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Yüksekte Çalışmanın Yöntemi



• Yüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktaları

belirlemek.

• İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak.

• İşe başlamadan güvenli bir çalışma planı yapmak.

• Güvenli çalışma metotlarını ve önlemleri

belirlemek.

• Mümkün ise yüksekte çalışmaktan kaçınmak.

• Kaçamıyorsanız, korkuluklar, iskeleler,

platformlar yada mobil araçlar ile çalışmak.

• Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi

engelleyecek Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

ile çalışmak.

• Çalışanları gerektiği gibi eğitmek.
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Yüksekte çalışmaya başlamadan önce uygun çalışma yöntemi, kullanılacak

ekipmanlar veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma

araçları kullanılarak yapılmalıdır.

İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün

olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanarak,

çalışılan yerde tam vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik

yöntemleri kullanılmalıdır.

İşi yapan ve yaptıran birimler, çalışmalara başlamadan önce yapılacak işin

hazırlık çalışmalarının yapılmasından ve tamamlamasından sorumludur.

İşi yapan ve yaptıran birimler, yüksekte çalışma ile ilgili olarak genel veya iş

bazında kendi disiplini içerisinde kendi birim sorumlularını belirlerler.

Yüksekte çalışma ile ilgili eğitimleri alırlar.

Yüklenicilerin kendi içerisindeki organizasyonlarından ilgili disiplin

sorumludur.

Düşme Riski Yüksek Alanlarda Çalışma İçin Hazırlık
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• Çalışma metot ve yöntemleri,

• Yüksekte çalışma yaparken oluşabilecek tehlikelerin tanımlanması,

• İş planının yapılması,

• İş izninin doğru anlaşılır düzenlenmesi ve verilmesi,

• İşe özel İş Tehlike Analizinin yapılması,

• Çalışacak ekibe işe başlamadan önce, işin tehlikeleri anlatılarak işbaşı konuşmasının imza altına

alınması.

• Çalışacak personelin yüksekte güvenli çalışma gereklilikleri ile ilgili bu prosedürde belirtilen eğitim

matrisindeki eğitimleri ve yetkinliklerinin belgelenmesi,

• Yüksekten düşmeyi önleyici sistemlerin ve malzemelerinin uygunluğu, periyodik bakımları,

• Düşme eğilimi gösterebilecek el aletleri ve emniyeti,

• Çalışma yerinin etki alanının belirlenmesi ve barikatlar ile giriş çıkışlara karşı uyarı bariyerlerinin

yapılması,

• Kaldırma ekipmanı/mobil platform/man lift, kullanılacak ise operatörün eğitimi,

• İskele ile çalışmalarda iskelenin etiket durumu (kırmızı, yeşil sarı),

• Çalışma alanında yapılan eş zamanlı işler,

• Çalışma alanının uygunluğu, tertip ve düzeni,

• Kritik işler için acil durum kurtarma planı,

• Uyarı levhaları ve işaretler.

Düşmeden korunma işleri planlanırken aşağıdaki konular detayları ile

incelenmeli, ilgili dokümanlar hazırlanarak çalışanlara aktarılmalı ve çalışma

süresince saklanmalıdır.

Not: Çalışmaya başlamadan önce, tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin

olunmalıdır.
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Yüksekte Çalışmanın A – B – C – D Maddeleri

Hangi sahada olursa olsun aşağıdaki ekipman tipleri doğru seçilmiş ve sahada 

bulundurulması gerekmektedir. 

A – Ankraj (Bağlantı) Noktası (Yaşam Hatları vd. Ankraj Noktaları),

B – Kemerler (Düşüş Durdurucu Kemerler),

C – Bağlantı ekipmanları (Lanyardlar ve Karabinalar),

D – Kurtarma ve Kaçış (Kurtarma Aletleri).

Yüksekte çalışma bu 4 maddeden herhangi biri eksik ise yapılmamalıdır.

Bu maddelerden biri eksik ise kaza riskiniz oldukça yüksektir. 
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