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Konu Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konunun genel 
amacı 

Katılımcılar, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve 
bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini bilecek 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanları tanımlar.  

 Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riskleri değerlendirir. 

 Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riske göre alınması gereken iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler. 

Konunun alt başlıkları 

 Düşme  

 Yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması  

o Çalışma platformu 

o Seyyar merdivenler ve halatlar 

o İskeleler 

 İlgili mevzuat 
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YÜKSEKTEN DÜŞME  

Düşmeler, temel olarak hemzemin yani aynı seviyede oluşan düşmeler ve seviye farkı sebebiyle gerçekleşen 
yüksekten düşmeler şeklinde iki sınıfa ayrılabilir. Yüksekten düşmeler seviye farkı sebebiyle oluşan çarpma etkisi 
de göz önüne alındığında daha ciddi sonuçlar doğurmakta ve yüksekte çalışmanın yapıldığı iş ve işyerlerinde 
sıkça yaşanmaktadır. Tablo 2.1. de düşme esnasında alınan yol ve oluşan hızlar gösterilmektedir. 

Tablo 2.1 Düşme ile oluşan hız ve mesafeler 

 

Zaman (s) Hız (km/s) Mesafe (m) 

0,1 3,52 0,05 

0,2 7,06 0,20 

0,5 17,68 1,23 

1 35,32 4,91 

1,5 52,98 11,05 

2 70,63 19,62 

2,5 88,31 30,66 

3 105,95 44,15 

Tablo incelendiğinde, düşen kişinin yaklaşık 0,2 saniye sonra reaksiyon gösterdiği varsayılırsa, bu süre içerisinde 
20 cm mesafelik bir düşüş gerçekleştirmiş olduğu görülmektedir. Yaş, sağlık vb. faktörlere bağlı olarak bu 
reaksiyonun süresinin artması çok daha büyük bir düşüş gerçekleştikten sonra tepki verilmesine neden olmaktadır. 
Dolayısıyla bu durum düşme hareketi başladığında düşmenin önlenmesini çok daha zor kılmaktadır. 

Düşen kişinin bir saniye sonra yaklaşık 5 m ve iki saniye sonra yaklaşık 20 m düşmüş olması hızdaki artış ve dolayısıyla 
çarpma sırasında oluşacak yüksek etkiyi de gözler önüne sermektedir. Bu sebeple özellikle yüksekten düşme tipi 
iş kazaları, ağır sonuçlu ya da ölümlü olma ihtimali yüksek olan kazalardır. 

Çalışanların sık sık düşmesinin önlenmesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması çok önemli bir faktördür. Ayrıca 
dikkate alınması gereken ve bir kısmı düzeltilebilen sağlıkla ilgili faktörler de söz konusudur. Bir çalışanda bu 
faktörler ne kadar çok ise o kişinin düşme ihtimali de o derece artmaktadır. 

Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

 Alt vücudun güçsüz olması, 

 Yürüyüş şekli ve denge ile alakalı problemler,     

 Psiko-aktif ilaçların kullanımı, 

 Postural baş dönmeleri,     

 Zayıf görme, 

 Ayak ve/veya ayakkabılar ile ilgili sorunlar,     

 İlerlemiş yaş, 

 Yorgunluk, 

 Kasların zayıf olması, 
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 Önceki düşmeler, 

 Şeker hastalığı, artrit vb. kronik durumlar,     

 Düşme/yükseklik korkusu. 

Kişinin kendisi ile ilgili bu iç faktörlerin yanı sıra düşme olayını tetikleyen bazı dış faktörlerin de dikkat alınması 
önemlidir. Bu faktörler şu şekildedir: 

 İşyeri faktörleri, 

 İş organizasyonu ile ilgili faktörler. 

 İşyeri ve iş organizasyonu ile ilgili faktörler ise aşağıda belirtilen hususları içermektedir [4]: 

 İşyeri zeminindeki döküntüler, 

 Çalışma yüzeyindeki buzlanma, kar ve yağmur,     

 Gevşek zemin malzemeleri, 

 Zayıf / yetersiz aydınlatma, 

 Düz olmayan / aşırı pürüzlü çalışma zeminleri,     

 Hızlı çalışma temposu, 

 Sıvı ve/veya yağ kullanımını içeren işler,     

 Planlama yapılmadan çalışılması, 

 Yetersiz kontrol ve gözetim, 

 İlgili görevle alakalı bilgi ve eğitimin yetersiz verilmiş olması,     

 Düşmeye karşı uygun olmayan koruyucu yöntemin seçilmesi, 

 Seçilen ekipmanın uygun olmayacak şekilde kurulması ve / veya kullanılması, 

 Görev için gerekli ekipman ve/veya kişisel koruyucu donanımın tedarik edilmemiş olması, 

 Daha güvenli bir çalışma yöntemi varken uygun olmayan çalışmada ısrar edilmesi. 

Bu faktörlerden birisi ya da birkaçının oluşmasıyla düşme olayı meydana gelmektedir. 

Çalışanlar çalışma ortamları ve yaptıkları işin çeşidine bağlı olarak farklı ortam ve yapılardan düşebilmektedir. 

Çalışanların düşmesi ile sonuçlanabilecek bu ortam ve yapılar şu şekilde sıralanabilir: 

 Yapı kenar boşlukları, 

 İskeleler (Cephe, asma, mobil, kalıp altı vb.) 

 Mobil yükseltilebilir iş platformları, Çatılar, 

 Merdivenler (Kat merdivenler, el merdivenleri, dikey merdivenler vb.)    

 Elektrik / telefon direkleri, 

 Asansör, merdiven, baca, şaft ve aydınlatma vb. boşluklar,     

 Silolar, 

 Platform ve basamaklar, 

 Kamyon, tanker vb. araçlar,    

 Makine ve tezgâhlar, 

 Çalışma sepetleri,     

 Forklift ve vinçler,     

 Kazı kenarları,  

 Geçitler, 

 Çelik yapılar, 
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 Halat ile yapılan çalışmalar, 

 Diğer seviye farkı oluşturan yapı ve ekipmanlar.  
 

