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Prof. Dr. Uğur Müngen’in yapmış olduğu bir çalışmadan  





Bildirilen inşaat sektörü kazalarının yaklaşık % 37.4 
düşmekten kaynaklanmaktadır…Bu veri hem 

yaralanmayla hem de ölümle sonuçlanan kazaların 
durumuna ilişkindir. İnşaatlarda meydana gelen 
ölümlü iş kazalarında bu değerin 43% civarında 

olduğu bilinmektedir 



Yüksekten düşmenin sonuçlarını belirleyen faktörler!! 



  İnsanların düşmesini 
engelleyecek tedbirler alınması 
(kenar koruması, bariyerler) 

Düşmeye karşı alınabilecek önlemlerin sıralaması 



  Düşmeye karşı koruyucu 
bir önlem almaksızın çalışmak 

Düşmeye karşı alınabilecek önlemlerin sıralaması 
 



 İnsanların düşmesini engelleyecek tedbirler alınması  

Binanın kenarından 2 m(tavsiye 
niteliğindedir) uzaklıkta 
sabitlenmiş bariyerler, bunun 
için aşağıdakiler kullanılabilir:  
 
   Tırabzan 
   Zincir 
   İp 

 Sınırlayıcılar / Bariyerler 



İnsanların düşmesini engelleyecek tedbirler alınması 

Boşlukları kapatmak amacıyla kullanılan kapakların üzerinden gecen yük 
miktarına uygun dayanımda olmalı ve herhangi bir sebepten ötürü 
kendiliğinden hareket etmemelidir. 



İnsanların düşmesini engelleyecek tedbirler alınması 
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00
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15 cm 

≤ 0,47 cm 
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İnsanların düşmesini engelleyecek tedbirler alınması 
 

Bu örnekte çalışanlar düşmeye başlamasını 
durdurmak amacıyla korkuluk sistemleri kullanılmıştır. 



İnsanların düşmesini engelleyecek tedbirler alınması 

 Korkuluklar 



İnsanların düşmesi durumunda gereken tedbirler 

Mevzuatımızda kurulum, kullanım ve söküm 
aşamalarında TS EN 1263-1 ve 1263-2 
uyulması istenmektedir.  



İnsanların düşmesi durumunda gereken tedbirler 



İnsanların düşmesi durumunda alınması gereken KKD önlemleri 

 Bina kenarına düşme 
engelleyici bir yapının 
kurulamadığı durumlarda iple / 
halatla bağlanarak koruma 
sağlanabilir. 

Resimdeki Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) Bel Tipi Emniyet Kemeridir. 
Tam Vücut Emniyet Kemeriyle ne yazık ki karıştırılmaktadır. Kullanım 
maksadı düşmeyi önlemek değil bir yerde konum almak adına kişinin 
kendini sabitlemesidir. 



İnsanların düşmesi durumunda alınması gereken KKD önlemleri 

Tam Vücut Emniyet Kemeri diğer adıyla Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri toplu 
koruma önlemleri alınamadığında ya da yeterli olmadığında çalışanların 
düştükten sonra yere çarpmalarını önleyen bir Kişisel Koruyucu 
Donanım(KKD)’dır.  



Düşmeye karşı koruyucu bir önlem almaksızın çalışmak 

Kişinin herhangi bir tedbir almadan yapmış olduğu yüksekte çalışmalar 
mevzuatımızda kesinlikle yasaklanmıştır.  



EK – 4 
YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
Yüksekte Çalışma  

• Seviye farkı bulunan 
• Düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan 

çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. 

Bu değerlendirme uluslararası mevzuatlarda farklılık göstermektedir. 
Kimi ülkelerde 1.80m yüksekte çalışma kabul edilirken Türkiye ve İngiltere 
Mevzuatlarında somut bir değer yer almamaktadır.  



Bu maddenin esas gayesi çalışanların yüksekte yapılması zorunlu 
olmayan işlerini yüksekte çalışmanın risklerinden korunmak 
adına mümkün olduğunca yerde yapmasıdır.    





