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1.  AMAÇ: 
Bu talimatın amacı, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde bulunan, yüksekte çalışma yapan 
personellerin çalışma ortamlarında olası tehlike ve risklere karşı almaları gereken önlemleri belirleyerek, 
personellerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak biçimde çalışma yapmalarını sağlamaktır. 

2. KAPSAM: 
Bu talimat, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde bulunan birimlerde ki, tüm yüksekte çalışma 
yapacak alt işveren, geçici çalışan ve yüklenici çalışanları kapsar. 

3. YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI: 
a) Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz biçimde bulundurulmalıdır. 
b) Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, şeker, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa yüksekte çalışmayınız. 
c) Yapılan çalışmalar esnasında, kullanılan ve kullanılmayan tüm alet ve malzemelerin düşmemesi için 

önlemler alınız. 
d) Yüksekte yapılacak çalışmaları önceden planlanyınız ve organize ediniz. 
e) Yüksekte çalışmaya başlamadan önce kullanılacak el aletlerinin hasarlı olmamasına dikkat ediniz. Hasarlı 

el aletlerini yenisiyle değiştiriniz. 
f) Yalnızca gerekli olan el aletlerini yanınıza alarak platform üzerine ekstra yük binmesini engelleyiniz.  
g) El aletlerinizi vücudunuza sabitleyiniz. Örneğin yüksekte çalışmaya başlamadan önce alet kemeri 

kullanınız. 
h) İşe başlamadan önce tüm donanımlar kontrol edilmelidir. Uygun olmayan donanımlar kullanılmamalıdır. 
i) Yüksekte çalışma yapmaya başlamadan önce paraşüt tipi emniyet kemerinin nereye ve nasıl bağlanılacağı 

öğrenilmelidir. 
j) Yüksekte çalışma yapmaya başlamadan önce çalışma yapacağınız zeminin fiziki yapısının kontrolünü 

yapınız. Çalışmaya elverişli olup olmadığını analiz ediniz ve alanın güvenli olduğundan emin olunuz. 

k) İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında, kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak 
zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere 
düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır. Kırılgan yüzeyler sizin ağırlığınızı taşıyamayabilir. 

l) İskele, manlift, sepetli vinç gibi iş platformlarının üzerinde çalışırken yükseklik kazanmak için nesnelerin 
üzerine çıkmayın. 

m) Yüksekte çalışma esnasında manlift, sepetli vinç veya ayaklı iskele gibi platformlar kullanılıyor ise 
platformun üzerinde herhangi biri varken hareket ettirmeyin. 

n) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmalar mümkün olduğunca öncelikle yerde 
yapılmalıdır. 

o) Yüksekte çalışma yaparken çalışma alanında bulunan tüm kabloları, hortumları ve ipleri takılıp düşmeleri 
önlemek için bağlayınız. 

p) Yüksekte yapılacak olan çalışmalarda alanın yeterli derecede aydınlatılmış olmasını sağlayınız. Güvenli bir 
çalışma olabilmesi için aydınlatma yeterince parlak olmalıdır. 

q) Çalışma zemininde, geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurmayınız. Yağlı maddelerin 
zemin üzerine dökülmesine veya zeminin kaygan hale gelmesine izin vermeyiniz. 
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r) Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan 
çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. Yüksekliği tabandan itibaren 2 metre veya daha yüksekte 
bulunan çalışma yerlerinde paraşüt tipi emniyet kemeri kullanınız, kemerlerin kancaları tercihen bel 
hizasından yukarıda sağlam bir yere takılmalıdır. 

s) Emniyet kemeri kullanılırken kayışınızın doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Gerekirse çalışma 
arkadaşlarınızdan destek isteyiniz.  

t) Kemerinizdeki D halkasının kürek kemiklerinizin arasına denk geldiğinden ve D halkasının, bağlantı 
noktasıyla aynı tarafa baktığından emin olunuz. 

u) Emniyet kemeri ile çalışmaya başlamadan önce bağlantı noktasının sabitlendiğinden emin olunuz. 
Bağlantı noktası kullanım için güvenli olarak değerlendirilen yapıya sabitlenmelidir. Bağlantı noktası sabit 
değilse çalışmaya başlamayınız. 

v) Çalışmaya başlamadan önce kullanacağınız emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu donanımların hasar 
kontrolünü yapmayı unutmayınız. Hasarlı olan emniyet kemerlerini kullanmayınız. 

w) Yüksekte çalışma yaparken emniyet kemerinin kullanılması gerekli olan durumlarda her zaman 
halatınızın bağlı olduğundan ve boyun askınızın her zaman bir sabitleme noktasına bağlandığından emin 
olunuz. 

x) Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve çalışanların diz çökerek veya çömelerek çalışmak 
zorunda oldukları çatı gibi yüksek alanların kenarlarında korkuluklar bulunmalıdır. 

y) Emniyet kemerleri ve müştemilatı, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her 
çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmayacak 
ve yenileri ile değiştirilecektir. 

z) Yüksekte çalışma yaparken yukarıdan aşağıya doğru hiçbir alet ve malzeme atmayınız. 
aa) Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız alet ve malzemeleri iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya 

indiriniz veya düşmeyecek şekilde yerleştiriniz. 
bb) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü 

altında gerçekleştirilmelidir. 

cc) Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılacak işlerde kullanılacak iskelelere 1 metre yüksekliğinde korkuluk 
yapılmalıdır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel olacak 
sağlamlıkta olmalıdır. 

dd) Yüksekte çalışma yaparken kaymaz tabanlı iş ayakkabısı, baret, eldiven ve emniyet kemeri gibi kişisel 
koruyucu donanımlarınızı mutlaka giyiniz. Kullanacağınız baretin başınızdan düşmemesi için boynunuza 
sabitleme ip koruyucularını takınız. 

ee) Yüksekte çalışma yaparken her zaman bir arkadaşınızla çalışınız ve birbirinizin güvenlik kontrol 
önlemlerini doğru şekilde kullandığından emin olunuz. Yüksekte yapacağınız çalışmalarınızı gözlem 
altında yapınız ve tek başınıza hareket etmeyiniz. 

ff) Çalışma sırasında kullanılacak bütün kaldırma araçları ile (insan taşıyan sepetli iş makineleri, yükseklikli 
çalışma platformları vb.) bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dahil bütün yardımcı 
kısımları; kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak, doğru şekilde 
kurulacak ve kullanılacak, her zaman iyi çalışabilir durumda olacak, yürürlükteki mevzuata göre, 
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periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılmış olacak, bu konuda eğitim almış ehil kişilerce 
kullanılacaktır. 

gg) Çalışma sırasında kullanılacak seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmesi engelleyiniz. 
hh) İskele çalışmalarında emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları 

paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmalıdır. 
ii) Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, çatı, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele 

platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmaya uygun değildir. Gerekli tedbirler alınmadan 
kesinlikle çatı üzerine çıkılmayacaktır. 

jj) El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla veya platform olarak kullanılmamalıdır. 
kk) Kaldırma ekipmanı ve aksesuarlarını belirlenen amacı dışında kullanmayınız 
ll) Vinçle yapılacak çalışmalarda, sepetin kaldırılması indirilmesi veya taşınması, gözlemci personel 

tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılmalıdır. 
mm) Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirmelidir. 
nn) Operatör, sepet içerisinde ki personeli asılı olarak havada gözetimsiz bırakmamalıdır. 

 
 
 
 


