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Yaşanan her üç iş kazasından 

biri, düşmeler ve yüksekten dü-

şen cisimler sonucu oluşmaktadır. 

Yüksek bir yerdeki çalışmalarda 

meyadana gelen iş kazalarının en 

şiddetli iş kazaları arasında olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla yüksekte 

çalışma gerçekleştirenler, yer çe-

kiminin insana saygısı olmadığını 

unutmamalıdır. Yüksekten düşme-

ler, geçici/kalıcı sakatlık, ölüm gibi 

istenmeyen sonuçları ile herkes 

üzerinde etkilidir. Bu yazıda, önce 

yüksek kavramının ne olduğu üze-

rinde durulmuş, ardından da kaza 

tipleri, yüksekten düşmenin olası 

etkileri, risk kontrolleri ve yüksek 

çalışmalarda alınacak iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirleri hakkında bilgi 

verilmiştir.

YÜKSEKLİK KAVRAMI

Konuya “yüksek” kavramını tanım-
layarak başlayalım. İngiltere’de 2005 
yılında yürülüğe giren yönetmelikte 
(Yüksekte Çalışma Yönetmeliği) bu 
kavram şu şekilde anlatılmıştır:  Yük-
sek, önce, 2 metreden düşme sonucu 
oluşan yaralanmalar biçiminde kulla-
nılmıştır.  Ancak, daha sonra yapılan 
revizyonla yükseklik, yüksek bir yerle, 
yani 2 metreyle sınırlandırılmamış olup, 
“Düşme sonucu insanın yaralanmasına 
neden olabilecek mesafe” olarak tanım-
lanmıştır. Bu tanımlamadan hareketle 
şunu söyleyebiliriz: Bir çalışan, yüksek 
olamayan bir yerden düştüğünde yara-
lanabilir, hatta ölebilir. Öyleyse, yüksek 
bir yerden düşmeyi, ‘yüksek seviyeden 
düşme’ olarak algılamamak gerekir. 
Yapılan araştırmalar, 2 metrenin altın-
daki seviyelerde gerçekleşen düşmele-
rin %74 oranında major yaralanmalarla 
sonuçlandığını göstermektedir, ki bu, 
yukarıda anlatılanları doğrulamaktadır.

YAPI İŞ KOLUNDA YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
VE YÜKSEKTEN DÜŞMELER

Yapı iş kolunun hemen hemen her ala-
nında yüksekte çalışmaların olduğu 
herkes tarafından bilinen bir gerçek-
liktir. Yüksekte çalışmalarda en sık ya-
şanan kaza tipleri şunlardır: Merdiven 
ve çalışma platformlarından düşmeler, 
çatılardan düşmeler, iskeleden düşme-
ler, asansör boşluğu ya da döşeme üze-

rindeki muhtelif şaftlardan düşmeler, 
döşeme açıklıklarından düşmeler, vinç-
lerden düşmeler, malzeme düşmeleri. 
Bu bağlamda, çalışanları ve ailelerini 
korumak için, gerekli planlamanın ya-
pılması, doğru koruma yöntemlerinin 
uygulanması, çalışanlara iş ekipmanla-
rının verilmesi, sağlık ve güvenlik ön-
lemlerinin alınması işin gereği olarak 
algılanmalıdır. 

Yukarıda, yüksekliğin ne olduğu tanım-
lanmıştı. Buna göre, yani 2 metrenin 
altında gerçekleşen düşmeler, ‘düşük 
seviyeden düşmeler’; 2 metre üzerin-
de gerçekleşen düşmeler de ‘yüksek 
seviyeden düşmeler’ olarak tanımla-
nacak olur ise inşaat iş kolunda düşük 
seviyede gerçekleştirilen çalışmaların 
yüksek seviyede gerçekleştirilenlere 
oranla daha çeşitli ve daha fazla olduğu 
görülmektedir. Çatı gibi yüksek seviye-
den düşmeler, araç/iş makinelerinden 
düşmeler, ‘düşük seviyeden düşmeler’ 
türüne girerken; merdiven ve iskeleden 
düşmeler ise her iki düşme tipi içinde 
değerlendirilebilir. Merdivenden ve is-
kelelerden düşmeler, en sık rastlanan 
yüksekten düşme tipidir. 

