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ŞANTİYEDE YAPILAN KORKULUK İMALATLARINDA AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYULACAKTIR ; 
 

1. Korkulukların tabandan yüksekliği en az  100 santimetre olacak ve ortasında bir ara 
korkuluğu bulunacaktır. 
2. Dikmeler arası en çok 2 metre olacaktır. 
3. Korkuluklar, herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kg.lık bir yüke dayanacak 
sağlamlıkta yapılacaktır. 
4. Korkuluklar; boşluklara (temel ve yarma boşlukları, asansör boşluğu, tesisat şaft 
boşlukları, havalık, ışıklık vb. çukur ve boşluklar), merdivenlerin kova boşluğu ve dış 
boşluğa açılan tabliye kenarlarına, geçitlere ve benzeri tehlikeli kısımlara yapılacaktır. 
5. Korkuluklar, her zaman için güvenilir durumda bulunacaktır. Kontrolleri sürekli 
yapılacak, yerlerinden sökülmeleri önlenecektir. Korkulukları başka bir amaçla 
kullanmak yasaktır. 
6. Korkulukların üst ve ara payandaları, korkuluk dikmelerine çalışanın dengesini 
kaybettiğinde yaslanacağı yönden, yani iç taraftan bindirilecektir. Havalık, asansör 
boşluğu, dış pencere gibi açıklıkların önüne yapılan korkuluk payandalarının uçları 
boşlukta bitmeyip korkuluğun yaslanabileceği yan taraflara kadar uzatılacaktır.  
7. Bir hendek üzerine yapılan geçitlerin yan taraflarındaki korkulukların dikmeleri, yan 
yönlerden gelecek kuvvetlere karşı da desteklenmiş olacaktır. 
8. Hazır olarak imal ettirilen metal korkuluklar, işaret yönetmeliğine uygun şekilde 
kırmızı beyaz veya sarı siyah renklerde ve de siyah damaları 45 derece açılı olarak 
boyanacaktır. 
9. Üzerinde çalışmak üzere yapılmış platformların korkulukları, aşağıya malzeme 
düşmesini önlemek üzere tabandan itibaren en az 15 cm. yüksekliğinde yapılmış 
etekliklere (tekmelik) sahip olacaktır. 
10. Şehir içlerinde yerleşim bölgelerinde yapılan inşaatlarda dış çevreye 2 metre 
yüksekliğinde paravan, yerleşim yeri dışlarında ise korkuluk yapılacaktır. 
11. Yapımı süren bina girişlerine, binaya giriş çıkış yapanların başlarına malzeme 
düşmesini engellemek üzere üstü kapalı sundurma tipi giriş yerleri yapılmalı, bunlar 
inşaat bitene kadar muhafaza edilmelidir. 
12. Şantiye içindeki kazı ve kanallara düşülmesini önlemek üzere bu tür yerlere yapılan 
korkuluklar işaret şeritleri ve geceleri yanıp sönen sarı ışıklarla belirgin hale 
getirilmelidir. Gerekli yerlere yeterli büyüklükte yazıya sahip kırmız beyaz ikaz levhaları 
asılmalıdır.  