YÜKSEKTEN DÜŞMENİN NEDENLERİ VE DÜŞMENİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: 

 Bilgi Eksikliği: Kişinin yaptığı işle ilgili olarak yeterli ve istenilen donanımda bilgiye sahip olmaması. 

 Eleman Atama: Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi. Yapılan işin çalışanın fiziksel yapısıyla 
uyuşmaması (az görme, işitme, herhangi bir organını kullanamama vb.) 

 İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması: Yöneticilerin iş güvenliği kurallarının gerekliliğine inanmaması ve 
bu kurulların uygulanması için personelini eğitmemeleri.  

 Mühendislik: Tasarlanmış sistem güvenli çalışmayı zorlaştırıyor; işin asgari gereksinimlerine cevap vermemesi. 

 Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman: Kişisel koruyucu ekipman kullanılmıyor veya yetersiz olması. Baret 
takmama, eldiven veya gözlük kullanmama, temizlik kurallarına uymama vb.  

 Yetersiz Kontrol ve Bakım Programı: Kontrol ve bakım programı kritik ekipmanları kapsamıyor; Program 
yeterince takip edilmiyor. Birimler arası iletişim kopuk, gözlenen aksaklıklar ilgililere iletilmiyor. 

 Yetersiz/ Düşük Kaliteli Ekipman Alımı: Satın alınan iş güvenliği ekipmanları uluslararası standartlarına 
uymuyor; işin gereksinimlerini cevap vermede yetersiz kalması. (Gerekli ödeneğin ayrılmaması veya 
kazanma iç güdüsüyle ucuz iş gücü ve ekipman kullanımı) 

 Yetersiz Ödüllendirme: Kişinin iş güvenliği kurallarına uygun davrandığı takdirde alacağı ödül teşvik edici 
değil. Kişiye kendisinden beklenen ve gerçek iş güvenliği performansı konusunda yetersiz veya hiç bilgi 
verilmiyor. 

 Güvensiz Çalışma Yöntemleri: Güvenli olduğu kabul edilen iş güvenliği kurallarının ve çalışma yöntemlerinin 
güvensiz olması.  

ÇİMENTO FABRİKALARINDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA  

Çimento fabrikaları yüksek binalar, ağır ve büyük ekipmanlar içermektedir. Özellikle bakım, temizlik ve proses 
kontrol amacı ile çalışanlar yüksekte çalışmaya maruz kalmaktadırlar. Çimento fabrikalarında 1,5 metre ve daha 
yüksek olan korumasız ve/veya korkuluksuz düz veya eğimli platformlarda yapılan çalışmalar yüksekte çalışma 
kabul edilir.  
 
Ayrıca çalışma yapılan yer gerek yer seviyesinin altında gerekse üstünde olsun bir düşüşün gerçekleşmesi halinde 
yaralanma riski taşıyor ise ve kişi çalışma yapılacak yere ulaşıp çalışma yerinden başlangıç noktasına geri 
dönemiyorsa da yüksekte çalışma kapsamındadır.  

Çimento fabrikalarında aşağıdaki faaliyetler, çoğunlukla yüksekte gerçekleştirilmektedir. 

 Çatılar  Monoray vinçler 

 İskeleler  Bunker ve silolar 

 Seyyar ve gemici merdivenleri  Silobaslar 

 Değirmen üzerleri  Kanallar ve çukurlar 

 Döner fırın üzerleri  Duvarlar 

 Filtreler  Vinç vb. sepetteki çalışmalar 

 Tankların içi ve üzeri  Gezer vinç   

 Gaz borusu hatları  Elektrik havai hatları 
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 Hava-su tesisatı hatları  Seyyar platformlar 

 Siklonlar  Bina dış cephesinde yapılan faaliyetler 

 
Çimento Fabrikalarında Yüksekte Çalışılarak Yürütülen Faaliyetlere Örnekler  
 
Çimento sanayinde üretim hattında kullanılan tüm makinelerin gerek imalatları gerekse montajları esnasında 
yüksekte çalışma durumları olmaktadır. Bu makinelerin kurulumları çoğunlukla dışarıdan alt yükleniciler tarafından 
yapılmaktadır. Dolayısıyla alt yüklenici firmaların işe başlamadan önce yüksekte çalışma ile ilgili durumlarının 
gözden geçirilmesi, hatırlatıcı eğitim verilmesi ve duruma göre önlemler alınması gerekmektedir. 

Üretim devam ederken bazı ekipmanlara ulaşım gerekmektedir ve bu gibi durumlarda hızlı bir şekilde müdahale 
ve süre önemlidir. Bu bağlamda, söz konusu yerlere ulaşımda, süreklilik arz eden durumlarda, mutlaka işin 
yapılacağı bölümde çalışma platformu ve korkulukları olmalıdır. Bu durumlar genellikle ilk kurulum esnasında 
tespit edilmeli ve gerekli platform ve korkuluklar tesis kurulumu sırasında yapılmalıdır. Değişen durumlarda ortaya 
çıkan çalışma yerlerinin çalışanlar tarafından bildirilmesi tehlikeli ortamların önlenmesini sağlayacaktır. 

Çimento fabrikalarında üretim hatlarında belirli sürelerde revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu durumlarda 
özellikle bakım çalışmaları için çeşitli yerlere iskeleler kurulmakta ve bu iskelelerde çalışmalar yapılmaktadır. Söz 
konusu iskeleler uzman kişilerce kurulmalı ve çalışma bölümlerinde iskele ekipmanlarının (korkuluklar, kalaslar vb.) 
eksiksiz ve uygun olduğu iskele teftişçilerince incelenmelidir.  

Çimento fabrikalarında istenmeyen toz kaçakları nedeniyle havada asılı bulunan tozlar zamanla çatılarda, boru 
üzerlerinde vs. yerlerde birikmekte ve bu biriken tozların zaman zaman temizlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
bu tür yerlerin temizlikleri esnasında yüksekte çalışma yapılmaktadır.  

