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1. AMAÇ  
Üniversitemiz yerleşkelerinde yüksekte çalışma ve seyyar merdiven kullanımının tekniğine ve 
iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.  
2. KAPSAM  
Üniversitemiz yerleşkelerindeki yapılan yüksekte çalışma ve seyyar merdiven kullanımını 
gerektiren tüm işleri kapsamaktadır.  
3. TANIMLAR  
4. SORUMLULUKLAR  
Daire Başkanlığı 
Dekan 
Fakülte Sekreteri 
5. UYGULAMA  

 
Cam ve Yüksek Alan Temizliği 
1. Çalışma yapılan alanlarda temizliğe başlamadan önce uyarı levhası konur. 
2. Temizlik malzeme ve ekipmanları tamamlanır. 
3. Temizlik sırasında mutlaka gerekli kişisel koruyucu donamımlar kullanılmalıdır. 
4. İş önlüğü giyilerek cam silinecek yer kontrol edilir, boy mesafesi olan yerlerdeki camlar ve 

/veya temizlenecek alanlar az kirli olması halinde cam sil ile ıslatılır ve toz beziyle silinir ve 
kurulanır. 

5. Boy mesafesini açan cam ya da yüksek alanlar teleskopik aparatlar ya da merdiven 
kullanılarak temizlenmelidir. 

6. Merdiven kullanımında “Seyyar Merdivenlerin Güvenli Kullanım Talimatı” na 
uyulmalıdır. 

7. Dış cam veya diğer yüksek alan temizliği teleskopik cihazlarla bina içinden yapılmalı, 
kesinlikle dışarıya doğru uzanma ve sarkma yapılmamalıdır. 

8. KESİNLİKLE CAM DIŞ YÜZEYİ PENCERE KENARINA BASMAK VEYA BAŞKA 
YÖNTEMLER KULLANMAK SURETİYLE DIŞARDAN SİLİNMEMELİDİR. 

9. Temizlik işleri bitince malzemeler temizlenip toplanır ve yerlerine kaldırılır. 
 

Seyyar Merdivenlerin Güvenli Kullanım Talimatı 
1. Merdiven üzerinde dengeyi kaybetmemek için erişimi zor olan noktalara uzanılmamalıdır. 
2. Merdivenlerin tutunulamayacak kısmına kadar tırmanılmamalı veya üzerinde iş yapmaya 

çalışılmamalıdır. 
3. Merdivenlerin tepesinin sert bir yüzeye dayalı olup olmadığına dikkat edilmelidir. 
4. Metal veya benzeri iletken malzemelerle güçlendirilmiş ahşap merdivenler de dahil olmak 

üzere metal merdivenler elektrik hatlarının yakınında kullanılmamalıdır. 
 
Çalışanlar, merdivenlerden inip çıkarken; 
1. Yüzleri her zaman merdivene dönük olmalıdır. Her zaman en azından iki el ve bir ayağı 

veya bir el ve iki ayağı merdivende olmalıdır (3 nokta bağlantı metodu). 
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2. Merdivenin en üst iki basamağında çalışmamalıdır. 
3. Ağır ve tehlikeli maddeleri taşımamalıdır. 
4. Merdivende yanlara eğilerek çalışılmamalıdır. 

 
5. Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşımalıdır. 
6. İş ayakkabılarının ve basamakların yağlı ve çamurlu olmadığından emin olmalıdır. 
7. Merdiven kapı önüne dayanacaksa, kapının kilitli veya açılmaması için gerekli tedbirlerin 

alınmış olduğundan emin olmalıdır. 
8. Merdiven kullanımında yalnız çalışma yapılmamalıdır. Bir kişi gözetici olarak iki kişi ile 

çalışma yapılmalıdır. 
 
Merdivenler 
 

1. Merdivenler iyi durumda olmalı, kullanım sırasında meydana gelebilecek olan 
olumsuzluklara karşı (kırılmış, çatlamış, yıpranmış, eksik basamaklı, vs.) düzenli olarak 
kontrol edilmeli ve herhangi bir aksaklık varsa sorun giderildikten sonra kullanılmalıdır. Bu 
tür kontroller için kimlerin görevli olacağı önceden belirlenmelidir.  

2. Merdivenler genellikle üst kısımlarından bağlanarak güvenli hale getirilmeli ve böylelikle 
kaymaları engellenmelidir.   

3. Merdivenler, dış tarafa kaymayı önlemek için belirli bir açı ile yerleştirilmelidir. 
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