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YÜKSEKTE 
GÜVENLİ 
ÇALIŞMA

a. Yükseklik
Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler 
yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma 
ise, kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde 
veya altında, sağlık ve güvenlik açısından tehlike 
oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir.  

Yükseklik kavramı sadece referans seviyesinin üstü 
olarak değil, altı olarak da yorumlanmalıdır. İnsanların 
düştüğünde düşüp yaralanabileceği kot farkı olan 
bölgeler yüksek olarak tanımlanabilir. 

Tanımlama ve uygulamalarda farklı durumlar söz 
konusu olmaktadır. Yükseklik kavramının göreceli 
olduğu ve kişiden kişiye değiştiği de ifade edilmektedir. 
İnsanın vücut ağırlık merkezi (VAM) denge noktası 
(ikinci omur) olarak bilinir ve burası yükseklik noktası 
olarak alınır. İnsandan insana farklılık gösteren 
yükseklik  kavramını tanımlarken temel alacağımız 
ölçü insan bedenidir.

b. Yüksekte Çalışma
5 Ekim 2013 ve 28786 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği” uyarınca seviye farkı bulunan ve düşme 
sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü 
alanda yapılan çalışma, yüksekte çalışma olarak kabul 
edilir.

c. Riskler
İş kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda ikinci 
sırayı, ölümlerde ise birinci sırayı yüksekten düşmeler 
almaktadır. Occupational Safety and Health Act 
(OSHA) verisine göre 3,4 metre üzerinde çalışırken 
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d. Yüksekten Düşme Nedenleri
 ■ Bilgi eksikliği
 ■ Personel atama yanlışlığı
 ■ İş Güvenliği kurallarının uygulanmaması
 ■ Mühendislik uygulamaları hataları
 ■ Yetersiz kişisel koruyucu donanım
 ■ Yetersiz / düşük kaliteli ekipman alımı / kullanımı
 ■ Yetersiz ekipman kontrol ve bakım programı
 ■ Kullanım öncesi veya işbaşı kontrollerinin yetersizliği
 ■ Yetersiz ödül- ceza sistemi uygulanması
 ■ Yetersiz gözetim ve nezaret
 ■ Yetersiz sağlık kontrolleri (tansiyon, şeker, kalp 

rahatsızlığı, sara, v.b.)
 ■ Güvensiz çalışma yöntemleri

e. Düşme Süreleri
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düşen insanların %85’inin hayatını kaybettiğini 
göstermektedir. Bu senaryoların önüne geçmek için 
yüksekte çalışma prosedürlerine uyum büyük önem 
arz etmektedir.

Yol
(metre)

Zaman
(sn)

Hız
(km/saat)

Hı
(m/sn)

0,05 0,10 3,25 0,98
0,44 0,30 10,58 2,94
1,23 0,50 17,68 4,91
4,91 1,00 35,32 9,81

19,62 2,00 70,68 19,62

5 metre yükseklikte çalışıyorsanız, yaklaşık 1 saniyede 
ve 35 km/saat hızla zemine çarparsınız.



EKİPMAN 
VE SİSTEMLER

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Paraşüt Tipi Emniyet Kemerinin aşağıdaki özellikleri 
kontrol edilmelidir:

 ■ Kemerlerin doğal renklerinin değişip değişmediği, 
 ■ Şeritlerin yıpranıp yıpranmadıkları (kesik, yırtık, 

incelme, erime, yıpranma, kimyasal madde teması),
 ■ Kemer dikiş yerlerinin sökülüp sökülmediği, 
 ■ Tokaların gerektiği gibi işleyip işlemediği,
 ■ Madensel bölümlerin şekil değiştirip değiştirmediği, 
 ■ Madensel bölümlerin kırık, çatlak, korozyon, 

malzemede kayıplar pürüzlü tabaka bulunup 
bulunmadığı,

 ■ Markanın okunur olup olmadığı,
 ■ İmal tarihi  ve raf ömrünün (5 yıl) dolup dolmadığı.

Yukarıda belirtilen hususlardan sadece biri 
bile gerçekleşiyorsa, donanım hiçbir biçimde 
kullanılmamalıdır.

Düşme durdurma (önleme) sistemlerinin amacı 
serbest düşüş riskini ortadan kaldırmaktır. Bu 
sistemler paraşüt tipi emniyet kemeri, yavaşlatma 
aparatları, bağlantı elemanları (karabinalar, lanyardlar 
ve ankraj bağlantıları), şok emici aparatlar, yatay 
ve dikey yaşam halatları ve bu halatlara bağlantıyı 
sağlayan halat tutucuların yapılan işe göre uyumlu 
olan kombinasyonlarından oluşmaktadır.  

a. PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ
Nedir? Paraşüt tipi emniyet kemeri düşme riski olan 
yerlerde çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla 
kullanılan, kemer ve halatlardan oluşan güvenlik 
malzemesidir.
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Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Bölümleri

Ön
1. Reflektif Bant
2. Göğüs Kolonları (Ana 
Kolonlar)
3. Göğüs Karabinası
4. Ayar Tokaları
5. D Halkaları
6. Bel Bağlantı Kolonları
7. Bacak Kolonları (Ana 
Kolonlar) 