Yukarıda örneklendiği gibi, aslında çimento fabrikalarında yüksekte çalışma nerede ise her faaliyet esnasında 
yaşanmaktadır. Özellikle yüksekte çalışma esnasında düşme sonucu ciddi iş kazaları yaşanmaktadır. Mutlaka 
yüksekte çalışma faaliyetleri öncesi çalışma izni sistematiğine göre izin alınmalıdır. 

Yüksekte çalışmanın tehlikesi “düşme”dir. Çalışanların düşmesine neden olabilecek faktörler şunlardır: 

1 Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçme 
2 Korumasız boşluklar 
3 Çalışma platformlarının aşırı yüklenmesi 
4 Zayıf ve bakımsız korkuluk ve tırabzanlar 
5 Kırılgan ve kaygan yüzeyler 
6 Kot farkı 
7 Standartsız, yetersiz ve uygun olmayan donanım 
8 Merdivenlerin yanlış kullanımı 
9 Kötü hava şartları 
10 Yetersiz ışıklandırma 
11 İskele, merdiven vb. yerlere araç çarpması 
12 Kişisel koruyucu donanımların ya da sistemlerin doğru kullanılmaması 
13 Eğitimsizlik, acemilik, yanlış yönlendirilme 
14 Mühendislik hataları 
15 Uygunsuz personel görevlendirme 
16 İş güvenliği kurallarına uymama 
17 Yetersiz kontrol ve bakım 
18 Yüksekte çalışmayı etkileyen sağlık sorunları 
19 Düşen nesnelerin aşağıdakileri yaralaması 
20 Çalışma platformlarının çökmesi veya devrilmesi 
21 Havai elektrik hatları ile temas 
22 Çalışma alanı düzeni 
23 Kaldırma araçları ile çalışma 
24 Yalnız çalışma 
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YÜKSEKTE ÇALIŞMA İZİN SİSTEMATİĞİ 

Tüm çalışma izinlerinde olduğu gibi, yüksekte çalışma izin sistematiği de yüksekte çalışma faaliyetlerinin güvenli 
ortamda yapılmasını sağlar.  Her fabrikanın organizasyon yapısına göre değişmekle birlikte, genel iş izin sisteminin 
prensibi benzerdir. 

Yüksekte çalışacak personelin amiri (Ünite Amirleri/Alan – Vardiya Sorumlusu), yüksekte çalışma iznini veren, 
önlemleri belirleyen ve denetleyendir.  

Alt işveren çalışanları da yüksekte çalışma faaliyetleri esnasında bu sisteme uymakla mükelleftir. Çalışmayı 
yaptırtacak bölüm amiri ünite amirleri ve/veya fabrika İSG sorumlusu nezaretinde yüksekte çalışma ile ilgili 
önlemleri belirleyerek bu önlemleri sahada uygulatmaktan ve denetlemekten alt işveren sorumluları sorumludur.  

Yüksekte Çalışacak Personel, iş izni kapsamında belirlenen önlemlere uyarak yüksekte çalışmalıdır. 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÖNCESİNDE VE ESNASINDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 

Yüksekte yapılan çalışmaların aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilmesi uygun olacaktır: 

 Mümkünse yüksekte çalışmayı önlemek, (ör: montaj çalışmalarının yer seviyesinde yapılması) 

 Yüksekte çalışma kaçınılmazsa, düşmeleri önleyici tedbirleri almak, (korkuluklar, tırabzanlar vb.) 

 Hala düşme riski varsa uygun donanımlar kullanılarak düşme mesafesi ve zararı azaltmak, 

 Toplu koruma yöntemlerine (örnek olarak güvenlik ağları) öncelik vermek, mümkün olmuyorsa kişisel 
koruyucu yöntemlere başvurmak, 

 İskelelerin yetkin kişilerce yapıldığından, özellikle fırtınalı havalarda periyodik olarak kontrol edildiğinden 
emin olunduktan sonra iskelede çalışma izni verilmeli. 

 Sağlık ve güvenliği tehlikeye düşürecek hava şartlarında çalışmayı ertelemek, 

 Acil durum ve kurtarma planları hazırlamak, 

 Çalışanların yetkin, eğitimli ve sağlık açısından uygun olduklarından emin olmak, 

 Çalışmanın bir gözetmen kontrolünde gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Müteahhit firmalar tarafından gerçekleştirilen yapı işlerinde, Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
madde 7-b’de belirtilen ve uygulanacak kuralları belirleyen sağlık ve güvenlik planına uygun bir “Yüksekte 
Çalışma Planı” hazırlanmasını sağlamak. 

Yüksekte çalışma öncesi mutlaka iskeleler, kişisel koruyucu donanımlar, yaşam hatları isg birimince / ünite 
amirince yerinde kontrol edilmelidir. Çalışan üzerinde gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığından, işyeri hekiminin 
yüksekte çalışmaya onay verdiğinden emin olunmalıdır. 

Yüksekte Çalışma Esnasında Kullanılacak Düşme Önleyiciler 

Büyük ve yüksek binaların, çatıların, köprülerin, hareket eden yapı iskelelerinin, açık inşaatların yapıldığı 
çalışmalarda, 7,5 metre ve daha fazla yüksekten insanların düşmeleri halinde düşmeyi engellemek ve düşeni 
yakalamak gibi önemli bir koruma görevi yapmaktadır. Ancak U.V. ışınlarına maruz kalma nedeni ile güvenlik 
ağlarında oluşan yaşlanmanın onların sadece belli bir zaman için açık hava şartlarına maruz kalabileceği ve 
sonra servisten (kullanımdan) kaldırılmasının gerektiği gerçeğine dikkat edilmelidir. Güvenlik ağları haftalık olarak 
kontrol edilmeli veya bir olay zarar verdiğinde kusurlu bölümleri derhal değiştirilmelidir. Ağa düşen malzemeler 
bir sonraki vardiya başlamadan kaldırılmalıdır.  
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Uyarı Hatları 

Sistem halatlar, teller veya zincirler ile korumasız yere yaklaşanları uyarmak için bariyer oluşturan desteklerden 
oluşmuştur. 