YÜKSEKTEN DÜŞMELERİN OLASI 
ETKENLERİ  

Yüksekten düşmeler, genellikle çalış-
manın uygunsuz fiziksel koşullarda 
gerçekleştirilmesi, yetersiz yönetsel 
sistemler gibi nedenlere dayanmaktadır. 
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sahasında ya da zeminde monte edile-
rek yerine kaldırılması, iş makinesi ve 
nakliye araçlarının boşaltılması için 
forklift veya vinç kullanılması gibi.

Düşmelerin önlenmesi: Boşluk ve ke-
narlarda uygun şekilde korkuluk kulla-
nılması, işin uzun süreli sürdürüleceği 
durumlarda bu korkulukların kalıcılığı-
nın sağlanması, seyyar merdiven kulla-
nımı yerine yükselir çalışma platform-
ları, insan kaldırma sepetleri, mobil 
iskele gibi ekipmanların kullanılması, 
saha temizlik/düzeninin sağlanması 
gibi.

Düşme etkilerinin azaltılması: Düş-
me mesafesini ve sonuçlarını azaltacak 
önlemlerdir. Güvenlik ağları kullanımı, 
kişisel koruyucu donanım kullanımı 
gibi

Önleme ve düşme etkilerinin azal-
tılamadığı hallerde kontrol metot-
ları: Merdiven ve iskelelerin (kurum/
söküm) kullanılması, yükseltici çalış-
ma platformları gibi konularda detaylı 
eğitim vermek, uyarı levhaları, askıda 
kalabilecek çalışan(lar) için acil durum 
kurtarma sistemi oluşturulması örnek 
olarak verilebilir.

Gerekli eğitim desteğinin sağlanması 
ve yetkin iş gücünün oluşturulma-
sı:  Çalışanlara eğitim, bilgilendirme, 
uygulamaya yönelik tavsiyelerde bu-
lunulması, işin güvenli bir şekilde yü-
rütülebilmesi için sürekli olarak ger-
çekleştirilmelidir. 

Firma kültürünün geliştirilmesi: İSG 
ile ilgili mesajın iş gören tarafa doğru 
şekilde aktarılabilmesi, bununla ilgi-
li firma politikası oluşturulması ve üst 
düzey yöneticiler tarafından desteklen-
diğinin ve hatta yürütüldüğünün tüm 
firma çalışanları tarafından bilinmesi 
gereklidir. 

İş güvenliği kültürünün geliştirimesi/
oluşturulması: Yönetim ve denetim, 
İSG kültürünün geliştirilmesi için anah-
tar konumdadır ve firma kültürü ile de 
desteklenmelidir.

Risk algısının geliştirilmesi/Durum-
sal farkındalık: Risk algısının geliş-
tirilmesi için doğru bilgilendirme ve 
etkin iletişimin sağlandığı, çalışanların 
‘bana birşey olmaz’ ya da ‘kaderde 
varsa önüne geçilmez’ düşüncelerinin 
değiştirildiği çalışma ortamı sağlanma-
lıdır. 

2 metreden düşük olan ve alçak se-
viyeden düşmeler olarak nitelendiri-
len mesafelerden düşmelerin içerdiği 
riskin doğru şekilde algılanmasını 

 Şekil 1. Risk Kontrol Hiyerarşisi

Resim 1. Yüksekte Çalışmayı Azaltmak İçin Çelik Yapıların Zeminde Montajı ve Kaldırılması

Yapılan araştırmalar, yüksekten düşme 
sonucu iş kazası geçirenlerin, yönetsel 
kontrollerle %24 oranında azaltılabile-
ceğini ortaya koymuştur. 

