
Yüksekte Çalışma
BÖLÜM 7B

Yükseğe Erişme Ekipmanları İle Çalışma Uygulama Örnekleri



Güvenli Çatı Çalışmaları

İşe başlamadan önce

Bütün çatı çalışmalarında, işe başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılmalı,
gereken aletler temin edilmeli, uygun önlemler alınmalı, güvenli bir çalışma
ortamı oluşturulmalı, çalışanlara yeterli eğitim ve talimatlar verilmiş olmalıdır.
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Çatıya yük taşıma ekipman örnekleri
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27.02.2021



5

Çatıya yük taşıma ekipman örnekleri

Güvenli Çatı Çalışmaları

27.02.2021 Mürşidin Demircan



Düşmeye karşı önlemler

• Çatıda yapılan çalışmalar için öncelikle, çatıya çıkış ve
çatıdan iniş sırasında düşme riski olan yerlerde uygun
önlemler alınmalıdır.

• Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, öncelik toplu koruma
önlemlerine verilmeli, daha sonra kişisel koruyucuların
kullanılması düşünülmelidir.

• Düşmeye karşı önlemler, çalışma başlamadan önce
planlanmalı, uygulanmalı ve çalışma bitene kadar
sürdürülmelidir.

• Yüksekte yapılacak çalışmalarda hava koşulları da göz önüne
alınmalı, buzlu, nemli ve rüzgarlı ortamların insan ve malzeme
düşme riskini artırdığı unutulmamalıdır
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Düz çatılarda çalışanlar;

• Çatının kenarından, çalışmanın yapıldığı
alanın kenarından, boşluklardan,
açıklıklardan veya kırılgan çatı
aydınlatmalarından düşebilirler.

Eğimli çatılarda çalışanlar;

• Saçaklardan, çatıdan aşağı kayarak saçak
üzerinden, çatının iç kısmından, kenar
korkuluklarından düşebilirler.

• Eğimli çatıda çalışmak yerine hareketli
platformlarda çalışmak daha güvenli
olabilir.

• Hareketli çalışma platformları, kısa süreli
çalışmalarda veya tehlikeli boşlukların
oluşabileceği yıkım çalışmalarında
elverişlidir.
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Düşen malzemeler

• Düşen malzemeler ölümlere yol açabilirler. Bu nedenle çatıdan aşağıya
hiçbir şey atılmamalıdır.

• Herhangi bir yaralanma riskini azaltmak için; Malzemelerin indirilmesi için
kapalı çöp bacası veya yük asansörü kullanılmalıdır. Malzemelerin
düşebilecek yerlerde birikmesine izin verilmemelidir.

• Çatı çalışmalarının sürdürüldüğü kısmın altındaki ve çevresindeki tehlikeli
alana girilmesi önlenmelidir.

• Düşen malzemelerden oluşabilecek yaralanmaları önlemek için gerekli
tedbirler alınmalıdır (ağ,vs.).

• Eğer mümkünse büyük ve ağır malzemeleri çatıya taşımaktan kaçınmalıdır.
Özellikle rüzgarlı havalarda bütün malzemenin düzgün ve doğru şekilde
depolandığından emin olunmalıdır.
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Önlem Almadan Yüksekte Çalışma…..
Ölümcül kazalar oluşabilir.
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Yüksekte yapılacak çalışmalarda güvenlik önlemleri alınmalı …
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Yanlış Uygulama
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