Arka
1. Reflektif Bant
2. Sırt D Ringi (Halkası)
3. Bel Yastığı
4.Malzeme Taşıma 
Halkası
5. Kalça Kolonları (Ana 
Kolonlar) 
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b. İSKELE
Nedir? İskeleler, geçici olarak desteklenerek 
yükseltilmiş platformlardır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 ■ Standartları ve mevzuat gerekliliklerini karşılayan 

iskeleler kullanılmalıdır. 
 ■ İskeleyi, mesleki yeterlilik belgesi olan kişi kurmalı 

ve sökmelidir. 
 ■ İskele kurulumu sonrası yetkili kişilerce onaylanmalı, 

onaylanmamış iskeleler kullanılmamalıdır. 
 ■ Portatif / seyyar iskelelerde CE ve TSE onayı 

aranmalı ve sadece eğitim almış kişiler tarafından 
kurulup sökülmelidir.  (TS EN 12810-1, TS EN 12810-
2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3)

 ■ İskelede yüksekte çalışma eğitimi almış, yüksekte 
çalışma korkusu olmayan personel çalışmalıdır. Sağlık 
raporunda yüksekte çalışabilir onayı olmalıdır.

 ■ İskele çalışmalarında gerekli çalışma izinleri 
alınmalıdır. Talimatlara uyulması sağlanmalıdır. 

 ■ 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 sağlanmalıdır.

 ■ Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre 
sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin 
edilmeli, mevcut değilse yaptırılmalıdır. Bu hesaplar 
yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin 
güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler 
kullanılamaz.

Tavan işlerinin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde iskele parçaları 
ve diğer elemanlardan 
oluşturulmuş kenar koruması 
örneği



İnşaat projelerinde hareketli  
ve sabit iskele ile çatıya erişim 
örneği

Stabiliteyi sağlamak için yapıya 
sabitlenmiş sabit iskele yoluyla 
kanopiye takılı korkuluklar ile 
erişim örneği

 ■ %100 bağlı olma prensibi uygulanmalıdır (askı 
iskeleler hariç). İskelede çalışan personelin iki bağlama 
halatı (lanyardı) olmalı, aynı anda iki bağlama halatından 
en az bir tanesi mutlaka iskeleye bağlı olmalıdır. 

 ■ İskelenin destek ayakları muhakkak her zaman açık 
tutulmalıdır. 

İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması 
sağlanmalıdır:

 ■ Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi 
bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, 
imal edilmiş ve kurulmuş olmalıdır.

 ■ İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde 
desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun 
şekilde sabitlenmesi sağlanmalıdır.

 ■ Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması 
sağlanmalıdır.

 ■ İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve 
korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı 
elemanlarının kullanılmaması sağlanmalıdır. 

 ■ İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek 
zayıf kısımların güçlendirilmesi gereklidir. 

 ■ Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten 
ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmalı, 
boyutlandırılmalı, kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

 ■ El aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini 
engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

 ■ İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve 
sökümünde “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Yönetmeliği” ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde belirtilen 
hükümlere uyulmalıdır.

 ■ İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren 
tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından 
kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde 
belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanmalı, 
rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen 
iskelelerde çalışma yapılmalıdır:
a) Kullanılmaya başlamadan önce,
b) Haftada en az bir kez,
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, 
ç) Belli bir süre kullanılmadığında, 
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava 
şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek 
diğer koşullara maruz kaldığında. 

7



8

 ■ Tekerlekli iskelelerde çalışma esnasında fren 
tertibatı mutlaka sabitlenmelidir.

 ■ Asma elektrikli iskele çalışmalarında çalışma öncesi 
ve çalışma sırasında sık sık balataların kontrolü ve 
temizliği (hava tutma, v.b. metodlar ile) yapılmalıdır.

 ■ Asma iskele halat bağlantıları tank korkuluklarına 
kesinlikle bağlanmamalı, tank üzerinde orta nozul 
çıkışlarına bağlanmalıdır.

 ■ İskele üzerinde veya vinç sepeti içindeki 
çalışmalarda emniyet kemeri mutlaka iskeleden veya 
sepetten bağımsız bir noktaya bağlanmalıdır.

 ■ İskele veya sepetin taşıma kapasitesi ve yüksekliği 
uyarı levhası ile belirtilmelidir.

 ■ İskele ve vinç kurulumu gerektiren çalışmalarda 
enerji hatları altına veya etki alanına yakın 
kurulmamalıdır.

 ■ Halat üzerinde doğru klemensleme yapılmalı, tüm 
somun bağlantıları ana halat üzerinde olmalıdır.

 ■ Halat çapına göre klemens adedi seçilmelidir (16 
mm kadar en az 3 adet, 20 mm çapa kadar en az 4 
adet, 26 mm çapa kadar en az 5 adet, 26 mm çaptan 
fazla halatlar için en az 6 adet kullanılır).

 ■ Çelik halatların metal yüzeylere temas ettiği 
noktalarda sürtünme sonucu malzeme hasarını 
önlemek için teflon veya kauçuk korumalar 
kullanılmalıdır. Kullanılan tüm askı halatları ve mapalar 
iskelede kullanılacak maksimum yükü kaldıracak 
dayanımda olmalıdır.

