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YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yüksekte güvenli çalışma
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Hedefler

• Yükseklik bilincini kavrayacak ve yüksekten düşmenin önlenmesi için alınması 
gereken güvenlik önlemlerini belirleyebilecek,

• Yüksekte güvenli çalışma sırasında kullanılan ekipmanların ve kişisel koruyucu
donanımların standartları, kullanımı, bakımı, temizliği, muhafazası ve kullanım
ömürleri ile ilgili bilgi edinecek,

• Emniyet kemerlerinin türlerini asıl bağlantı noktalarını tanıyacak ve çalışma alanına 

uygun emniyet kemeri kullanımı prensiplerini kavrayacak,

• Askı travması sendromu ve yapılması gerekenler hakkında bilgi edinecek,

• Yüksekte çalışmada kullanılan temel ip düğümleri becerisini kazanacak,

• Ankraj noktası seçiminde dikkat edilmesi gereken kurallar, taşıma kapasiteleri ve 
açılar konusunda bilgi edinecek,

Hedefler

• Yükseğe güvenle ulaşma yöntem ve araçları konusunda bilgilenecek; merdiven, hareketli 

platform, mobil araçlarda, yatay ve dikey yaşam hattında alınması gereken emniyet 

tedbirleri ile kullanılması gereken araç ve tesisatı tanıyacak, kullanabilecek.

• Yüksekte kullanılan iple erişim sistemi, makara sistemi, lanyard ile konumlanma, yükselme, çatı 

alanlarında düşmeyi sınırlandırma sistemi, kurtarma sistemi, yatay, dikey yaşam hattı ve bu 

sistemlerde kullanılan ekipmanları kullanma bilgi ve becerisi elde edecek,

• Dar ve negatif yüzeylerde uygun konumlandırmalar gerçekleştirebilecek,

• 80 – 90 kg. ağırlığındaki bir yükü tek başına gelişmiş makara sistemi kullanarak güvenle 

kaldırıp, indirebilecek

• Yüksekte çalışırken düşüp askıda kalan ekip arkadaşını ip ve

• Makara kullanarak kurtarma bilgi ve becerisini elde edecek.
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• Bina yapılarındaki çalışmalarda gerçekleşen iş kazalarının %49,23’ü

• Enerji nakil çalışmalarındaki iş kazalarının %30,99’u

• Ev kazalarının %34,3’ü

• Tuzla Tersanelerinde ölümle sonuçlanan kazaların

• %34 ‘ünün (2010 – 2014) sebebi yüksekten düşmedir.

Ayrıca;

• İstanbul’da 2010– 2014 yılları arasında otopsisi yapılan 28.057 olgudan 

466’sı, iş kazası olup, olayın meydana geliş şekli açısından ilk sırayı 111 kişi ile 

yüksekten düşme almıştır.

• Adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak 

tanımlanabilir.

• İnsanın vücut ağırlık merkezi (VAM) denge noktası olarak 

bilinir ve yükseklik noktası alınır.

• İnsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını 

tanımlarken baz alacağımız ölçü insan bedenidir.
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Yükseklik Kavramı

• 120 cm. ve üstü

Yükseklik Kavramı

• Ülkeden ülkeye farklılık gösteren 

yükseklik kavramı

• Avrupa’da 1,8 m, 

• Rusya da 1,3 m, 

• Amerika’da 1,2 m

olarak belirlenmiştir.
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Yaralanma ve ölüm riski olan her nokta 

yüksekte çalışmadır.

Yüksekte Çalışmaya Hazırlık

• İş verenin çalışma emri ve izninin olması,

• Risk değerlendirmesi yapılması,

• Çalışma planının hazırlanması,

• Yüksekte çalışmada toplu koruma yöntemlerini

tercih edilmesi,

• İşaret ve işaretçilere uyulması.

• Toplu koruma yöntemleri yok ise, KKE ve güvenli

çalışmayı sağlayacak teknik malzemelerinin

kullanılması,

• Çalışanların toplu koruma, çalışma alanındaki

tehlikeleri tanıyabilme, KKE ve teknik malzemeler

konusunda eğitimlerinin kontrol edilmesi
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Yüksekte Çalışmaya Başlamadan Önce

• Yüksekte çalışmaktan kaçın,

• Riski aktar (mobil araç, iskele, ya da platformları 

kullan)

• KKD ile çalış,

• İş öncesi çalışma planı yap,

• Risk değerlendirmelerini yap,

• Çalışanları eğit.

Düşme Nedenleri

• Bilgi Eksikliği

• Eleman Atama Yanlışlığı

• İş Güvenliği Kurallarının

• Uygulanmaması

• Tasarım Hataları

• Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman

• Yetersiz/ Düşük Kaliteli Ekipman Alımı

• Yetersiz Kontrol ve Bakım Programı

• Güvensiz Çalışma Yöntemleri
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Düşme Nedenleri

• Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçme,

• Boşluklar, şaftlar, korumasız delikler ve yumuşak zeminler

• Emniyetsiz alanların üstüne çıkma,

• El tutunma noktalarının zayıflığı,

• Yüzeylerin kayganlığı, uygunsuz ayakkabılar,

• Merdivenleri yanlış kullanma,

• Gereksiz cesurca, cambazca ve sorumsuzca hareketler,

• Kötü hava şartları,

• Araçların çarpması (iskele merdiven vb.)

