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Hazırlayan                                

Serkan IŞIK                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                

Özcan TÜRKOĞLU                                      
Genel Müdür 

 
Yürürlük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

a) İzin verilen eğim ve yük limitleri dışında platform kesinlikle kullanılmamalıdır.  

b) Çalışma esnasında iş platformu üzerinde emniyet kemeri, baret ve diğer koruyucular kesinlikle 
kullanılmalıdır.  

c) Platform korkuluklarına yüklenilmemeli, korkuluk demirleri merdiven olarak kullanılmamalıdır.  

d) Aküleri; çalışma ve şarjı esnasında dış etkenlerden korunmak amacıyla koruma kapakları kesinlikle 
kapalı tutulmalıdır.  

e) Platform kalkık pozisyondayken iş platformu uzatması altına kesinlikle girilmemeli ve makas 
aralarına el uzatılmamalıdır. 

f) Platforma merdiven vb. gibi yardımcı araçlar kullanılarak kesinlikle çıkılmamalı ve zeminde güvenli 
alanda mutlaka bir gözcü olmalıdır.  

g) Platformu kullanmadan önce kafa üzerinde engel olabilecek durumlar her zaman kontrol edilmelidir.  

h) Platform; açık alev kaynağından uzakta olacak şekilde ve sadece iyi havalandırılan yerlerde 
kapalıyken şarj edilmelidir. 

i) Platform sadece sabit ve düz yüzey üzerindeyken kaldırılmalıdır.  

j) Daha fazla yükseğe çıkabilmek için asla korkuluklar, korkuluklar arasındaki dayanaklar veya bir 
merdiven kullanılmamalıdır. 

k) Her zaman; tehlikeli ve zemin açıklıkları olan yerlerden güvenli uzaklıkta çalışılmalıdır.  

l) Operatör tarafından her kullanım öncesi bir güvenlik kontrolü yapılmalıdır.  

m) Akü kutup başları ile kesinlikle oynanmamalı, arıza durumunda derhal bakım onarım sorumlusuna 
haber verilmelidir. 

n) Platform üzerinde kaynak veya diğer işler için kesinlikle şase bağlantısı alınmamalıdır.  

o) İstem dışı hareketlerde emergency (acil) durdurma butonu kullanılarak platformun çalışmasına son 
verilmelidir. 

p) Çalışma işlemi bittikten sonra platform uygun bir alana park edilip, tam kapalı konuma getirilmelidir. 

q) Platform kesinlikle vinç veya caraskal olarak kullanılmamalıdır.  

r) Platform çalıştırılmadan önce mutlaka akü şarj durumu kontrol edilmelidir. 

s) Platformu kullanmaya başlamadan önce kontrol anahtarı on(açık) konuma getirilmelidir.  

t) Kumanda panelinden (Joystick) hareket hızı bulunulan ortama göre ayarlanmalıdır. Her zaman hızlı 
kullanımdan kaçınılmalıdır.  

u) Çalışma bitiminde kontak anahtarı off (kapalı) konuma getirilmelidir.  

v) Platform şarj edilirken ana şartel butonu kapatılmalıdır.  

w) Platform korkuluklarının yerlerine tam monteli olduğundan emin olmadan çalışılmamalıdır. 

x) Platform hangi konumda olursa olsun yanal kuvvet kullanılmamalıdır. 

y) Sağlık problemi olan kişilerin platformu kullanmalarına kesinlikle izin verilmemelidir. 

z) Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk durumunda platform kesinlikle kullanılmamalıdır. 

aa) Platform kullanımı ‘Yüksekte Çalışma Eğitimi’ almış olan personeller tarafından yapılmalıdır.  

bb) Platform; hava muhalefetinin yoğun olduğu aşırı rüzgârlı vb. durumlarda kullanılmamalıdır. 

cc) Platformun; yüksek gerilimli elektrik direkleri gibi yerlerin çevresinde çalışmasına izin verilmemelidir. 