 ■ Asma iskelenin her iki tarafındaki askı halatlarının 
boyları, iskelenin dengede kalabilmesi için aynı 
boylarda olması gereklidir.

 ■ Asma iskelenin kurulumu sonrası ilgili tüm bağlantı 
ve kaldırma ekipmanları, yerinde ve çalışma şartlarında 
yetkili kişiler tarafından onaylanmalıdır.

Klemens Bağlantısı



c. MERDİVEN
Nedir? Ahşaptan, taştan, betondan, metalden, vb.  
malzemelerden yapılabilen ve bir yere çıkıp inmeye 
yarayan basamaklar dizisidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 ■ Bütün düz merdivenler bağlanmalı veya tutulmalıdır.
 ■ Basamakları eksik ya da hasarlı olan hiçbir merdiven 

kullanılmamalıdır.
 ■ Merdiven erişilen platformdan asgari 1 metre ileri 

uzatılmalı ve açı yatayda 1 dikeyde 4 birim olmalıdır.
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 ■ El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha 
güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa 
süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi 
mümkün olmayan işyeri koşullarında, iş güvenliği 
mevzuat şartlarına uymak kaydıyla yüksekte yapılan 
çalışmalarda kullanılmalıdır.

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

 ■ Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında 
üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir 
malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan 
diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenmelidir. 
Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, 
platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, 
güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini 1 metre 
aşacak uzunlukta tesis edilmelidir. Uzatılıp kilitlenebilir 
ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden 
ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılmalıdır. 
Mobil el merdivenleri çıkılmadan önce sabitlenmelidir.

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

 ■ Kaymasını engellemek için merdivenin duvara olan 
mesafesi boyunun ¼’ü kadar olmalıdır.

 ■ Merdivenin üst ucu emniyetli bir şekilde 
kullanılabilmesi için üzerine çıkılacak yüzeyi en az 1 
metre geçmelidir.

 ■ Boyalı merdiven kullanılmasına mümkün olduğunca 
müsaade edilmemelidir; aksi halde boya merdivendeki 
hataları gizleyebilir.

 ■ Merdivende herhangi bir eksiklik olup olmadığını, 
basamaklarının tamam ve düzgün olduğunu kontrol 
edilmeden işe başlanmamalıdır.

 ■ Merdivenin alt ucunda bir kişinin sürekli olarak 
merdiveni tutması ve merdiven kullanılarak yapılan 
işler tek kişi yapılmaması, emniyetli bir çalışma ortamı 
sağlanması gereklidir. 

 ■ Merdivene 3 nokta kuralı (iki ayak ve bir kol 
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Korkuluğu olan küçük basamaklı 
platform örnekleri.

merdivene temas edecektir)  uygulanarak çıkılmalı, 
çıkarken yük taşınmamalıdır. 

 ■ Merdivenden inerken veya çıkarken çalışanların 
yüzleri daima merdivene dönük olmalıdır.

 ■ Kilitli veya kapalı herhangi bir şekilde emniyetli 
olmayan kapıların açıldığı yöne merdiven 
dayanmamalıdır.

 ■ Merdiven ayaklarının kuvvetli düz ve sabit zeminlere 
konulması sağlanmalıdır.

 ■ Merdivene tırmanmaya başlamadan, iş 
ayakkabılarında, eldivenlerde yağ, çamur veya kaygan 
bir maddenin bulunmadığına dikkat edilmelidir. 

 ■ Uzayan merdivenlerin en üstten üçüncü ve tek 
merdivenlerin de en üstten ikinci basamağından yukarı 
çıkılmamalıdır.

 ■ Destekli merdivenlerin haricindeki bütün 
merdivenlere emniyet pabucu takılmalıdır.

 ■ Merdivenler, yüksek ısı ve rutubete maruz yerlerde 
muhafaza edilmemelidir.



d. LANYARD
Nedir? Lanyard, vücut koşumuna, ankraja, yavaşlama 
cihazına veya güvenlik halatına bağlayan özel olarak 
tasarlanmış halat, kayış veya kalın dokuma şerittir. 

Şok emici ekipmanlar, düşmeyi önleme sisteminin 
bir parçasıdır. Düşme esnasında oluşan enerjiyi 
boşaltmak veya azaltmak için kullanılır. Şok emiciler 
bir düşüş durumunda, kademe kademe açılıp enerjiyi 
sönümleyerek, kullanıcının bedenine gelen şok yükünü 
ve dolayısıyla kullanıcının bedeninin göreceği hasarı 
azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir. 

Emniyet Kemeri Donanım 
örnekleri.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 ■ Düşüş durdurma amaçlı kullanılan lanyardlar asla 

şok emicisiz kullanılmamalıdır.
 ■ Lanyardla şok emicinin birlikte olduğu ürünler “şok 

emicili lanyardlar” olarak anılmaktadır. Şok emicili 
lanyardlar kullanılırken serbest düşüş mesafesi 
için üreticinin tavsiye ettiği değer  göz önünde 
bulundurulmalı ve buna uygun önlemler alınmalıdır. 