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. 

Cephe İskelesi özelinde yaygın 
şekilde kullanılan ulaşım 
ekipmanları iskele platformuna 
yapışık halde üretilen 
merdivenler ve merdiven kulesi 
olarak nitelendirebileceğimiz 
sistemlerdir. 



Yapılan işlerin özelliğine 
uygun bağlantı noktaları veya 
yaşam hatları oluşturularak 
tam vücut kemer sistemleri 
veya benzeri güvenlik 
sistemlerinin kullanılması 
sağlanır. 



Yüksekte çalışmanın yer alacağı iş organizasyonlarında yüksekte 
çalışmanın spesifik tehlikelerine karşı projenin hazırlık aşamasından 
başlayarak projenin bitimine kadar gerekli görülen tedbirlerin ciddiyetle 
yerine getirilmesi gerekmektedir. 

http://www.anitadiggseditor.com/wp-content/uploads/2014/05/1227973608833981828sheikh_tuhin_Book_Open.svg_.hi_.png




Her firmanın iş organizasyonu ve 
çalışan profili farkları gözetilerek 
işverenin yüksekte yapılan 
çalışmalarda gözetim ve kontrol 
sorumluluğunu bu işe en uygun 
çalışana vermesi uygun 
görülmüştür. 







KKD seçimlerinde CE İşareti ve 
Türkçe kullanma kılavuzuna dikkat 
edilmelidir. 





17– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan 
cephe iskeleleri ve iskele şeklinde 
kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 
12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-
1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 
standartlarına ve ilgili diğer ulusal 
standartlara, konu ile ilgili ulusal standart 
bulunmaması halinde ilgili uluslararası 
standartlara uygun olması sağlanır. 

EK – 4 
YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 

Üretilen cephe iskelelerinin yukarıda yazılı olan Standartlara 
uyması yasal bir yükümlülüktür. 





Şayet uygun değilse kullanılamaz!! 

İskeleler kullanım amaçları göz 
önüne alınarak bir takım 
sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. 
Bu iskele sınıflarından biriside Yük 
Sınıfı’dır. İskele satın almaya karar 
veren bir kişi öncelikle yapmış 
olduğu işe en uygun iskeleye 
yönelmelidir. 



20– İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması 
sağlanır;  
a) Kendiliğinden hareket etmemesi ve stabil olması 
b) Yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde 
sabitlenmesi,  
c) Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, 
ç) Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması, 
d) Çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış 
elemanlarının kullanılmaması, 
e)Görülen kusurların derhal giderilerek zayıf 
kısımların güçlendirilmesi.  



Platform döşemelerinin tam kapalı olmamasından kaynaklı kazalar son 
derece yaygındır. İskele platformlarının hem tam kapalı hem de iskeleye 
hareket etmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.  





24– İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere 
uyulur. 

İskele bir çok bileşenden oluşan modüler bir yapı 
olduğu için bu parçaları birbirlerine bağlayan bağlantı 
elemanları da en az bu bileşenler kadar önemlidir. 





27– İskelelerin üzerine moloz ve artıklar 
ile geçişi engelleyecek malzemeler 
bırakılmaz. 



İskelenin herhangi bir yerinden komşu bir yapıya 
bağlantı amacıyla konulması düşünülen geçiş 
yolunun yukarıdaki şartları sağlaması gereklidir. 





 Sabitleme: 
İskelenin devrilmesini ve direklerin 
burkulmasını önler 

 Destek: 
İskele yapısının kaymasını önler 

 Yan koruma: 
Kişilerin ve malzemenin düşmesini önler 

 Merdiven platformu: 
İskelenin diğer kısımlarına güvenli ulaşımı 
sağlar 

Sahadan İzlenimler 



Sahadan İzlenimler 



Sahadan İzlenimler 



Sahadan İzlenimler 



Sahadan İzlenimler 



Sahadan İzlenimler 
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