 

Kontrollü Giriş Alanları 

Geleneksel düşmeyi önleyici sistemleri kullanmadan korunaksız kenar işleri, tuğla örme işleri ve alakalı işlerin 
yapıldığı alanları ifade eder. İşi yapacak kişilerin dışındaki kişilerin kontrollü giriş alanına girmeleri yasaklanmıştır. 
Kontrol hattı aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: 

 Halat, tel, şerit veya benzeri malzeme ve desteklerden oluşur. 

 En az her 1.8 metrede bir yüksek, görünebilir bayrak veya benzeri işaretler asılır. 

 Çalışma yüzeyinin en düşük noktasından uzaklığı 1 metreden az, en yüksek noktasından uzaklığı 1.14 
metreden fazla olamaz. 

 En az 890 N yüke dayanmalıdır. 

Bariyerler, Çitler, Siperler ve Perdeler 

Bu yöntem çalışanların tehlikeli bölgeye yaklaşmaları durumunda ikaz edici niteliktedir. Bu tür ikazlar kolayca 
görünür ve tehlike alanından yeterince uzağa konulmalıdır. 

Çitler, koruyucu bariyerler olup, genellikle kısa direkler, teller, ipler vb.’den oluşmuştur. Kuyu, hendek, maden 
kuyusu, gibi emniyetsiz bölgeleri bloke eder. Siperler, çitler gibi aynı korumayı sağlar. 

S tipi güvenlik ağı T tipi güvenlik ağı U tipi güvenlik ağı V tipi güvenlik ağı

Uyarı Hattı Sistemi
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Merdiven Kullanımı 

Tüm merdiven tipleri kısa süreli çalışmalar için uygundur. Eğer bir platform veya iskeleye çıkış amacıyla uzun süreli 
olarak kullanılacak ise, merdiven alt ve üst noktalarından sabitlenmelidir. 

Ahşap merdivenler kolaylıkla yıprandıklarından asla boyanmamalıdır. Çünkü boya, merdiven elemanlarındaki 
kusurları, çatlakları ve benzeri hasarları örterek gizleyecektir. Koruyucu olarak şeffaf vernik kullanılabilir. 

İş kazalarına neden olmamak için hasarlı, yıpranmış merdivenler asla kullanılmamalı ve kullandırılmamalıdır. Böyle 
merdivenlerin onarılması mümkün değilse, derhal kullanımdan kaldırılmalıdır. 

Kullanım Öncesi Yapılacak Kontroller: 

 Merdiven amaca uygun mu ? 

o Merdiven Boyu 

o Basamak Eni ve Basamaklar Arasındaki Mesafe  

o Malzeme 

 Basamaklar sağlam mı ?    Eksik basamak var mı ? 

o Gevşek, Çatlak ve Kırık Basamaklar 

o Eksik Basamak 

 Yan destekler / ayaklar sağlam mı ? 

o Kırık, 

o Çatlak, 

o Gevşek. 

 Bağlama/gergi ipi, teli veya çubuğu sağlam mı? (A tipi/katlanan merdivenler). Diğer emniyet parçaları -
stoper, pim, kilit- sağlam ve yerinde mi? (Uzayan merdivenler). 

Merdivenlerin Kullanıma Hazırlanması:  

 Merdiveni, yaklaşık olarak 75 o lik bir açı yapacak şekilde yerleştiriniz. Veya her 4 birim yükseklik için 1 birim 
zeminde açıklık bırakınız. 

 Her iki ayak da kaygan olmayan, hareketsiz ve sağlam bir yüzey / zemin üstünde emniyetli bir şekilde 
sabitlenmelidir. 

 Merdiven boyunu yükseltmek veya zeminde yüzey bozukluğu nedeniyle merdiveni dengelemek amacıyla 
ayaklar altına asla tuğla ve benzeri cisimler konamamalıdır. 

 Merdiven konum ve yerinin diğer insan ve makina hareketleri ile kesişmediğinden emin olunmalıdır. 
Merdivenin, kapı önüne konma zorunluluğunun olması halinde kapıdan geçişler yasaklanmalı veya kapı 
önüne/üstüne ikaz şeridi/tabelası yerleştirilmelidir. 
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 Metal / Alüminyum merdivenler elektrik kaynağı veya hattı ile temasta olmamalı, arada emniyetli bir mesafe 
bırakılmalıdır. 

 Merdivenler, kırılgan zemin / kaplama üstünde kullanılmamalı ve kırılgan malzemelere (çatı su olukları, vb) 
dayanmamalıdır. 

 Eğer bir merdiven uzun süreli bir iş için aynı yerde sıkça kullanılacak ise, merdiven yan destekleri/ayakları alt 
ve üst seviyelerde emniyete alınmalıdır. (Stoperler veya bağlama yöntemi),  

 Tek bir merdiven ile düşey doğrultuda katledilecek mesafe “9 metreyi” geçmemelidir. Bu mesafeyi (9 m) 
aşan yüksekliklerde kesinlikle bir “Ara Platform” kullanılmalıdır. 

 Eğer merdiven, çatı veya platform gibi ikinci bir yüksekliğe çıkmak için kullanılacak ise, merdivenin boyu söz 
konusu yüksekliği en az 1,05 m (5 basamak) geçmelidir. 

 Merdiven üzerinde max. Taşıyabileceği ağırlık yazılı olmalıdır. 

 

 Dikeyde 4 yatayda 1 birim olacak şekilde konuşlandırılmalıdır. 

 

 Merdivenin bastığı zemin sağlam ve düzgün olmalıdır 

  

 Ayaklar yağlı ve kaygan zemin üzerinde olmamalıdır 
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 Merdivenden dışarı sarkma yapılmamalıdır. 

  

 En az 1 m çıkıntı yapacak şekilde konuşlandırılmalıdır 

  

 Merdiven basamağını kullanarak çalışma yapılmamalıdır. 