• KKE doğru kullanılmaması, düşmeyi önleyici tedbirlerin alınmaması.

Nasıl Olmalı

• İş mümkünse yerde tamamlanmalı,

• Asla yalnız çalışılmamalı,

• Güvenlik şeritleri çekilmeli,

• Yapılacak işe doğru eleman atanmalı,

• Ekipmanlar, kontrol ve bakımdan geçirilmeli

• Ekipmanlar, belirli standartlara sahip olmalı

• Çalışma alanına uygun ekipman kullanılmalı
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Düşmek Ne Kadar Zaman Alır?

Düşmek Ne Kadar Zaman Alır?

• Eğer güvenli bir noktaya bağlı değilseniz düşerken 

kendinizi durduramazsınız!

• Düşmeye başladığınızda vücudunuz ½ saniye 

içinde reaksiyon gösterir.
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Düşmek Ne Kadar Zaman Alır?

Çarpma Şiddeti
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3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların 

% 85’i hayatını kaybetmiştir.

(2007 yılı istatistikleri) (OSHA) (Occupational Safety and Health Administration)

Tarihte Yüksekte Çalışma
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Tarihte Yüksekte Çalışma

Tarihte Yüksekte Çalışma
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Tarihte Yüksekte Çalışma

Tarihte Yüksekte Çalışma
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Tarihte Yüksekte Çalışma

Tarihte Yüksekte Çalışma
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Tarihte Yüksekte Çalışma

Tarihte Yüksekte Çalışma
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Tarihte Yüksekte Çalışma

Tarihte Yüksekte Çalışma
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Düşmeye Karşı Önlemler

• Düşmemek için ne yapılması gerekir ?

Ankraj Noktalarının Açısal Değerleri

Ankraj

Çalışan personelin kendisini, çalışma arkadaşını, 

malzemelerini bağlayacağı çekeri en az 2200 kg olan ana 

veya ara bağlantı noktalarıdır.

3 Doğru

1.Doğru Yer Seçimi

2.Doğru Malzeme Seçimi

3.Doğru Uygulama
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Ankraj Noktalarının Açısal Değerleri

Birden çok ankraj noktası oluşturulacağı zaman açıların genişliğinin 120 derecenin
altında olmasına özellikle özen gösterilmelidir.

35 - 60 derece arasındaki açılar daha da uygundur.

Taşınabilir Ankrajlar
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Sınırlandırma Sistemi

SİSTEM BİLEŞENLERİ;

A. Ankraj noktası

B. Paraşüt tipi emniyet

kemeri

C. Lanyard

Salınımlı Düşmeden Kaçınma

• Pandülden kaçınmak için ankraj noktası ile çalışan personel

arasında açısal bir mesafe olmaması gerekmektedir.

• Ankraj noktası ile çalışan personel arasında açısal değer 30

derecenin üzerine çıktığı an pandül yeme riski çoğalmaktadır.

• Salınım riskini ortadan kaldırmak için yatay yaşam hattı üzerine,

hareketli bir sistem kurulabilir.

• Yatay yaşam hattı uygulanamıyor ise iki farklı noktadan

bağlanılmalıdır.
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Sınırlandırma

İple Erişim

Güvenlik halatı

Çalışma halatı

Paraşüt tipi emniyet kemeri

Ankraj noktası

(Dubai Halife Binası 820 m)
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Güvenlik Halatları

Güvenlik halatı, çelik ya da
ip halat olup, tam korumalı
vücut kuşağı, lanyard veya
yavaşlatma cihazı ile en az
bir ankraja bağlıdır.

Dikey ve yatay olmak üzere
iki tipi vardır.

Güvenlik Halatları

Güvenlik halatı, çelik
ya da ip halat olup,
tam korumalı vücut
kuşağı, lanyard veya
yavaşlatma cihazı ile
en az bir ankraja
bağlıdır.

Dikey ve yatay
olmak üzere iki tipi
vardır.
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Dikey Yaşam Hattı

Dikey Yaşam Hattı
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Yatay Yaşam Hattı

Emniyet Hattı

• Emniyet hattı çatı 
ucundan 1,8 m içeri de 

ve 60-90 cm
yüksekliğinde olmalıdır,

• Bu hattın dışında 
emniyetle çalışma için 
“Emniyet Gözcüsü” 
atanmalıdır.

• Bu hattın dışında çalışma 
yapabilmek için güvenlik 
tedbirleri alınmalı ve 
sonra uygulama 
yapılmalıdır.
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Emniyet Gözcüsü

• Tehlikelere karşı ikaz 
eder.

• Kolayca görülebilecek 
yelek giymelidir.

