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Sunum Akışı 
 

• İlgili yönetmelik ve standartlar  
• Yüksekte çalışma  
• Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar 
• İskelelerde güvenli çalışma ortamının sağlanması 
• İskele kurma, kullanma ve sökme planı 
• 167 sayılı ILO Sözleşmesi 
 
 



İlgili yönetmelik ve standartlar 
• Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği (Avrupa Birliğinin 

24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifi) 

 
• İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 

yönetmeliği (2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi) 

 
• TS EN 12810-1 (Mamul özellikleri) 

• TS EN 12810-2 (Özel yapısal tasarım metotları) 

• TS EN 12811-1 (Performans gerekleri ve genel tasarım) 

• TS EN 12811-2 (Geçici iş donanımları-malzeme bilgileri) 

• TS EN 12811-3 (Yükleme deneyleri) 

 



 
Yüksekte çalışma                   
 
• Seviye farkı  

 
• Düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşması 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



 
Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken 
hususlar 
 
 
 Montaj ve benzeri çalışmaların yüksekte yapılması gerçekten 
 
                zorunlu mu?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



Lento imalatının yüksekte yapılması zorunlu 
değildir! 



Yüksekte yapılması gerçekten zorunlu olan bir çalışma örneği… 



 
 Yapılacak çalışmaların önceden planlaması yapıldı mı? 

 
 Acil durum planında yüksekten düşme ile ilgili hususlara yer verildi mi? 

 
 Çalışanların çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşımı sağlandı mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



 Çalışanların güvenliği öncelikle; 
 
 güvenli korkuluklar 
 düşmeyi önleyici platformlar 
 bariyerler 
 çalışma iskeleleri 
 güvenlik ağları… 
 
   gibi toplu korunma tedbirleri ile sağlanmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



 Eğer korkuluk sistemi kullanılacaksa; 
 
 
 Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden 

gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk 
 
 

 Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası 
 
 

 Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden 
fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk  

 
             bulunmalıdır.
  

 
 

 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 

1,
00

 m
 

15 cm 

≤ 0,47 cm 

≤ 0,47 cm 



 Kullanılan güvenlik ağları; 
 
 Malzeme özellikleri 
 Yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri 
 Bağlantı ve kurulum şartları bakımından  

 
TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına uygun olmalı 

 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



Güvenlik ağları ile alınmış düşmeyi durdurucu bir toplu korunma tedbiri… 



 Toplu koruma tedbirleri  
 
 düşme riskini tamamen ortadan kaldıramıyorsa? 

 
 uygulanması mümkün değilse? 

 
 daha büyük bir tehlike doğurması muhtemelse? 

 
 geçici olarak kaldırılması gereği varsa? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 

Kişisel koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur! 



Düşme riski toplu korunma tedbiriyle tamamen önlenememiş… 



 işe uygun bağlantı noktaları ve yaşam hatları 
 
 tam vücut kemer sistemleri 

 
 işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, makaralar, 

halkalar, sönümleyici aparatlar vb. 
 
 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Kişisel koruyucu donanımlar 



 Yapı işleri sırasında ve sonrasında yüksekte yapılacak 
çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey 
yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal 
düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenmeli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



 Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının kontrol ve bakımları 
düzenli yapılmalı 
 

 Yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bu 
alanlarda çalışacak olanlara gerekli eğitim verilmeli 
 

 Yüksekte çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir 
kişinin gözetim ve kontrolünde gerçekleştirilmeli 

 
 
 
 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 



 İskeleler hangi durumlarda işveren tarafından görevlendirilen 
ehil bir kişi tarafından kontrol edilmelidir? 
 
 Kullanılmaya başlamadan önce 
 Haftada en az 1 kez 
 Üzerinde değişiklik yapıldığında 
 Belli bir süre kullanılmadığında 
 Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava şartlarına 

maruz kalındığında 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



İskelelerde güvenli çalışma ortamının sağlanması 
 
 Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve 

dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse 
yapılır veya yaptırılır. 
 

 Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



 
 İskele kendiliğinden hareket etmemeli, stabilitesi bozulmamalı 

ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve kurulmuş olmalı 
 
 

 İskele sistemleri güvenli bir şekilde desteklenmeli, yatay ve 
düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmeli 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



Standartlara uygun olmayan, özellikle de stabilite konusunda ciddi sorunlar teşkil eden 
güvensiz bir iskele… 



Standartlara uygun iskele, güvenli iskele demektir… 



 
 Korozyona karşı uygun malzeme kullanılmalı          
            TS 12811-2 

 
 Çatlak, kırık ve yıpranmış iskele ve bağlantı elemanları 

kullanılmamalı 
 
 

 İskelelerde görülen kusurlar derhal giderilmeli ve zayıf kısımlar 
güçlendirilmeli 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 

Sıcak daldırma galvaniz kaplama! 



 
 İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine 

sabitlenmeli 
 
 

 Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve 
platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek 
boşluk bulunmamalı 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



Güvensiz bir iskele örneği… 



 
 İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine 

yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılmalı 
 
 
 İskele üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek 

malzemeler bırakılmamalı 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



 
 Cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve 

yatay elemanlar eksiksiz olarak kullanılmalı ve sistem yeteri 
kadar çapraz elemanla takviye edilmeli 
 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



 
 Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulmalı 

 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



 
 

 Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir 
taban plakaları kullanılmalı 
 
 

 Yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları 
altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılmalı 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



Düşeyliği ayarlanabilir taban plakası ve altlık Standartlara uygunsuz iskele ayağı 



 
 İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması 

için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri 
kullanılmalı 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



 
 
 İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş 

Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun hareket edilmeli! 
 

Yapı işlerinde iş sağ. ve güv. yön. EK-4 Bölüm II 



 
 

 İskelenin taşıyıcı elemanlarının yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı 
zemine sabitlenmeli 
 

İş ekip. kul. sağ. ve güv. şartları yön. EK-2 / 4.3. 



 
İskele kurma, kullanma ve sökme planı 

 
 

 Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve 
sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri 
veya yüksek teknikeri tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. 

 
 
 Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form 

şeklinde olabilir. 
 

 
 

İş ekip. kul. sağ. ve güv. şartları yön. EK-2 / 4.3. 



 
 Kurulum veya söküm sırasında iskelenin kullanıma hazır 

olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir 
ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir. 
 
 
 

İş ekip. kul. sağ. ve güv. şartları yön. EK-2 / 4.3. 



 
 

 İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik 
yapılması, görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek 
teknikerin gözetimi altında yapılır. 
 

İş ekip. kul. sağ. ve güv. şartları yön. EK-2 / 4.3. 



 
 

 İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik 
yapılmasında görev alacak tehlike ve risklerle ilgili eğitim 
verilmelidir. 
 
 

İş ekip. kul. sağ. ve güv. şartları yön. EK-2 / 4.3. 



167 sayılı  ILO Sözleşmesi ? 
 
 ″İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi″ 

 
 ILO üye sayısı 185 
 
 Sözleşmeyi onaylayan ülke sayısı 25 

 
 Sözleşmeyi imzalayan 25 ülkenin 8’i AB ülkesi 

 
 Ülkemiz sözleşmeyi onaylayan 26. ülke 



 
 167 sayılı ″İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi″ 

 
 
 

 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (Avrupa Birliğinin 
24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktif)  

       
  
 
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (92/391/EEC sayılı Konsey 

Direktifi) 

 
 

 
 

2013 

2012 

1991 1988 

2003 

İçerik bakımından ve kronolojik açıdan yapılan incelemeler mevzuatımızın 167 
sayılı sözleşmeden çok daha güncel bir yapıda olduğunu kanıtlıyor… 



 
 167 sayılı sözleşmenin mevzuatımızdan tek farkı? 
 
 

            2.madde 
 
 
İskele terimi geçici, sabit, asılı veya hareketli bütün yapı ile aşağıda 
(h) bendinde belirtilen “kaldırma aletleri” hariç  işçilere veya 
materyallere destek sağlamaya yarayan  veya böyle bir yapıya 
ulaşımı sağlamak için kullanılan  destekleyici parçalar 
anlamına gelir. 



 
 167 sayılı sözleşmenin onaylanmasının en büyük kazanımı? 
 
   
    
ILO Yönetim Kurulunda yer alan ülkemize sözleşmelerin 
onaylanmasının kattığı prestij 



Standartlara uygun iskele kullanımı ile iş kazaları %98 önlenebilir! 



Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim… 
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