  

 Merdiven üzerine sadece bir kişi tırmanmalıdır. 

 

 Merdivenleri köprü olarak kullanmamalıdır. 

  

 Merdiveni taşırken elektrik hatlarına dikkat edilmelidir. 
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 Merdivenlerin taşınması 

    

 Sabit dik merdivenlerde koruyucu sırtlık olmalıdır. Koruyucu sırtlık merdivenin ayağından 1.80 metre 
yükseklikten başlamalıdır.   

 Özellikle hareketli araçların sabit merdivenlerinden inişlerde kazalar olmaya açık durumlardır. Merdivenden 
yere inerken büyük dikkat gösterilmelidir.  

 Varsa silobas kapak açma-kapama istasyonlarının (platformlarının) hassas bir şekilde kullanılmasına özen 
gösterilmelidir. 

 Merdivene tırmanırken her iki el ve her iki ayak kullanılmalıdır. Son birkaç basamaktan kesinlikle 
atlanmamalıdır. Her zaman, 3 temas noktası kullanılmalıdır. 2 ayak 1 el veya 1 ayak 2 el. Ekipman ve aletleri 
taşımak için uygun bir yol bulunmalıdır. 

Kullanım Aşaması:  

 Özellikle uzun ve ağır merdivenlerin taşınması veya montajı sırasında yardım isteyiniz. 

 Faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde veya merdivenin alt ve üst noktalarından emniyete alınamadığı 
durumlarda “5 metre” üstüne kesinlikle tırmanmayınız.  

 Merdivene çıkarken veya inerken iki elinizle de tutununuz. 

 Merdivende doğru çalışma pozisyonu için, merdiven üst ucundan itibaren en az 5 basamak bırakınız. 

 Çalışma yüksekliğine tırmandığınızda her iki ayağınız da merdiven basamağı üzerinde olmalıdır. 

 Merdivene yüzünüz dönük olarak çalışınız. Zorunluluk nedeniyle farklı pozisyonlarda ve aynı merdivende 
birden fazla kişinin yerden 2 m yüksekliğin üzerinde çalışması halinde mutlaka emniyet kemeri takınız. 

 Kullanacağınız merdiven genişliğinin, kalça genişliğinizden daha dar olmamasına özen gösteriniz. Kalçanızı 
daima merdiven yan destekleri arasında tutunuz. Merdiven dışına kesinlikle sarkmayınız ve uzak mesafelere 
erişmeye çalışmayınız. Gerekli durumlarda merdivenin yerini değiştirmekten kaçınmayınız. 

ÇALIŞMA PLATFORMLARI 

SABİT PLATFORMLAR 

Ara platform ve geçiş köprüleri dahil 2 metreden daha yüksekte bulunan tüm platformlarda aşağıdaki tedbirler 
alınmalıdır: 

 Söz konusu yerler yeterli boyutlarda olmalıdır (asgari genişlik 430 mm). 

 Bu yerlerde çıkış noktası haricinde, çevre boyunca 910- 1150 mm yüksekliğinde bir korkuluk bulunmalıdır. (Shell 
standartlarına göre 1100 mm) 

 Ayağın platform dışına çıkmasını önlemek amacıyla, korkuluğun iç tarafında kalacak şekilde platform 
kenarlarında en az 150 mm yüksekliğinde ayak emniyet çerçevesi bulunmalıdır (Toeboards - BS 5973). Bu 
çerçeve ile korkuluk tırabzanı arasındaki açıklık 765 mm’den fazla olmamalıdır. Daha büyük açıklıklarda araya 
ikinci bir atkı / kuşak atılmalıdır.  

 Her türlü platform, çalışma yerine çıkışlarda alet, malzeme, moloz bırakılmamalıdır. 

 Her türlü platform üzerinde çalışırken aşağıya alet, malzeme, moloz atılmamalı ve dökülmemelidir. 
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HAREKETLİ PLATFORMLAR 

 Hareketli iskelelerin üstündeki çalışma platformu sağlam ve emniyetli olmalı, platforma çıkışlar merdiven 
aracılığı ile yapılmalıdır. 

 Hareketli platformlar sadece el yardımıyla hareket ettirilmeli, çalışma noktasına götürülmelidir. Yer 
değiştirmek için asla başka araç ve cisimler kullanarak hareketli platformları çekmeye teşebbüs etmeyiniz. 

 Yer değiştirme esnasında, platform üstünde kesinlikle insan, eşya ve malzeme bulunmamalıdır. 

 Platform, çalışma yerine getirilir getirilmez tekerlekler kilitlenmeli ve gerekirse ilave emniyet tedbirleri ile 
sabitlenmelidir. Her tekerlek üzerinde kilit mekanizması bulunmalıdır. 

 Shell standartlarına göre, dış mekânda kullanılan hareketli platformlarda yükseklik, taban (genişlik) ölçüsünün 
3,5 mislini geçmemelidir. CITB yayınlarına göre iç mekânda “en-boy oranı” en fazla (1 x 3,5), dış mekânda 
ise (1 x 3) olmalıdır.  

 Özel olarak dizayn edilmemişse, mobil platformlarda düşey taşıyıcılar arasında mesafe en az 1,2 ve  en çok  
2,5 metre olabilir. Bu şekilde hareketli platform yükseklikleri 1.2 x 3.5 = 4.2 ile 2.5 x 3.5 = 8.75 metre arasında 
değişebilir. 

 Makine gücüyle çalışan mobil-yükselebilen çalışma platformları genellikle merdivenlere, iskelelere ve askılı 
sistemlere alternatif olarak kullanılır. Kolay hareket ettirilebildiği için çalışma platformu gerektiren kısa süreli 
işlerde özellikle tercih edilir. Çeşitli tipleri bulunur; üreticiden özel kullanım kılavuzları istenmelidir. 

 Kullanıcının araçla ilgili özel olarak eğitim alması gereklidir; bu eğitimi almamış kişiler tarafından kullanılmasına 
engel olunmalıdır. 