Genellikle kaza gerçekleşinceye ka-
dar, yüksekte çalışmada var olan risk 
fark edilmemekte, işin güvenli şekilde 
yürütülebilmesi için planlama gerekli 
görülmemekte, çalışanlara doğru bil-
gilendirme ve eğitim sağlanmamakta, 
çalışmalar denetlenmemekte ve iş için 
seçilen malzeme/ekipman işin yürütül-
mesi için uygun olmamaktadır.

Türk İnşaat sektöründe istihdam bu-
lanların eğitim seviyesi, kültürel yapı-
ları düşünüldüğünde karşımıza çıkan 
ilk anlayış, ne yazık ki ‘kaza olacaksa 
önüne geçilemeyeceği’ gibi kaderci bir 
düşüncedir. Yüksekte gerçekleştirilen 
çalışmalarda yerinde olmayan koruma 
tedbirleri ile ilgili hassasiyet çalışanla-
rımızda henüz gelişmiş değildir. Genel 
söylemleri ise çalışmanın ‘sadece bir 
dakika’ sürecek olduğu için koruma 
tedbirlerine ihtiyaç duymadıkları yö-
nündedir. Oysaki insan, yüksekten düş-
meye başladığında, 1 saniye içerisinde 
4,91 m yol kat etmekte ve düşüş hızı da 
35,32 km/h’e ulaşmaktadır. 

Ucuz atlatma, tehlikeli durum gibi geri 
bildirimler nadiren iletilmekte ve bun-
ların bazıları günlük işin olağan hal-
leri olarak algılanmaktadır (az kalsın 
düşmekte olan bir çalışan gibi). Tüm 
bunların dışında, iş kazası, ucuz atlat-
ma, tehlikeli durum gibi olayların yapı 
iş kolunda faaliyet gösteren firmalar 
tarafından analiz edilip edilmedikleri, 
bu durumların tekrar yaşanmaması için 
gerekli araştırma ve çalışmaların yapı-
lıp yapılmadığı şüphelidir.

Malzeme seçimi, özellikle kişisel ko-
ruyucu donanım seçimi konusunda 
sıkıntılar yaşanmaktadır. İş güvenliği 
ekipmanları, detaylı bilgiye haiz olma-
yan satın alıcılar tarafından seçilmekte 
ve alınmaktadır. Böylesi bir anlayışta 
öne çıkan mantık ise maalesef, maliyet 
olmaktadır. Ayrıca bu ekipmanlar satın 
alındıktan sonra, bakımları ve malze-

melerin durumlarının kontrolü genel-
likle yapılmamaktadır. 

Yüklenici-alt yüklenici ilişkisinin ku-
rulduğu yapı işlerinde de ana yüklenici-
nin tedarik ettiği iş sağlığı ve güvenliği 
ekipmanları ile alt yüklenicilerin çalı-
şanlarına verdiği ekipmanlar arasında 
standart ve kalite farkı bulunmaktadır.

İşveren-çalışan ve çalışanların kendi 
arasındaki iletişim eksikliği büyük so-
runlara yol açabilir. Başka bir ifadeyle, 
işveren tarafından yapılan bilgilendir-
meler çalışana doğrudan ulaşmaması 
durumunda büyük sıkıntılar meydana 
gelebilir. 

Kışın kötü hava koşullarında, yazın 
aşırı sıcakta yüksekte gerçekleştirilen 
çalışmaların ilave riskler doğruduğu 
unutulmamalıdır. 

İnşaat işinin yürütüm şartları diğer sek-
törlerle kıyaslanamayacak kadar ağır 
olduğundan, yüksekte çalışan perso-
nelin sağlık ve yorgunluk durumu göz 
önünde bulundurulmadığında da iş ka-
zaları yaşanabilir. 