 ■ Bu sistem kullanıldığında çalışma ortamının yere 
olan mesafesine göre ayarlanmalıdır.
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e. KORKULUK
Nedir? Korkuluk  köprü, merdiven gibi, düşme tehlikesi 
bulunan yerlere çekilen duvar ya da parmaklıktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 ■ Korkuluk aşağıdaki şekilde kurulmalıdır:

• Platformdan en az bir metre yükseklikte ve 
herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 
kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk.
• Platforma bitişik, en az 15 santimetre 
yüksekliğinde topuk levhası.
• Topuk levhası ile ana korkuluk arasında 
açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak 
şekilde konulan ara korkuluk.
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f. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Nedir? Kişisel koruyucu ekipman, bir veya birden fazla 
sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak için kişilerce 
giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış 
herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.
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YÜKSEKTE
ÇALIŞMA

PLANLAMASI
Yüksekte yapılacak tüm işler, kişi ve malzemelerin 
düşme riskini azaltmaya yönelik planlanmalıdır. İlk 
adım, yüksekte çalışma ihtiyacını ortadan kaldırmak 
veya mümkün olduğunca azaltmaktır. Yüksekte 
çalışmadan kaçınılamıyorsa;
• Kişi ve malzemelerin düşmesini engelleyecek 

sağlam fiziksel bariyerler (kolektif pasif düşme 
koruması / toplu koruma) sağlanarak düşme riski 
kontrol altına alınmalıdır. Fiziksel bariyer kullanmak 
mümkün değilse, 

• Düşme esnasında tutunma sağlayan kolektif / toplu 
koruma sistemleri (emniyet fileleri, ağları vb.). Bu da 
uygun değilse,

• Bireysel düşme emniyet sistemi (kişinin kenardaki 
tehlikeli noktalara erişimini engelleme). Bu da 
uygun değilse son çare olarak,

• Düşme önleyici sistemler (paraşüt tipi emniyet 
kemeri, şok emicili halat ve çalışan personelin 
bağlanma noktaları) kullanılır.

Yüksekte çalışmayı ortadan kaldıracak ve kontrol 
altında tutacak düşme önleme stratejileri projenin 
teklif verme ve tasarım aşamalarında ana hatlarıyla 
hazırlanmalı; sonradan planlama, tedarik ve görev 
planlama aşamalarında ayrıntılarıyla açıklanmalıdır. 
Yüksekte çalışma gereksinimi ile düşme riskini ortadan 
kaldıracak ve azaltacak uygulama örnekleri şöyledir:

 ■ Klima ve havalandırma gibi üniteleri çatı yerine 
zemine veya uygun mekanlara monte ederek çatıya 
çıkma gerekliliğini ortadan kaldırma,

 ■ Yüksekte çalışma gerektirecek yapısal elemanların 
şantiye dışında önceden imalatı,

 ■ Sundurma gibi büyük elemanların önce zeminde 
monte edilmesi ve mümkün olduğunca bitmiş haliyle 
yerine kaldırılması,

 ■ Yapılacak işlerin ve yürütülecek görevlerin belli bir 
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Zeminde montajı yapılan 
sundurma tam olarak bitmiş
durumda nihai yerine kaldırılır. 
Yüksekte çalışmayı önlemeye 
en iyi örnektir.

Sundurma gövdesi zeminde 
monte edilir ve yarı bitmiş
şekilde nihai yerine kaldırılır. 
Ön cephe detayları hareketli 
yükseltilmiş çalışma platformları 
yoluyla tamamlanır. Yüksekte 
yapılacak işleri azaltmaya 
örnektir.



iş sırasıyla yürütülmesi ve böylece kalıcı yapıların takip 
eden işler esnasında düşme koruması sağlamasına 
olanak tanıyacak şekilde yapılması,

 ■ İskele kurmak yerine, teleskopik sistemler ya 
da benzeri emniyetli araçlar kullanarak çalışmanın 
zeminden yapılması.

Kolektif pasif düşme korumasına (toplu koruma) 
yönelik önlemler kişisel korumaya öncelik verecek 
şekilde alınmalıdır. Böylece tüm personelin aktif şekilde 
işe dahil olması gerekmeden, şantiyede bulunan 
herkes için koruma sağlanabilir. Paraşüt tipi emniyet 
kemeri gibi kişisel düşme koruma ekipmanları, sadece 
başka uygun kolektif koruma araçlarının bulunmadığı 
durumlarda, halatla tırmanma uzmanları, iskeleciler, 
çelik konstrüksiyon montajcıları, kule vinç montajcıları 
gibi eğitimli uzmanlar tarafından birincil düşme 
koruma ekipmanı olarak kullanılabilir. Aynı ekipmanın 
araçtan yük boşaltma esnasında veya kapalı alanlarda 
acil kurtarma ekipmanı olarak kullanımı da uygundur. 
Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin kullanımını içeren tüm 
görevler için, riskler değerlendirilerek, emniyet kemeri 
türünü, bağlantı sistemini, kullanıcı eğitimini, görevin 
denetmenlerini ve acil kurtarma düzenlemelerini 
belirten bir emniyetli çalışma yöntem bildirimi 
hazırlanmalı ve çalışma izni sistemi uygulanmalıdır.

