
YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Yüksek kavramını tanımlar.  

 Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını söyler  

 Düşme kinetiğini açıklar. 

 Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek 

riskleri söyler.  

 Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında yapılan güvensiz 

davranışlara örnekler verir. 

 Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini açıklar,  

 Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve 

donanımların standartlarını söyler.  

 Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri açıklar. 

 Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini söyler. 

 Emniyet kemerinin doğru kullanımını açıklar. 

 Seyyar merdivende uygunsuzlukları tespit eder.  

 Yanlış ankaraj noktaları fotoğrafları 

 Yüksekte çalışma ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım 

ve saklanma koşulları söyler. 

 
 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Fabrika 3600 çekimleri 

 Dış alan yüksekte çalışma platformu 

 Emniyet kemeri 

 Lanyart örnekleri 

 Karabina örnekleri 

 Ankaraj örnekleri 

 Korkuluk standartları 

 Seyyar merdiven örnekleri 

 Emniyet kemeri doğru giyilmesi videosu 

 Merdivenden düşen çalışan videosu 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME 
Milyoner olsaydınız ne yapardınız? 

Son bir ayınız kalsa ne yaparsınız? 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, yüksekte çalışmada güvenlik kurallarını kavrayabilecek 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 

 
Yüksekte çalışma kaza örnekleri anlatılacak. 

 

 



   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI 

ANA NOKTA Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar 

ANA NOKTA Emniyet kemeri doğru kullanımı 

ANA NOKTA Ankaraj noktasının doğru tespiti 

ANA NOKTA Düşmeyi önleme sistemleri ekipmanları 

ANA NOKTA Düşmeyi durdurma sistemleri ekipmanları 

ANA NOKTA Yüksekte çalışma uygulamaları 

 

 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ [ 360 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

Tanımlar 

 Yüksek nedir?  

 Yüksekten düşme ne kadar zaman alır vb. konular 

açıklanacak. 

5 

Emniyet kemeri doğru 

kullanımı 
 Emniyet kemeri doğru kullanımı anlatılacak. 30 

Ankaraj noktasının doğru 

tespiti 
 Ankaraj noktasının doğru tespiti anlatılacak. 10 

Düşmeyi önleme sistemleri  Düşmeyi önemle sistemleri anlatılacak. 45 

Düşmeyi durdurma 

sistemleri 
 Düşmeyi durdurma sistemleri anlatılacak. 45 

Yüksekte çalışma 

uygulamaları 
 Yüksekte çalışma uygulamaları örnekleri yapılacak 225 

 

 

 

 



   

3.SONUÇ BÖLÜMÜ  [ 5 ] DAKİKA 

 

3.1 ÖZET Tüm ana noktalar özetlenecek. 

3.2 TEKRAR İSTEKLİ KILMA 

 

 

Yüksekte çalışma önemi hatırlatılacak. 

 

3.3 KAPANIŞ Yaşanmış kaza ile bitirilecek. 

 


