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1. AMAÇ  

Bu talimat, DADAŞ METAL İNŞ. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliğinin teminini, kazaların 
en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.   

 
 

2. SORUMLULUK 

                 İşyerinde görevli yüksekte çalışma yapan tüm personel , bu talimatta belirtilen hususlara, kullandığı cihaz ve malzemeyi 
mutlaka özel kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları 
amirine bildirmekten sorumludur.  

 
3. TALİMAT 

 

• Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli 
çalışma koşullarını sağlamalı ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilmelidir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma 
önlemlerine öncelik verilmelidir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin 
vermelidir. 
• Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, 
en uygun yol ve araçlarla yapılmalıdır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılmalıdır. 
Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmamalıdır. 
• El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya 
işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, yukarıda ilk madde de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte 
yapılan çalışmalarda kullanılabilir. 
• Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş 
ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. 
• Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun 
aksesuarlı oturma yerleri sağlanmalıdır. 
• Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler 
belirlenmelidir. Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek koruyucular yapılmalıdır. Bu koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve 
işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olmalıdır. Düşmeleri önleyen toplu 
korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. 
• Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği 
durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmamalıdır. Bu 
özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konmalıdır. 
• Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava koşullarında sürdürülmelidir. 

 

 
 
 
 
 