Düşme önleme ya da düşme durumunda yakalama 
ve tutma amacıyla, en az bir bağlantı noktası olan 
TS EN 361 ile uyumlu tüm bedeni kavrayan paraşüt 
tipi emniyet kemerleri kullanılmalıdır. Çalışma 
ortamına ve çalışmanın yüksekliğine bağlı olarak 
düşme durumunda yakalama ve tutmaya yönelik, 
uygun uzunlukta ve şok emicili, sabit uzunlukta veya 
ayarlanabilir bağlantılı karabinalı halat kullanılmalıdır. 
Düşme önleme amaçlı olarak belli bir noktayı geçmeyi 
engelleyen bağlantı karabinalı halatlar kullanıldığında, 
ucunda şok emici bulunmamalıdır. Bağlantı noktaları 
arasında geçiş yapmanın gerekmesi durumunda ve 
düşme riski varsa (örneğin iskele montajı sırasında) 
çift kollu bağlantı karabinalı halat kullanılmalıdır. 

Bağlantı karabinalı halatlar keskin cisimler etrafına 
sarılmamalıdır. İş ilerledikçe çalışanın halat uzunluğunu 
sürekli ayarladığı bağlantı karabinalı halat, sadece 
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Taşınan tankın çözülmesi 
sırasında vinç kancasına
sabitlenmiş olan aktif gergiye 
takılı paraşüt tipi emniyet 
kemeri kullanımı, diğer düşme 
korumalarının işe yaramadığı 
durumlara örnektir.



daha güvenli bir alternatif olmadığında kullanılmalıdır.
Paraşüt tipi emniyet kemerlerinin bağlantı karabinalı 
halat bağlantısı için yapılarda ya da iş ekipmanında 
kullanılan tüm bağlantı noktaları, düşmenin neden 
olacağı darbe yükleri gibi öngörülebilir tüm yükleri 
destekleyebilecek yeterli dayanıma sahip olmalıdır. 

Bağlantı noktalarının sağlamlığı konusunda şüpheler 
varsa, tasarım kontrolleri ve yerinde yük testleri 
sorumlular tarafından gerçekleştirilmelidir. Bağlantı 
noktaları olarak gergi halat sistemi kullanıldığında, 
söz konusu bağlantı noktaları konusunda uzman bir 
mühendis tarafından kontrol ve test edilmelidir. Düşüş 
önleme ekipmanı tam olarak devreye girmeden önce, 
düşen bir kişinin zemine ya da yapının herhangi bir 
kısmına çarpmasını önlemek için, bağlantıların dayanımı 
ve stabilitesi öngörülebilir darbe yüklerine dayanıklı 
olmalı, şok emici ya da geri sarımın çalışması, düşme 
mesafeleri ve sarkaç etkileri de hesaba katılmalıdır.

Geri sarımlı tipte düşme önleyiciler kullanıldığında, 
bunların düşme sırasında yükleri karşılayacak yapının 
arka kısmına takılmaları gerekir; kafa yüksekliğinin 
üstüne takılmalı ve doğrudan şok emicisiz bir halatla 
paraşüt tipi emniyet kemerine bağlanmalıdır. Ancak 
dahili şok mekanizması bulunmayan geri sarımlı 
tipte düşme önleyicilerde, şok emicili halatlar 
kullanılabilir. Geri sarımlı makaralı bağlantı karabinalı 
halatların bağlantı noktalarının, halat uzunluğunun 
düşme yüksekliğini aşarak çalışanın aşağıdaki 
kata çarpmasına neden olabilecek  sarkaç  etkisini  
önleyecek şekilde dikkatlice belirlenmesi gerekir.

Paraşüt tipi emniyet kemeri kullanması gereken tüm 
kişiler, kemerin doğru takılması ve kullanılmasına 
yönelik eğitim almalıdırlar. Ölüm tehlikesi doğurabilecek 
asılma travması aniden ortaya çıkabilir. Emniyet 
kemerinde asılı kalan bir kişinin ayakları boşta kalacağı 
için bacak kasları kasılmaz. Bu kaslar kasılmadığında 
ve paraşüt tipi emniyet kemeri kasıklardan vücuda 
baskı yaptığında, kan dolaşımı olumsuz yönde etkilenir. 
Bu riske karşı, asılı kalan kişi en geç yarım saat içinde 
kurtarılmalı; kişi kurtarıldığında ise kirli kan vücudunun 
alt bölgesinde toplandığı için kesinlikle yatırılmamalıdır. 
Bu nedenle her görevin yöntem beyanında, emniyet 
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Tavan montajında kolektif 
düşme koruması olarak yatay ve 
dikey emniyet fileler örneği.

Düşme önleme amaçlı 
olarak belli bir noktayı 
geçmeyi engelleyen halatlar 
kullanıldığında, ucunda şok 
emici bulunmamalıdır.

Geri sarımlı düşme emniyeti 
sistemi kullanıldığında sarkaç 
etkisi dikkate alınmalıdır.



kemeri takan operatörlerin her konuma ve duruma 
özel kurtarma ekipmanı ve yöntemleri ile etkili ve 
hızlı kurtarma usulleri ilgili kurtarma planlarında 
belirtilmelidir. Kurtarma yöntemleri, kurtarıcıları hiçbir 
şekilde riske atmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
Kurtarma yöntemleri planlanırken,

 ■ Konuma erişim yolları ve kurtarılmaya ihtiyaç duyan 
kişiler,

 ■ Kurtarıcılar için bağlantı noktaları,
 ■ Kurtarılan kişilerin güvenli şekilde kurtarma aracına 

ya da güvenli bir yere nasıl aktarılacağı,
 ■ Kurtarılan kişiler için acil tıbbi yardım,
 ■ Kurtarma sırasında kullanılacak ekipman, yöntem 

ve bunlara ilişkin eğitim dikkate alınmalıdır.