Yüksekte çalışmada bulunan mevcut 
riskler, çalışanlar tarafından iş körlüğü 
gibi nedenlerle hafife alınmaktadır. Ça-
lışanlar, yüksekte çalışmada kurallara 
genellikle uymazlar, zira uymadan da 
işin yapılabileceğini düşünürler. Bu, 
risk algılaması ile ilgili bir durumdur. 
Yoğun iş yükü nedeniyle kısa yolu ter-
cih etme eğilimi hâsıl olur.

İnşaat sektöründe iş güvenliği, yüksek-
te çalışma konu başlığı özelinde, işin 
yürütülmesi gereken yüksekliğe doğ-
ru şekilde erişimin sağlanması için ve 
önleyici tedbirlerin her daim yerinde 
ve kullanılır durumda olmasını sağla-
yacak bir sistem gerektirmektedir. Bu 
nedenle, yüksekte çalışma faaliyetleri, 
yüksek risk içeren faaliyetler olarak 
değerlendirilmeli, faaliyet öncesi de-
taylı “Risk Degerlendirme” çalışmala-
rı yapılmalı, ayrıca egitim, yeterlilik, 
ekipman ve donanım konusunda azami 
güvence sağlanmalıdır.

Her organizasyon; 

• Yüksekte gerçekleştirilecek olan tüm 
çalışmaları planladığından, 

• Risk kontrol hiyerarşisinin  (Şekil 1) 
uygulandığından, 

• İş için doğru çalışan ve ekipman se-
çildiğinden, 

• İşi yürütecek olan personele gerekli 
eğitimlerin iş öncesinde verildiğin-
den, 

• Kullanılacak olan her türlü ekipma-
nın kontrol ve bakımlarının zamanın-
da yapıldığından, iş ile ilgili denetim 
ve gözetim, iş güvenliği yapım meto-
du, iş güvenliği talimatları ve gerekli 
görülürse iş izin sistemlerinin sağla-
nıp yürütüldüğünden emin olmalıdır. 

RİSK KONTROL HİYERARŞİSİ

1. Mümkün olduğunca yüksekte çalış-
ma yapılmasını engellemek 

2. Yüksekte çalışmanın engelleneme-
diği durumlarda çalışanların düşme-
sini bütünüyle ortadan kaldıracak 
gerekli önlemleri almak 

3. Düşmelerin önlenmesi mümkün 
olmadığında, gerekli ekipman ve 
kontrol metotları ile düşme mesafesi 
ve düşmenin etkilerini azaltacak ön-
lemleri almak 

Yüksekten düşmelere karşı yüzlerce 
önlem geliştirmek mümkün olsa da pek 
çoğunun zayıf noktaları vardır. Örne-
ğin emniyet kemeri kullanımı çalışanın 
düşmesini önlemek için tasarlanmıştır; 
ancak çalışan, emniyet kemerini kul-
lanmadığı durumlarda koruma metodu 
geçerliliğini yitirmektedir.

Asıl riskler ve bunlara ait kontrol me-
totları projeye özgü risk değerlendirme-
si sonucu tespit edilecek olsa da aşağıda 
muhtelif riskler ve bu risklerin nedenle-
ri ile kontrol metotlarına ilişkin örnek-
ler verilmeye çalışılmıştır:

Yüksekte çalışılmanın azaltılması: 
Dizayn ve planlama safhalarında yük-
sekte çalışmayı azaltacak tasarımlar 
tercih edilmelidir. Örneğin kolonların 
monte edileceği yerde değil, üretcinin 
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sağlamak: Düşük seviyeden düşmeler, 
inşaatta fatal olarak sonuçlanmayan iş 
kazalarının üçte ikisini oluşturmakta-
dır. Bu seviyede çalışmalarsa, elekt-
rik, mekanik, ince işler, bakım/ onarım 
gibi işlerde merdivenler ya da çalışma 
platformları vasıtası ile hemen her gün 
gerçekleştirilir. Bu seviyede çalışmanın 
yaratableceği potansiyel problemler ile 
ilgili farkındalık arttırılmalıdır. 

