
Güvenlik ağı uygulaması

√ Yüksekten düşme riskinin olduğu 
yerlerde çalışırken emniyet halatları 
gerilmeli ve emniyet kemerleri bu halatlara 
uygun aparatlarla bağlanmalı, talimatlara 
uygun olarak kullanılmalıdır.

√ Belediye sınırları içinde meskun 
bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan 
önce yapı alanının çevresini uygun bir 
malzeme ile koruma altına alın.

√ Kazı tahkimatını uygun 
dayanımda oluşturun ve 
payandalarla destekleyin.

√ Kazı alanına inip çıkarken 
tahkimatların kullanılmaması 
için merdiven kullanın.
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GÜVENLİ ÇALIŞMAYI SEÇİN

√ Yüksekten düşme riski 
fazla olan çatılarda yapılan 
çalışmalarda koruma 
korkulukları kullanın.
Koruma korkuluklarında 
sadece ağ veya en fazla 10 cm 
genişliğinde tellerle örülmüş 
örgü ağları kullanın.
Koruma sistemi kurulurken 
kullanılacak ekipmana statik 
hesapları yapıldıktan sonra 
karar verin. 
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√ İnşaat sahasındaki merdiven kova boşluklarında, asansör 
boşluklarında, kat döşemelerindeki boşluklarda düşme 
riskine karşı uygun korkuluklar, ağ, çelik kafes vb. elemanlar 
kullanarak tedbir alın.
√ Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandırın ve 
buralara görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları koyun.

√Şantiye yollarında ve geçişlerde düşme riskine karşı uygun 
korkuluklar kullanın. 

Merdiven kova boşluklarında güvenlik tedbiri

Döşeme kenar boşluklarında güvenlik tedbiri

Geçişlerde güvenlik tedbiri

Asansör boşluklarında güvenlik tedbiri

√ İskeleler kabul edilmiş 
standartlara uygun yapıda, 
dayanıklılık hesapları yapılmış 
olmalıdır. İskelelerin kurulması, 
kullanılması, sökülmesi  işlerini 
uzman bir kişi gözetiminde yapın.
√ İskelenin sağlam ve dengeli 
olmasını sağlayın.

İskeleleri çapraz bağlantı elemanlarıyla 
sabitleyin.
√  İskelerde çalışma platformlarının 
boşluksuz olmasına özen gösterin.
√ Çatılarda veya eğik yüzeylerde 
yapılan işlerde kullanılan yapı 
iskelelerini uygun korkuluklarla donatın.
√ Bu korkuluklar aynı zamanda 
dengesini kaybetmiş bir işçinin 
düşmesine engel olabilecek sağlamlıkta 
yapılmalıdır.
√ Çalışma zorluklarından dolayı kenar 
koruma bulunmuyorsa bunun yerine 
düşecek kişiyi korumak amacıyla koruma 
iskeleleri veya güvenlik ağları kullanın.

√ İskelelerde güvenli çalışmaya 
ve geçişlere izin verilecek 
önlemler alın.
√ İskelelerde platform 
elemanları ve dikey korkulukları 
arasında düşmelere neden 
olabilecek tehlikeli boşluklar 
bulunmadığından emin olun.

√ İskele çalışma platformlarına ulaşım 
için iskeleye uygun boyutta merdiven 
sistemi kullanın.
√ Kurma, sökme veya değişiklik 
yapılması sırasında iskelenin kullanıma 
hazır olmayan kısımlarını uygun 
işaretlerle işaretleyin. Tehlikeli bölgelere 
girişleri fiziksel araçlarla önleyin.
√ İskelelerde çalışma platformu etrafına, düşme tehlikesine karşı, 
korkuluk sistemi yerleştirin.

Projenin  Amacı

YAPIM SÜRECİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

DÜŞME TEHLİKESİ BULUNAN 
YERLER VE İŞLER:

       Bu projede yapı işyerlerinde, yüksekte 
güvenli çalışmayı sağlamak üzere, özellikle 
iş iskeleleri, kat platform kenarları, merdiven 
kova boşlukları, asansör boşlukları, 
kat döşemelerindeki boşluklar ve kalıp 
çalışmaları gibi düşme riski olan alanlara 
yoğunlaşılmıştır. Yapılan denetimler sonucu 
işçiler için hayati tehlike oluşturan hususlar 
tespit edilen işyerlerinde, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 79’uncu maddesi hükümleri 
uyarınca  kapatma veya  durdurma kararı 
uygulanmaktadır. Kapatma uygulanan 
işyerlerinde üretime yönelik çalışma 
yapan işverenler hakkında 5237 sayılı  Türk 
Ceza Kanunu’nun 203’üncü maddesine 
göre  işlem yapılmak üzere Cumhuriyet  
Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulmaktadır. 
Projemizin  2015 yılına kadar sürdürülmesi 
hedeflenmiştir. 

• İskeleler

• Boşluklar

• Merdivenler

• Çatılar

• Kalıp İşleri

• Kazı İşleri

√ Yüksekten düşmeler 
özellikle yeterli yükseklikte 
sağlam korkuluklarla 
önlenmelidir. Korkuluklarda 
en az bir trabzan, bir ara 
korkuluk ve tabanında eteklik 
olmasına dikkat edin.


