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YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI  

GEREKEN ÖNLEMLER 

    

 

1. Genel hususlar 

a. 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 seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine 

toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, 

öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir. 

b. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin 

yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve araçlarla 

yapılacaktır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda işçilerin tahliyesini de 

mümkün kılacaktır. Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya 

ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır. 

c. El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı 

gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün 

olmayan işyeri koşullarında, yukarıda a’da belirtilen şartlara uymak kaydıyla 

yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir 

d. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin 

güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği 

durumlarda yapılabilir. 
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Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin 

süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma 

yerleri sağlanacaktır. 

e. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri 

minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenecektir. Eğer gerekiyorsa 

düşmeleri önleyecek koruyucular yapılacaktır. Bu koruyucular yüksekten düşmeyi 

önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda 

ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik 

koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. 

f. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması 

için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer 

güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma 

yapılmayacaktır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra 

koruyucular tekrar yerine konacaktır. 

g. Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak 

uygun hava koşullarında sürdürülecektir. 

h. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir (Yüksekte çalışabilir) sağlık raporu olmadan 

kesinlikle çalışma yapmayınız. 

 

2. El merdivenlerinin kullanımı  

 

a. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilecektir. Portatif el 

merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü 

uygun, sabit pabuçlar üzerinde duracaktır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir 

şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması 

önlenecektir. 

b. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya 

kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, 

ayaklarının kayması önlenecektir. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, 

platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için 

platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta olacaktır. Uzatılıp kilitlenebilir ve 

eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek 
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şekilde kullanılacaktır. Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri 

durdurulacak ve sabitlenecektir. 

c. El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve 

sağlam destek bulunacaktır. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa 

bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz 

 

3. İskelelerin kullanımı  

 

a. Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli 

ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri gözönünde bulundurularak 

kurdurulacak veya söktürülecektir. İskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere muayene 

ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır.  

b. İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir.  

c. İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun 

ve görülebilir yerlerine asılacaktır. Bu ağırlıklardan fazla bir yükün iskelelere 

yüklenmesi yasaktır. 

d. İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı 

önleyecek tedbirler alınacaktır.  

e. İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek 

veya yenileri ile değiştirilecektir.  

f. İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır.  

g. Vinç veya benzeri makinaların kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye 

takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli 

tedbirler alınacaktır.  

h. İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin 

sağlamlık ve dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan yapısal 

düzenlemelere uygun değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları 

yapılacaktır. 

i. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman 

bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart 

form şeklinde olabilir. 
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j. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar 

kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenecek ve yük taşıyan zemin 

yeterli sağlamlıkta olacaktır. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanacaktır. 

Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun 

araçlarla önlenecektir. 

k. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve 

taşınacak yüke uygun olacak ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecektir. İskele 

platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır. 

Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek 

tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. 

l. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan 

kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı 

işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenecektir. 

m. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili 

uzman bir kişinin gözetimi altında ve özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen 

hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçiler 

tarafından yapılacaktır. 

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

anlaşılması, 

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

       c)  İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler, 

       d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak 

         güvenlik önlemleri, 

       e)  İskelelerin taşıyabileceği yükler, 

       f) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya 

         çıkabilecek diğer riskler. 

      Gözetim yapan kişi ve ilgili işçilere gerekli talimatları da içeren kurma ve sökme planları 

verilecektir. 

4. Halat kullanarak yapılan çalışmalar 

a. Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya 

destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacaktır. 
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b. İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve 

kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı 

sağlanacaktır. 

c. Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket 

kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen 

sisteme sahip olacaktır. Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi 

önleyici bir sistem bulunacaktır. 

d. İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet 

kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale 

getirilecektir. 

e. Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve 

gözetim sağlanacaktır. 

f. İşçilere yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim 

verilecektir. 

g. Risk değerlendirmesi gözönünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin 

yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak 

yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir. 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   