Saha temizlik ve düzeni yüksekten düş-
melerin engellenmesi konusunda kritik 
öneme sahiptir. Yüksekten düşmelerin 
büyük bir kısmı sahadaki atıklar ve 
düzensiz istifler nedeni ile gerçekleş-
mektedir. Basit olarak, her malzeme ya 
da ekipmanı ait olduğu yerde tutmak, 
günlük olarak saha temizliği yapmak 
düşmelerin azaltılmasında yardımcı 
olacaktır.

TASARIM VE PLANLAMA 
AŞAMALARINDA YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
İŞLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Yapı iş kolunda yüksekten düşmelerin 
etkin şekilde önlenebilmesi, dizayn 
aşamasında doğru çözümler üretmek 
ile kalıcı şekilde sağlanabilir. Tasa-
rımcıların elinde, esasen en etkin risk 
kontrol metodu bulunmaktadır. Bu da 
en basit hali ile tehlikeli tasarım yerine 
daha az tehlikeli proses içeren tasarımı 
kurgulamak olarak açıklanabilir. Ayrı-
ca, dizayn aşamasındaki değişikliklerin 
inşaat aşamasındaki değişikliklerden 
daha ekonomik ve kolay olduğu da bi-
linen bir gerçektir. Elbette ki tüm tehli-
keli proseslerin tasarım ile giderilmesi 
mümkün olmayacaktır. Bu durumda da 
devreye mühendislik ve yönetim kont-
rolleri/planlamaları girmelidir. 

Tasarımcı, çalışmasını genellikle mali-
yet, estetik, yapının istenen formu, ya-
pının amaçlanan kullanım şekli, yapısal 
ve yasal zorunluluklar gibi konuları 
dikkate alarak gerçekleştirmektedir. Bu 
listeye, iş sağlığı güvenliği ve özellikle 
de yüksekte çalışma ile ilgili meseleler 
eklenmeli; iş güvenliği ve risk değer-
lendirmesi de tasarımı belirleyen un-
surlar arasına alınmalıdır.

Örneğimize İngiltere’den devam ede-
lim. 1994 yılında İnşaatta Dizayn ve 
Yönetim Yönetmeliği yürürlüğe gir-
miştir. Bu yönetmelik ile projenin tüm 
aşamaları sırasında (konsept oluşturul-
ması, dizayn, planlama, inşaat, bakım 
ve onarım) İSG konularının göz önün-
de bulundurulması sağlanmaktadır. 
İSG planlarının inşaat öncesi hazırlık 
ve imalat safhasında hazırlanmasını ve 
tasarımcıların yapının; inşaat, temizlik, 
bakım gibi aşamalarında öngörülebilen 
riskleri göz önünde bulundurarak tasa-

Resim 2.  Tasarım Çözümleri (Giydirmenin daha güvenli biçimde yerleştirilmesini bu yöntem 
sağlayabilir.)

rımla bu risklerini ortadan kaldırması-
nı, eğer bunu yerine getiremiyorlarsa 
minimize edilmesini ve kalan riskler 
hakkında uygulayıcı taraflara bilgi ak-
tarılmasını zorunlu tutmuştur. Tasarım-
cı, planlama işini yürüten teknik perso-
nel ile inşaat metodu hakkında iletişim 
halinde olmak durumundadır.

Aşağıdaki soruların cevaplandırılması 
sonucunda elde edilen bilgiler, öncelik-
le potansiyel tehlikelerin tanımlanması, 
ikincil olarak da tasarımcı için muhtelif 
yapı formları ve iş prosesleri seçiminde 
bir kontrol listesi vazifesi görmesi açı-
sından mühimdir:

•  Yüksekte çalışmanın kaçınılmaz ol-
duğu işler 

•   Bu proseslerin neden yürütüldüğü 
• Alternatif başka proseslerin olup ol-

madığı 
•  Hangi risk kontrol metotlarının 

kullanılabileceği