 Üreticinin belirlemiş olduğu güvenli çalışma yükü ve kişi kapasitesi kesinlikle aşılmamalıdır. Aracının ters 
dönmesine karşı zemine tam oturduğundan emin olunmalı, yumuşak ve hareketli zeminlere 
yerleştirilmemelidir. 

 Üretici tarafından belirlenen amaçları dışında vinç ya da kaldırma aracı olarak kullanılmamalıdır. 
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Hareketli Platform Tipleri 

Silobaslarda yüksekte çalışma faaliyetleri 

Çimento sanayinde silobas ile yapılan çimento taşımalarında dolumdan önce ve sonra silobas üst kapaklarını 
açmak, daha sonra kapatmak gerekmektedir. Bu iş genellikle araç şoförleri tarafından ve yaklaşık 4 metre 
yükseklikte yapılmaktadır. Buradaki düşme tehlikesini önlemek ve bunu kişinin inisiyatifinden çıkarmak 
gerekmektedir. Bunun için fabrikaya gelen tüm silobaslar üzerinde, şoförün kapak açmak veya kapatmak için 
silobas üzerine çıktığında merdivene bağlı bir mekanizma ile açılıp kapanan korkuluk sistemleri mevcut olması 
sağlanmalıdır. Bu sayede kişinin inisiyatifi ortadan kalkmaktadır. Bu örnek, akaryakıt sektörüne hizmet veren tüm 
akaryakıt tankerlerinde görülmektedir.  
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Bunun dışında insan insiyatifine bırakılan silobas kapak açma ve kapatma için yapılan aşağı yukarı hareket eden 
platform korkuluk sistemleri mevcuttur. 
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YÜKSEKTE ÇALIŞAMALARDA KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

DÜŞÜŞ ENGELLEYECİLER 

EN Standartları 

 

DÜŞÜŞ ENGELLEYİCİLERDE BEŞ FONKSİYONEL KATEGORİ 

Düşüş Durdurma 

 Düşme tehlikesinin olduğu yüksek yerlerde çalışırken kullanılması gerekir. 

 Sabitleme noktası/Sabitleme bağlantısı 

 Vücut giysisi-Paraşüt tipi emniyet kemeri 

 Şok emicili ara bağlantısı 

Pozisyon Alma 

 Yüksekliğin artabileceği çalışma sahalarında işçilerin ellerini rahatça hareket ettirerek çalışmalarını sağlar. 

 Sabitleme noktası/Sabitleme bağlantısı 

 Vücut giysisi-Emniyet kemeri ya da bel kemeri 

 Ara bağlantısı – pozisyon alma halatı (Lanyart ) ve düşüş durdurma sistem 

Kuşatılmış Alan 

 Bu sistem genellikle tanklara ve kanallara giren işçiler tarafından kullanılır. Ani/acil bir durum olduğunda 
yukarı geri dönülebilir. 

 Sabitleme noktası; tripot, vinç kolu 

 Vücut giysisi – paraşüt tipi emniyet kemeri / 2 veya 3 sabitleme noktalı 

 Ara bağlantısı – ayarlanabilir yaşam hattı/ geri çekme ünitesi 
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Halat Bağlantısı / Halat Geçişi 

 Bilenen geçiş metodlarının yetersiz olduğu durumlarda halat bağlantı geçiş sistemleri operatöre iş alanında 
süspansiyon ve ellerini kullanmadan pozisyon alma şansı verir. 

 Sabitleme noktası/ sabitleme bağlantısı 

 Vücut giysisi paraşüt tipi oturaklı emniyet kemeri (2 veya 3 noktalı) 

 Ara bağlantı: İp tutuculu sabit hat, çıkışlı sabit hat ve kontrollü iniş ekipmanları 

Kurtarma 

 Minimum gecikme ve hiçbir düşme riskli olmadan yapılan kurtarma, kişinin kendini tehlikeden uzaklaştırması 
ya da tam eğimli ve uzman bir kadro yardımıyla daha teknik operasyon şeklinde olabilir. 

 Sabitleşme noktası ( örn.4 ayak ) / sabitleme bağlantısı 

 Vücut giysisi – 2 ya da 3 noktalı emniyet kemeri kurtarma askısı, üçgen ya da sedye 

 Ara bağlantı – kurtarma ünitesi, düşüş engelleyici ekipman çekmek için makara sistemi 

YÜKSEKTE ÇALIŞIRKEN KULLANILACAK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR 

 Kişisel düşmeyi durdurucu bir sistem, kişinin düşmesini durduran ve durdurucu kuvveti azaltan, birlikte çalışan 
ankraj, bağlayıcılar ve vücut koşumlarından oluşur.  

 Diğer sistem bileşenleri ise lanyard, yavaşlama cihazı ve güvenlik halatıdır.  

 Sistemin etkili olabilmesi için, bütün parçalarıyla birlikte kullanılmalıdır. 

SABİTLEME NOKTASI VE BAĞLANTISI 

Sabitleme Noktası 

 Güvenli bağlama noktasıdır (Örn: Kiriş, yaşam hattı vb.). 

 Bir sabitleme noktasının statik direnci; > 10 kN (3 dakikada) (EN 795b). 

 İşçinin düşebileceği alt seviyeyle kontak olmayacak kadar yüksek olmalı ve çalışma alanına mümkün 
olduğunca dik olmalı. 

Sabitleme Bağlantısı 

 Sabitleme noktasına bağlamak içindir ( Örn: Kayış,çelik halat vb.). 

 Kesinlikle sabitleme noktasına bağlanmalıdır ve minimum statik direnci 15 kN (3 dakikada) olmalıdır (EN 362). 

VÜCUT KORUYUCU 

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri: 

 Herhangi bir düşüş yaşandığında yaralanmalara engel olmaktır. 

 Düşüş durmada uygulamasında en güvenli form, paraşüt tipi emniyet kemeridir. Bel kemeri sadece pozisyon 
almak için kullanılır. 

