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YÜKSEKTE ÇALIŞMA MEVZUATI

Resmi Gazete
Mevzuat

Tarihi Sayısı

22.05.2003 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (Danıştay yürütmeyi durdurdu)

9.02.2004 25368 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

4.05.2004 25452
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek 

Yapılması Hakkında Tebliğ

28.12.2004 25684 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

28.12.2004 25684 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

12.01.2005 25698 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

25.04.2013 28628 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

15.05.2013 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2.07.2013 28695 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

17.07.2013 28710 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

11.09.2013 28762 Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

5.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

27.02.2021 Mürşidin Demircan



ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları
içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş
ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda
öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
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ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 

Eğitimlerin belgelendirilmesi

MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler
çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede,
eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi,
eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu
kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
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YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786 

EK – 4 : Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartları

Yüksekte çalışma

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

ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir
kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.
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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.
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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.
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SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk
değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan
kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin
organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince
azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve
güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.
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1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu
yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları
bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk
şeritleriyle işaretlenir.

1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı
olur.

1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla
ve aynı büyüklükte boyanır.
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Anlamı Tarifi

KALDIR Sağ kol avuç içi öne bakacak

şekilde yukarı kalkıkken yavaşça

daire çizer

İNDİR Sağ kol avuç içi içeri bakacak

şekilde yere doğru indirilmişken

yavaşça daire çizer

DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin arasındaki

boşlukla ifade edilir

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.07.2013/28695 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz.

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış
sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları
ekipman,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların
faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular,

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,

d) Spor ekipmanı,
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Genel hükümler

MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile
ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur;

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu
Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm
kişisel koruyucu donanımlar;

1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.

2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur.

3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde
uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.
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b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla
kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada
kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı
koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir.

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri;
riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel
koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.

ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu
hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu
kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı
tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik
kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza
edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.
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f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı
konusunda çalışanı bilgilendirir.

g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı
olarak eğitim verilmesini sağlar.

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına
uygun olarak kullanılır.

h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde
ve yeterli miktarlarda bulundurulur.

(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve
temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır.
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9.VÜCUT KORUYUCULARI

9.1.Düşmelere karşı kullanılan donanım:

9.1.1. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

9.1.2. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm
aksesuarlarıyla birlikte)

9.1.3. Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri)
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DİKKAT

Mürşidin Demircan 18

İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşüt tipi emniyet 

kemeri verilecek ve kullandırılacaktır
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İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628 

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.
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Yüksekte yapılan geçici işlerde iş ekipmanının boyutları, 

yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz 

geçişlere izin verecektir. 

DİKKAT
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İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 

Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar

40 - Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan
bütün tarafları ile çalışanların yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere,
düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Bu korkuluk ve ara
elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının
güvenliğini sağlayacak ve buralardan düşme riskini ortadan kaldıracak
nitelikte olur.
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6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Resmî Gazete Tarihi: 30/6/2012 Sayısı: 28339
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d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile

iş birliği yapmak.

Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu

konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten

etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri

şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim

araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak

kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi

ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik

gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların

giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
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