Tüm paraşüt tipi emniyet kemerlerinin ve bağlantı 
karabinalı halatların kendine özgü bir kimlik numarası 
ve geçerli test sertifikası olmalıdır. Bunlar her 12 ayda 
bir ya da bir düşme sonrasında kullanımın veya ciddi 
bir onarım ya da değişimin ardından test edilmeli ve 
belirli periyotlarda uzman bir kişi tarafından görsel 
olarak incelenmelidir. Kullanımının güvenli olduğundan 
ve düzgün çalıştığından emin olmak için her gün bir 
ön çalışma kontrolü yapılmalıdır. Paraşüt tipi emniyet 
kemerinin bir parçasının arızalı olduğu tespit edilirse, 
kullanılmamalı ve hemen hizmetten çekilerek uzman 
bir kişi tarafından parçanın onarılmasına ya da 
sonraki kullanımları önlemek için imha edilmesine 
karar verilmelidir. Paraşüt tipi emniyet kemerleri 
kullanılmadığında, aşırı nem, korozif madde veya diğer 
olası hasar verici etkenlerin bulunmadığı serin, kuru ve 
karanlık bir yerde uygun koşullarda saklanmalıdır.

a. ÇEVRESEL KORUMA
 ■ Yüksekte çalışırken kişiler veya malzemelerin 

yukarıdan düşmesini önlemek için fiziksel bariyerler 
temin ve tesis edilmelidir. 

 ■ Fiziksel bariyer, emniyet filesi sistemi, tam 
yükseklikte paravanlar veya korkuluklardan (üst 
korkuluk, orta korkuluk ve tekmelik) oluşabilir. Fiziksel 
bariyer, kişiler ya da malzemelerin düşebileceği tüm 
açık kısımlara takılmalıdır. 

 ■ Standart çevre korumasının minimum 
gereksinimlerini karşılamak için, yerel yönetmeliğe 
göre minimum yükseklikte bir kenar koruması (ana 
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İlgili bağlantı için yeterli özelliğe 
sahip bağlantı noktaları ve gergi 
halat sistemi tespit noktaları 
seçilmelidir.

Bağlantı noktaları (gergi halat 
sistemi dahil) düzenli olarak
uzman bir mühendis tarafından 
kontrol edilip test  edilmelidir. 

Özel geçici korkuluklar tüm 
çatı işlerinin sorunsuz şekilde 
tamamlanmasını sağlar.



korkuluk uygulaması) sağlanır. Ana korkuluğun, 
çalışma platformuna en az 100 cm’lik minimum 
yükseklikte olması tercih edilir. 

 ■ Platform üzerindeki malzemelerin aşağı düşmesini 
önleyecek şekilde ve platformdan minimum 15 cm 
yüksekliğe kadar bir topuk levhası konulur. 

 ■ Topuk levhası ile ana korkuluk arasında ara korkuluk 
elemanları bulundurulur. Ana korkuluk ile topuk levhası 
arasında uygulanan ara korkuluk uygulaması, platform 
üzerinde çalışan personelin korkuluklar arasındaki 
dikey boşluktan düşmesini önleyecek mesafede 
olmalıdır (47 cm’lik minimum boşluk tercih edilir). 

 ■ Topuk levhaları ile platform yüzeyi arasında boşluk 
olmamalıdır. 

 ■ Yerel yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
 ■ Çevresel koruma dışında yapılan iş sırasında, 

aletleri ve ekipmanı bağlamak için bağlantı karabinalı 
halatlar kullanılmalıdır. Yatay tutucu fileler, aşağıda 
oluşturulmuş girişe kapalı bölgeleri dikkate alarak 
inşaat çalışmalarına yakın şekilde monte edilir.

b. ERİŞİM SİSTEMLERİ
 ■ Hareketli, elektrikle çalışan dikey erişim ekipmanı, 

hareketli yükseltilmiş çalışma platformları (makaslı 
liftler, bomlu liftler,vb) tercihen yüksekte yapılan çeşitli 
işlere erişim yolu olarak kullanılmaktadır. Operatörlerin 
uygun nitelikte sertifikası ve 3 aylık bakım evrakları 
şantiye dosyasında olmalıdır. 

 ■ Gevşek toprak ya da zemindeki çukurlardan ötürü 
kaymayı önlemek için hareketli yükseltilmiş çalışma 
platformlarının sağlam ve düz bir zemine, dış destekleri 
uzatılmış ve tabanları zemine basacak şekilde uygun 
olarak kurulmaları gerekir. Destek ayaklarının altı 
zeminin yumuşaklığına ve kaldırılacak yükün ağırlığına 
göre kalaslarla desteklenmelidir.

 ■ Bomları ya da askı noktaları olmayan makaslı liftler 
haricinde, diğer ekipmanlarını kullanan tüm kişilerin, 
bağlantı karabinalı halatı belirtilen ve onaylanmış 
bağlantı noktasına takılmış şekilde tüm beden paraşüt 
tipi emniyet kemeri takmaları gerekir. 