 İş durumuna ve çevresel yapıya göre seçim yapılır. 

 Emniyet kemerinin her sabitleme noktası statik direnci > 15 kN ( 3 dakikada) EN 361 & EN 358. 

 

Y
Ü

K
S

E
K

T
E

 Ç
A

LIŞ
M

A
LA

R
D

A
 İŞ

 S
A

Ğ
LIĞ

I V
E

 G
Ü

V
E

N
LİĞ

İ



478

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

│ 18 / 25 

 

BAĞLANTI EKİPMANI  

C1-Ara Bağlantı 

 Emniyet kemeri ile sabitleme noktasını birbirine bağlar.(Örn: Şok emici lanyard,düşüş limitleyici vb.). 

 İş durumuna ve çevresel yapıya bağlı olarak seçilen bağlantı ekipmanı çalışanın düşüşünü engellemek 
içindir. 

 Potansiyel düşüş mesafesi hesaplanmalıdır. 

C2-Pozisyon Alma Sistemi 

 Bu sistem kişiyi çalışırken sabitlemek içindir.Ellerin tamamen çalışması için serbest kalması gereken 
durumlarda (Örn: Pozisyon alma halatı,kilitleme sistemi). 

 Kurtarma operasyonlarında; bu ekipman 2 kişinin ağırlığını kaldırmalıdır. 
 

HAYATINIZI KURTARABİLECEK 6 KOLAY ÖNLEM 

 

 

Donanıma arkadaki D- halkasından tutunuz. Şeritlerin 

kendi uygun yerlerine düşmesini sağlayacak şekilde 

donanımı sallayınız. 

 

 

Şayet göğüs, bacak ve/veya bel şeritleri tokalı ise o 

zaman şeritleri serbest bırakınız tokaları açınız. 

 

 

Omuz üzerinden şeritleri kaydırınız, böylece D-halkası 

omuz çıkışları arasındaki orta yere yerleşmiş olur. 
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Bacaklar arasından bacak şeridini çekiniz ve buna karşıt 

uca takınız. Bu işlemi ikinci bacak şeridi ile tekrar ediniz. 

Şayet kayışlı donanım ise, ayak şeritlerinden sonra bel 

şeridini bağlayınız. 

 

 

Göğüs şeridini bağlayınız ve orta göğüs alanına 

yerleştiriniz. Omuz şeritlerinin sıkı olması için sıkı bağlama 

işlemi yapınız. 

 

 

Bütün şeritlerin tokaları takıldıktan sonra, şeritleri sıkıştırınız, 

böylece donanım uygun şekilde takılmış olur ve her türlü 

hareket kabiliyetine izin verir. Fazla olan şeritleri ilmik 

tutuculardan geçiriniz. Bütün kayışların sıkıştırdığınızdan 

emin olunuz. 

İŞ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 

4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler 

4.1. Genel hususlar 

4.1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, 
güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam 
ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir. İş 
ekipmanının boyutları, yapılacak işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını 
sağlayacak şekilde olması gerekir. 

4.1.1.1. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin 
yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda 
çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve platformlar ile katlar veya 
ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski ortadan kaldırılır. 

4.1.2. El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre 
kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, EK-II madde 4.1.1’de belirtilen 
şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. 

4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği 
ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. 

4.1.3.1.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı 
olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanır. 

4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek için 
uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekten düşmeyi önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da 
meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta koruyucular yapılır. Düşmeleri önleyen toplu 
korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. 
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4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması 
gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınır. Bu önlemler alınıncaya kadar 
çalışma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur. 

4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava 
koşullarında sürdürülür. 

4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler 

4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el merdivenleri, basamakları yatay 
konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el 
merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir. 

4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme 
kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir. Platformlara çıkmakta 
kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için 
platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, 
parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır. Mobil el merdivenleri, üzerine 
çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir. 

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunur. 
Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu 
ortadan kaldırmaz. 

4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler 

4.3.1. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen iskele 
tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart 
konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları 
yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. 

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat 
mühendisi, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2)  inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat 
teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya 
yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir. 

4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar 
kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. Yüksekte 
çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır. 

4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli 
çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket 
etmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek 
tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir. 

4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, 23/12/2003 
tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde 
genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir. 

4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, (Ek 
ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya 
yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi 
uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim 
almış çalışanlar tarafından yapılır. 

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,

c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,

ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri, 

d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,
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e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler. 

4.3.6.1. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II madde 4.3.2.’de belirtilen kurma 
ve sökme planları verilir. 

4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler 

4.4.1 Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur. 

a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacak 
şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur. 

b) Çalışanlara, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilir ve kullandırılır. Emniyet kemerinin 
ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır. 

c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi 
halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir. Güvenlik halatında da, 
çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur. 

ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma 
yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir. 

 

YAPI İŞLERİ YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MEVZUAT İSTEKLERİ: 

YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 

Bu ekte yer alan yükümlülükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan iş ile tehlikelerinin ve çalışma şartlarının 
gerektirdiği durumlarda uygulanır. 

A)  Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar 

Yüksekte çalışma 

1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; 
yüksekte çalışma olarak kabul edilir. 

2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde 
yapılması sağlanır. 

b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme 
ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır. 

c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır. 

ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, 
kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. 

d)   Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün 
olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin 
özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri 
güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun 
bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli 
hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı 
sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır. 

e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda 
kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal 
düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında 
yer alır. 

f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun 
olmayan donanımların kullanılması engellenir. 

g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli 
eğitim verilir. 
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ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında 
gerçekleştirilir. 

3– Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve 
kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile 
ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun 
tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. 
Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur. 

4– Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi 
döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında 
süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini 
engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır, korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların bu 
Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır. 

5– Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının geçici olarak 
kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır ve çalışanlara uygun kişisel 
koruyucu donanımlar verilir. 

