüm kirler, örn. boya, toz, yağ veya kar temizlenmelidir.

Çalışırken bir merdiveni kullanmadan önce işyeri emniyet yönetmeliğine göre bir risk değerlendirmesi 
(tehlike değerlendirmesi) yapılmalıdır.

MERDIVENLERIN POZISYONA GETIRILMESI VE KURULMASI 
Merdivenler doğru kurulum pozisyonunda kurulmalıdır, örn. dayanan merdivenler için doğru dayama açısı 
(eğim açısı 65 ila 75° arası), basamaklar veya çıkış yerleri yatay olmalıdır. İki ayaklı merdivenler sonuna 
kadar açılmış olmalıdır.

Varsa eğer kilitleme düzenekleri kullanımdan önce tamamen emniyete alınmış olmalıdır. 
Merdivenler düz, yatay ve sabit bir yerde durmalıdır.

Dayama merdivenlerini düz, sağlam yüzeylere dayayınız ve kullanımdan önce örn. duruş emniyetini 
sağlamak için bağlayınız veya uygun düzenekler takınız.

Merdivenleri asla üstten hareketle yeni bir konuma götürmeyiniz!

Merdivenleri kurarken çarpma tehlikesine dikkat edilmelidir, örn. yayalara, araçlara veya kapılara.

Mümkünse eğer çalışma sahası içindeki kapı ve pencereleri kilitleyiniz, fakat acil çıkışları kilitlemeyiniz.

Çalışma sahasında elektrikli işletim araçlarının oluşturacağı her türlü riski belirleyiniz, örn. açıktan geçen yüksek  
gerilim kabloları veya açıkta duran diğer elektrikli işletim araçları.
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Merdivenler çıtaları veya basamakları üstüne değil, ayakları üstüne kurulmalıdır.

Merdivenlerin ilave tedbirler alınarak kayması önlenmediği veya kirli yüzeylerin yeterli derecede temiz olması 
sağlanmadığı sürece merdivenler kaygan yüzeyler üstüne kurulmamalıdır, örn. buz, çıplak yüzeyler veya kirli 
olduğu açıkça görülen yüzeyler).

MERDIVENLERIN KULLANILMASI 
İlgili merdiven türünün azami taşıma kapasitesi aşılmamalıdır.

Çok uzağa dayamayınız; Kullanıcılar kemer tokalarını (göbeği) merdiven çıtaları arasında tutmalı ve iki 
ayağıyla aynı çıta veya basamak üzerinde durmalıdır.

İlave emniyet olmadan bir dayama merdiveninden daha yükseğe çıkmayınız, örn. duruş emniyetinin 
sağlanması için sabitleme veya uygun bir düzeneğin kullanılması.

İki ayaklı merdivenleri başka bir düzleme çıkmak için kullanmayınız.

Bir dayama merdiveninin en üst üç basamağını / çıtasını durma yüzeyi olarak kullanmayınız.

Platformu ve el / diz için tutma tertibatı olmayan iki ayaklı bir merdivenin en üst üç basamağını / çıtasını 
durma yüzeyi olarak kullanmayınız.

Üstüne takılı sürgü merdiveni olan iki ayaklı bir merdivenin en üst dört basamağını / çıtasını durma yüzeyi 
olarak kullanmayınız.

Merdivenler yalnızca kısa süreli ve hafif çalışmalar için kullanılmalıdır.

Kaçınılmaz olarak gerilim altında veya açıkta duran elektrik kablolarının yakınında çalışılması gereken 
işlerde elektrik iletebilen merdivenler (örn. alüminyum merdivenler) kullanmayınız.

Elverişli olmayan hava koşullarında merdivenleri açık havada, örn. kuvvetli rüzgar, don, buzlanma 
kullanmayınız.

Merdivenler üzerinde çocukların oynamaması için gerekli tedbirleri alınız.

Mümkünse eğer çalışma sahası içindeki kapı ve pencereleri kilitleyiniz, fakat acil çıkışları kilitlemeyiniz.

Yüzünüz merdivene dönük şekilde çıkınız ve ininiz.

Çıkarken ve inerken merdiveni sıkıca tutunuz.

Merdivenleri köprü olarak kullanmayınız.

Merdivenlerin üstüne çıkarken uygun ayakkabılar giyiniz.

Yanlardan aşırı yük gelmesini önleyiniz, örn. duvarda veya betonda delik delerken.

Merdiven üzerinde ara vermeksizin uzun süre kalmayınız (yorgunluk tehlike demektir).
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Daha yüksek bir düzleme çıkmak için kullanılan dayama merdivenleri dayama noktasının en az 1 metre 
üstüne uzanmalı veya uzatılmalıdır.

Bir merdiven üstüne çıkarken yanınızda bulundurduğunuz nesneler ağır olmamalı ve kolay kullanılabilir 
olmalıdır.

Dayama merdivenlerinde yanlardan aşırı yük gelmesine yol açan çalışmalardan, örn. katı malzemelerde 
(örn. duvarda veya betonda) delik delmekten kaçınınız.

Merdiven üzerinde çalışırken bir elinizle merdiveni tutunuz veya bu mümkün olmadığında ilave emniyet 
tedbiri alınız.

TAMIR VE BAKIM 
Merdivenlerde tamir ve bakım çalışmaları uzman bir kişi tarafından ve üreticinin talimatlarına uygun olarak 
yapılmalıdır.

Merdivenler üreticinin talimatlarına uygun olarak depolanmalıdır. Özellikle zararlı etkilere karşı korunarak 
depolanmaları gerekir.

Endüstriyel amaçla kullanılan merdivenlerin işyeri emniyet yönetmeliğine uygun olarak bu konuda yetkili bir 
kişi tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
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