 ■ Üretici tarafından belirtilmiş tüm iç kilitlerin ve 
cihazların düzgün çalıştığından emin olmak için, 
kullanımdan önce kalifiye operatör tarafından günlük 
kontroller yapılmalıdır. Herhangi bir arıza bulunursa, 
ekipman hemen hizmetten çekilmelidir. 
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Su geçirmez membran hasarını 
önlemek için özel geçici 
korkuluklar çatının üzerine 
monte edilir.

Hareketli yükseltilmiş çalışma 
platformu, kısa dönemli 
onarımlar ya da bakım işleri için 
en iyi erişim şeklidir.

İnşaat projelerinde hareketli ve 
sabit iskele ile çatıya erişim.



 ■ Hareketli, elektrikle çalışan bir dikey erişim 
ekipmanını kullanacak operatörlerin ekipman ile ilgili 
gerekli eğitim ve kalifikasyona sahip olmaları gerekir. 

 ■ Yeni inşaat veya yenileme projeleri sırasında çatıya 
güvenli erişim, stabilite sağlamak amacıyla; yapıya 
sabitlenmiş olan tipte bir merdiven ya da sabit iskele 
ile güvenlik altına alınmalıdır. 

 ■ Merdivenler, kısa dönemli işler (bakım) için ya da 
ön cephe (inşaat projeleri) vb. kapsamındaki işlerde 
sadece bir erişim aracı olarak kullanılırlar.

c. GÖVDE MONTAJI 
 ■ Metal gövdeli yapılar tercihen zeminde monte edilir 

ve olabildiğince bitmiş şekilde nihai yerlerine kaldırılır. 
 ■ Zeminde montajı yapılamıyorsa, hareketli 

yükseltilmiş çalışma platformları ya da kule tipi iskele 
yoluyla inşa edilmekte olan çelik yapıya montajlar 
yapılmalıdır. 

 ■ Çelik yapıya erişimden kaçınılamıyorsa, çalışanların 
çelik işlerinde onaylı bağlantı noktalarına bağlı olan 
tüm beden paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanmaları 
gerekir. Ayrıca emniyet fileleri ve geçici korkuluk 
sistemleri de kullanılmalıdır.

d. ZEMİN AÇIKLIKLARI
 ■ Küçük ve orta boyutlu zemin açıklıkları, içlerine 

malzemelerin veya kişilerin düşmesini önlemek için 
sağlam şekilde sabitlenmiş (tercihen vidalanmış) 
ve net şekilde işaretlenmiş kapaklar ile korunurlar. 
Kapaklar, takılıp düşme tehlikesi yaratmamalıdır. 

 ■ Büyük açıklıkların (yollar, vb.’deki rögar delikleri 
dahil), tercihen korkuluk korumalı olması ve güvenlik 
işaretleriyle işaretlenmesi gerekir.

e. MALZEME DÜŞÜŞÜNÜN ÖNLENMESİ
 ■ Çatılardan, üstü kapanmamış katlardan ya da 

iskelelerden düşebilecek ya da kopabilecek tüm inşaat 
malzemelerinin iş bırakıldığında ve / veya çok rüzgarlı 
havalarda tam olarak sabitlenmesi gerekir. 

 ■ Serbest kenar üzerinde çalışırken, çalışanların uygun 
ekipmanları uygun ankraj noktalarına bağlayarak tüm 
aletleri düşmeye karşı sabitlemeleri gerekir. 

 ■ Yüksekten malzeme düşme riski olan her yerin 
altında, kişilerin yaralanmasını önlemek için bir yasak 
bölge oluşturulmalıdır.
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Hareketli yükseltilmiş 
çalışma platformu üzerinde 
monte edilmiş kanopi çelik 
konstrüksiyon yapısı ve aynı 
anda takılan emniyet filelerine 
örneği

Büyük açıklıklar (tipik olarak 
inşaat halindeki rögarlar), 
sağlam korkuluklu bariyerler bir 
araya bağlanarak koruma altına 
alınır.

Korumasız kenarlarda 
çalışırken, çalışanların aşağı 
düşmesini önlemek için tüm 
aletleri bağlamaları gerekir.



f. İSKELE VE ÇALIŞMA PLATFORMLARI
 ■ Söz konusu durumda doğru tasarım ve ekipmanın 

kullanımını sağlamak için uzman kişiler tarafından 
iskeleler ve çalışma platformları planlanmalı, montajı 
yapılmalı, modifiye ya da demonte edilmelidir. 

 ■ İskeleler ve çalışma platformlarındaki tüm yapısal 
elemanlarda görünür hasar olmamalı, yapı dik durumda 
olmalı ve yeterli çapraz bağlantıları sağlanmalıdır. 

