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YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI  

1.Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktır.  

2. Çalışma zemininde, geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmayacaktır. Yağlı maddelerin 

zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine izin verilmeyecektir.  

3. Aşağısında 3 metreden daha fazla bir boşluk bulunan veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışan işçileri 

düşmeden korumak için korkuluk, çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için etek tahtaları 

yapılacak, ayrıca işçilere emniyet kemeri taktırılacak, kemerlerin kancaları tercihen bel hizasından yukarıda 

sağlam bir yere takılacaktır.  

4. Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışma zorunda 

oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklar yapılacaktır.  

5. Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicileri, oluk ve her türlü dış boya 

işleri yapanlar ve kuyu, kanalizasyon, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlar düşme tutucu aparatları bulunan 

halata bağlı paraşüt tipi emniyet kemeri takacaklardır.  

6. Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında, yuvarlanan veya kayan işçilerin düşmesini engellemek için korkuluk 

ve etek tahtaları çakılacaktır.  

7. İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler, çalışılan yere uygun bir şekilde 

gerçekleştirilecektir. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasına 

yatay can halatları gerilecektir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirecek ve hat boyunca 

emniyetli olarak yürüyebileceklerdir.  

8. Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1m yüksekliğinde korkuluk 

yapılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel olacak sağlamlıkta 

olacaktır.  

9. Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan her bir işçi için ayrı birer kendir can halatı 

yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılacak ve altlarına uygun bir ağırlık takılacaktır.  

10. İşçiler, bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine 

veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine 

takacaklardır.  

11. Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 

3m’den yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmayacaktır.  

12. Emniyet kemerleri ve müştemilatı, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya 

başlamadan önce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmayacak ve yenileri ile 

değiştirilecektir.  

13. Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme 

yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaktır.  
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14. Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve inişi sağlayacak yollar veya 

merdivenler olacaktır. Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunacaktır.  

15. Tüm iş kazaları ve ucuz atlatmalar, ilgili amire bildirilecektir.  

16. Kalp, tansiyon, şeker, epilepsi hastası, vb kronik hastalıkları olan ile yükseklik korkusu bulunanlar bu 

durumlarını hemen yetkili kişiye bildirmelidir.  

17. Yüksekte çalışacak kişiyi en az bir GÖZLEMCİ sürekli olarak takip edecektir.  

18. Yüksek bir yerde çalışacak kişi bunu amirine bildirmeden, amiri bu çalışılacak yeri kontrol etmeden ve 

gerekli güvenlik önlemleri almadan, sıcak izin belgesi ve en az 1 gözlemci vermeden tek başına çalışamaz. 

19.Elverişsiz hava şartlarında, rüzgarın hızı 40km/saat ve fazlasında, yağmurlu-karlı havalarda vb. çalışma 

yapılmaz.  

20. Yüksek betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu 

mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır  

21-Döşeme kenarları en azından, uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılmalıdır.  

22-Yüksekte çalışmada alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 

santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası yapılacak bunun mümkün olmadığı durumlarda kişi aletlerini 

koyabileceği çanta verilecek.  

23-İskele üzerinde yapılan çalışmalarda, iskelenin sağlamlığı her gün işe başlamadan önce kontrol edilecek 

iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve 1m’den az olmayacak şekilde korkuluk 

yapılacaktır.  

24-Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve 

binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır. Bağlantılar en fazla 3m de bir yapılacaktır  

25-Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile 

kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar aranan özelliklere uygun ve 

sağlam yapıda olacaktır.  

26-Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. Bu koşullar sağlanmadan 

iskele üzerine kesinlikle çıkılmayacaktır  

27- Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri;  

a.Çalışan işçi sayısı,  

b.Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı,  

c.Maruz kalabileceği dış etkiler,  
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göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer 

kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya 

kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla 

sağlanacaktır  

-Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde 

yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.  

28-Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanacaktır. Bunlar uygun 

yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılacaktır.  

29-Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınacaktır. 

İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak 

zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini 

önleyecek önlemler alınacaktır.  

30-Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, çatı, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele 

platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler alınmadan kesinlikle 

çatı üzerine çıkılmayacaktır  

31-İskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır, böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları 

koşumlar(paraşüt ipli emniyet kemeri vb.) ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır.  

32-İskele üzerinde emniyet koşumu kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır. Tüm vücut koşumu içinde 

asılı kalmış olan işçiler mümkün olduğunca çabuk kurtarılmalıdır. Bundan dolayı, işçiler, düşmüş bir işçinin 

kurtarılması harekatını gerçekleştirebilecek kapasitede ve saha içi kurtarma ekipmanı ve prosedürlerine de aşina 

olmalıdır.  

33-Akım Taşıyan Enerji Nakil Hatları ve elektrik kablolarının Yakınında Gerçekleştirilen çalışmalarda 

KESİNLİKLE ELEKTRİK KESİLDİKTEN SONRA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.  

34-Eğitimsiz personel asla çalışmayacaktır.  

35- Düşmelere karşı ağ örgüler kurulacak ve sağlamlığı kontrol edilecektir.  

36-Yıl içinde tüm sanayi sektörlerinde karşılaşılan yüksekten düşme vakalarının büyük kısmının nedeni el 

merdivenlerinin yanlış kullanılmasıdır. El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki 

mesafe dikey boyunun yaklaşık ¼’ü olacak şekilde yerleştirilmiş olmasının temin edilmesi hayati önem 

taşımaktadır. Yine el merdivenlerinin sağlamlığı kontrol edilmeden merdivene çıkılmayacaktır.  

37-El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla kullanılmalı ve platform olarak 

kullanılmamalıdır. Örnek olarak, bakımı tamamlamak, tesis/araç operasyonunu izlemek, tesisi/araca hizmet 

yerine getirmek ya da çalışma alanından ayrılmak için vb..  
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38-Düşmelere karşı kullanılan donanımları tam ve eksiksiz olarak bilin ve uygun zamanda uygun ekipmanı 

kullanın. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte). Kinetik enerjiyi absorbe eden 

frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte). Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)  

39-Yüksekte çalışan kişinin altına ve çevresine hiç kimse sokulmayacaktır.  

40- Yüksekte çalışan kişi ile haberleşmede zorluk çekilmeyecektir  

41-Şeker, kalp, tansiyon, vertigo (baş dönmesi) vb. kronik rahatsızlıkları ile epilepsi(sara) hastaları ve 

yükseklik korkusu olanlar durumunu amirine bildirecektir. 

42.Acil bir durumda formene, formene ulaşılamıyorsa en yetkili amire haber edilecek. 

 

Yukarıda belirtilen maddelere uyulmadığı taktirde, işyeri yönetimi tarafından bu kurallara 

uymayan çalışan ve sorumlulara uyarı ve para cezası verilecektir. Ayrıca gerekli hallerde 4857 

sayılı İş kanunu’ nun 25. Maddesi 2. Fıkrası gereğince işçi işveren tarafından tazminatsız olarak 

tek taraflı işten çıkarılacaktır. 

 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda 

bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili 

amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır. 

 

  

 