6– Korkuluklarda; 

a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke 
dayanıklı ana korkuluk, 

b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, 

c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara 
korkuluk, 

Bulunması sağlanır. 

B)  Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 

İskeleler 

17– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 
12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, 
konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır. 

18– Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen, sabit veya hareketli, daimi veya 
geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı oluşturan parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal 
standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır. 

19– Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, 
mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli 
olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz. 

İskelelerde genel tedbirler 

20– İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır; 

a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş 
ve kurulmuş olması, 

b) İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde 
sabitlenmesi, 

c) Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, 

ç) Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması, 

d) İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının 
kullanılmaması, 

e) İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi. 

21– İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir. Platform elemanları ile iskele dikey 
elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması 
sağlanır. 
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22– İskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde 
tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır. 

23– İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlamlıkta olması sağlanır ve bu 
bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli tedbirler alınır. 

24– İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur. 

25– İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi 
tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda 
sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır; 

a) Kullanılmaya başlamadan önce, 

b) Haftada en az bir kez, 

c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, 

ç) Belli bir süre kullanılmadığında, 

d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer 
koşullara maruz kaldığında. 

26– İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine 
asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmez. 

27– İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz. 

28– İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) 
Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler 
kullanılır. 

29– Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılmaması için gerekli 
tedbirler alınır. 

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirler: 

30– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay 
elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır. 

31– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay 
elemanların anma dış çapının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük 
akma dayanımına uygun olması sağlanır. 

32– Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların 
bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır. 

33– Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde 
yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Sağlam olmayan ve 
uygunsuz malzemeler destek parçaları olarak kullanılmaz, iskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. 

34– İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli 
ulaşım sistemleri kullanılır. 

35– Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır. 

36– Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. İskelenin dik ve platformun düz 
olması sağlanır. İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun 
tertibatlar bulunur. 

Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler: 

37– İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren 
sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir. 

38– İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını 
gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler 
işyerinde bulundurulur. 

39– İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanır. 
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40– İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz. Asma 
iskelelerde merdiven kullanılmaz. 

41– İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır. Ayrıca iskelelerde 
düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri bulunur. Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma konumunda 
güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma freni bulunur. İskelelerde 
düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin çalışma esnasında sistemi 
durdurma amaçlı kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır. 

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, otomatik hız algılayıcı sistemler, en 
düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan kaynaklanan 
tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan 
eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur. 

43– İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Çalışanlara bağlantı aparatları ve halat 
tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımı sağlanır. Dikey yaşam hatlarının üst uçları 
uygun bir yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenir. 

44– Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtulmalarını, hareket sırasında 
çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbirler alınır. 

45– İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için gerekli tedbirler alınır. 

46– İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz yükleme 
koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri karşılayacak nitelikte olması sağlanır. 

El merdivenleri: 

47– Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya 
kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılır.  Basamakları, kolları veya bağlantı 
yerleri kırılmış, çatlamış, yıpranmış, hasar görmüş ekipmanlar kullanılmaz. El merdivenleri düzenli olarak kontrol 
edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması sağlanır. 

48– El merdivenlerinin kullanılmasında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde 
belirtilen hükümlere uyulur. 

Çatı işleri 

79– Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin 
düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı merdivenleri, 
güvenlik ağları, çalışma platformları, korkuluklu iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve yatay 
yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler alınır. 

80– Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde 
çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan ve kırılgan maddeden yapılmış yüzeylerde dalgınlıkla 
yürümelerini veya düşmelerini önleyecek gerekli tüm tedbirler alınır. 

Beton döküm işleri 

81– Beton dökümünde aşağıdaki hususlara uyulması sağlanır; 

a) Beton pompasının beton dökülecek yere uygun durumda konumlandırılması,  

b) Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi, 

c) Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dolayı oluşabilecek açmaların 
önlenebilmesi için gerekli kontroller yapılması, 

ç) Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin oluşturduğu 
risklerin ortadan kaldırılması, 

d) Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla 
temasının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması, 

e) Beton pompası bomunun ucundaki bom hortumunun güvenli yöntemlerle idare edilmesi, 

f) Beton yığılmasının tehlike oluşturacağı döşeme betonu dökümü gibi işlerde betonun uygun şekilde yayılarak 
dökülmesi, 

g) Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması, 
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ğ) Beton dökülen ağızda hortumun savrulmaması, 

h) Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşme imkânı 
sağlanması, 

ı) Beton dökümü bitinceye kadar kalıpların sürekli kontrol edilmesi, 

i) Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi. 

Betonarme kalıp işleri 

82– Kalıp işleri işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca 
yapılır. 

83– Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde 
planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır. 

84– Çalışanları, kalıp sisteminin geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için 
yeterli tedbirler alınır. 

85– Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilir. Özellikle kayar kalıp, tünel kalıp 
ve masa kalıplardaki bağlantı yerleri, sabitleme elemanları, tijler, hidrolik hortumları, taşıma yerleri, pano krikoları, 
teker sistemleri, fiş krikoları, yayların aksları ve hareketli parçalar, sapma pimler, ağ sistemleri ve benzeri kalıp 
parça ve unsurları düzenli olarak ve her kullanımdan önce kontrol edilerek deformasyona uğramış ve güvenliği 
tehlikeye atabilecek durumda olanların kullanılmasına müsaade edilmez. 

86– Kalıp sökme işi için izlenecek çalışma yöntemi, parçaların hangi sırayla sökülmesi gerektiği, çalışanların 
çalışma yerlerine güvenli ulaşımı, sökülen kalıp malzemelerinin çalışma ortamından güvenli şekilde uzaklaştırılması 
ve istifi, kalıp malzemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması gibi konularda gerekli 
düzenlemeler yapılır, araç ve gereçler eksiksiz olarak temin edilir. Söküm sırasında, söküm alanında görevli 
çalışanlar hariç kimse bulundurulmaz. 
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