 ■ Sabit iskeleler stabil durumda olmalı, varsa hareketli 
iskeledeki tekerlekler kilitli olmalı ve yükseklik / taban 
3:1 oranını karşılıyorsa kullanılmalıdır. Tüm iskeleler 
ve çalışma platformlarının, kişiler veya malzemelerin 
düşebileceği açık taraflarında korkuluklar, orta 
korkuluklar ve iskele panoları olmalıdır. Malzemelerin 
iskele panoları üzerinden düşme ihtimaline karşı fileler 
ya da korkuluklar temin edilmelidir.

g. MERDİVENLER
 ■ Her tür merdivenin kullanımı asgariye indirilmeli, 

yüksekte güvenli çalışma şekilleri teşvik edilmelidir. 
 ■ Kullanılan tüm merdivenler yapısal olarak sağlam, 

güvenli şekilde monte edilmiş olmalı ve sadece erişim 
amacıyla kullanılmalıdır. Kullanılan merdivenler stabil 
durumda olmalı, sağlam bir yapıya sabitlenmeli, amaca 
uygun olmalı ve güvenli bir şekilde kullanılmalıdır (üç 
noktadan temas kuralı).

h. DOLUM ADASINDA YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
 ■ Paraşüt tipi emniyet kemeri giyilerek doluma 

hazırlanmalıdır.
 ■ Göz süzdürme noktasında aracın gözlerinin boş ve 

temiz, kollektör vanalarının kapalı olduğunu kontrol 
edilmelidir.

 ■ Motor durdurulmalı, el freni çekilmelidir.
 ■ Aracın camlarının kapalı olduğu kontrol edilmelidir.
 ■ Kesici şalter kapatılmalıdır.
 ■ Aracın takozları koyulmalıdır.
 ■ Taşma havuzunun tahliye vanalarının kapalı olduğu 

kontrol edilmelidir.
 ■ Göz süzdürme noktasından gelen aracın gözlerinin 

ve kolektör vanalarının kapalı olduğu kontrol edilmelidir.
 ■ Topraklama pensesi takılmalıdır. Korkuluklar 

tutularak dolum platformuna çıkılmalıdır.
 ■ Emniyet karabinası paraşüt tipi emniyet kemerine 

takılmalıdır.
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Kapak açılarak iç taraftan iskele 
çalışma platformuna doğru 
erişim şekli

Çatıya kısa süreli bakım ve 
erişim işi için girişte kullanılan 
portatif merdiven, tasarlanmış 
olan özel bağlantı noktasına 
sabitlenir.



Dolum adası

 ■ Koruma platformu ve geçiş merdiveni aracın üzerine 
dikkatlice indirilmelidir.

 ■ Dolum kolunu doğru alarak, emniyetli bir şekilde 
aracın üzerine geçiş merdiveninden geçilmelidir.

 ■ Dolum yapılan gözün dışındaki kapakların kapalı 
olduğu kontrol edilmelidir.

 ■ Dolum esnasında rüzgar arkaya alınacak şekilde 
pozisyon alınmalıdır.

 ■ Dolum kolu gözün dibine kadar yavaşça indirilmelidir.
 ■ Dolum kolu vanası yavaşça açılmalıdır.
 ■ Dolum talep bilgileri doğru sayaca girilmelidir.
 ■ Dolum sırasında göz seviyesi dikkatle izlenmelidir. 

Dolum kolunun başından ayrılınmamalıdır.
 ■ Dolum yapılan gözün taşmasına izin verilmemelidir. 

Taşma durumunda dolum kolu üzerindeki kol 
kapatılmalıdır.

 ■ Gözler birer birer doldurulmalıdır. Göz dolduktan 
sonra dolum kolu vanası kapatılmalıdır.

 ■ Kol süzdürülmelidir. Damlama kabı dolum kolunun 
ucuna takılmalıdır.

 ■ Bir diğer göze geçerken dolum tası kola mutlaka 
takılmalı ve kol taşınmalıdır.

 ■ Dolan gözün kapağı yavaşça kapatılmalıdır.
 ■ Mühürleme işlemi uygulanmalıdır.
 ■ Dolum bitince koruma platformunun ve 

geçiş merdiveninin kalktığını görmeden adadan 
inilmemelidir.

 ■ Aracın dolumu bitince topraklama pensesi 
çıkartılmalı ve yerine asılmalıdır.                                           

 ■ Aracın takozları alınmalıdır.
 ■ Kesici şalter açılmalıdır. Dolum yeri yavaşça terk 

edilmelidir.
 ■ Geçici park yerine emniyetli bir şekilde park edilmeli, 

motor durdurulmalı, aracın takozları koyulmalıdır.
 ■ İrsaliye ve / veya fatura satış ofisten alınmalıdır.
 ■ Motor çalıştırılmalı ve kapıdan çıkılmalıdır.
 ■ Acil durum haricinde kesinlikle koşarak ve hızlı 

hareket edilmemeli, gereksiz gürültü yapılmamalıdır.
 ■ Dolum kolu tasları boş gözlere değil, dolu göze 

boşaltılmalıdır.
 ■ Dolum adasında veya tanker üzerindeki 

çalışmalarda baretin düşmesini engelleyecek gerekli 
önlemler alınmalıdır.

 ■ Herhangi bir acil durumda, acil durdurma butonuna 
basılmalıdır.

23



İLGİLİ MEVZUAT

 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
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Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013 Sayı: 28710

Makine Emniyeti Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Sayı: 27158

Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı 
Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair 
Tebliğ 
Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2014 Sayı: 29124

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi 
Tebliği 
Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2012 Sayı: 28509

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2013 Sayı: 28695

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış 
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Kitapçıkta adı geçen mevzuata başvuracak okuyucuların, 
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olunur.
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