• Görevi; gözlemek ve 
tehlikeleri görüp 
çalışanları uyarmaktır.

• Aynı anda en fazla 8 
çalışanı kontrol edebilir.

• Çalışanlar ile yapılan işe 
engel olmadan 
gözleyebilecek bir 
pozisyonda bulunur

Korkuluklar

• Özellikle göbek hizası altındaki alanlarda sarkma 
hareketinden kaçınılmalıdır.

• Korkuluklar en az 100 cm yüksekliğinde olmalı, orta 
kalınlıkta kereste veya metal malzemelerden olmalıdır.

• Herhangi bir yönden gelecek 125 kilogramlık bir kuvvete 
karşı dayanabilmeli.
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Korkuluklar

Çatı Çıkışları / Işıklandırma Pencereleri

• Çatıya çıkışlar sağlamca
kapatılmalı veya
korkuluk ile çevrilmelidir.

• Çatı çıkışları veya
ışıklandırma pencereleri
kapaklar ile
kapatıldıktan sonra
çesan benzeri
malzemelerle
güçlendirilmelidir.

• Çatı pencereleri düşme
sonucu oluşan zorlama
halinde kırılabilirler.
Bunlar emniyete alınmalı
ya da görünür şekilde
işaretlenmelidir.
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Çukur ve Delik Kapakları

• 1 m² de en az 100

kilogramlık bir ağırlığa

dayanabilecek

sağlamlıkta olmalıdır.

• Kontrolsüz açılmayı

engelleyici şekilde

takoz, menteşe ya da

kilit ile emniyete

alınmalıdır.

• Kapak üzerinde

‘çukur kapağı’

şeklinde yazı ikazı

bulunmalıdır.

Güvenlik Ağı Sistemi

• Güvenlik ağları pasif düşme durdurma sistemleri 

içinde en etkili genel güvenlik önlemidir.

• Kurulacağı alana göre yatay dikey ve açılı olarak

kurulum yapılabilir.

• Kurulumu yapacak personelin açısal değerleri, 

ankraj noktasının seçimi ve ağın yerleştirilmesi ile 

ilgili teknik bilgilere sahip olmalıdır.
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Güvenlik Ağı Sistemi

Güvenlik Ağı Sistemi
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Güvenlik Ağı Sistemi

Kontrollü Giriş Alanı

• Düşmeyi önleyici sistemlerin kullanılamadığı 

korunaksız kenar işleri, tuğla örme işleri ve ilgili işlerin

yapıldığı alanları ifade eder.

• Sıradan insanların veya başka çalışanların girişini ve 

geçişini önleyebileceğiniz bir önlemdir.

• Bu önlemde bir giriş alanı belirleyebilir ve giriş 

alanının kontrol için bir personel görevlendirilebilir.
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Kontrollü Giriş Alanı

Çatılarda Güvenli Çalışma
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Çatılarda Güvenli Çalışma

• Çatı alanlarında taşıyıcı sistemler bulunup, taşıyıcı 

sistem alana göre değişir.

• Kiremitler taşıyıcı değildir.

• Mecbur kalındığında çatıda hareket edeceksek 

aşık sistemi uygulanır.

• Çatıların kıvrım noktaları mukavemeti en yüksek 

yerlerdir.

Çatılarda Güvenli Çalışma
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Askı Travması

Askı Travması

• Vücut kuşağı etkili patoloji, askı senkopal vakası, uzun süreli devinimsiz asılma
sendromu veya basitçe iniş sonrası bayılma olarak adlandırılan durum, olasılıkla
yaralanmalara ve hatta hemen ele alınmazsa ölümlere dahi neden olmaktadır.

• Bu durum karşısında askıda kalan personelin emniyet kemeri hemen
çıkarılamamalıdır.

• Askıda kalan çalışan indirilip, sırt üstü yatırılmalı ve kan dolaşımının düzenli hale
gelmesi için doğru şekilde masaj yapılmalıdır. Emniyet kemerinin ayak kolonları
belirli zaman aralıklarında gevşetilmelidir.
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Yüksekte Çalışmada Kullanılan

Kişisel Koruyucu Ekipmnaları

(KKE)

• Kasklar

• Emniyet Kemerleri

• Göz Koruyucuları

• Kulak Koruyucular

• Solunum Yolları Koruyucuları

• El koruyucular

• Ayakkabı

• İş kıyafeti

Yüksekte Çalışmada Kullanılan

Kişisel Koruyucu Ekipmnaları

(KKE)
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Standartlar

Standartlar
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Kasklar

• Çalışanlarınızı yukarıdan düşebilecek
maddelere ve çarpmalara karşı korumak
için kask kullanılmalıdır.

• Standartlardaki darbelere karşı korunma
gereksinimleri karşılamalıdır. Standartlara
göre düşük sıcaklıklarda kullanım için
isteğe bağlı gereksinimlerini sahip
olmalıdır.

• EN 12492

• EN 397

• EN 397-2001

Emniyet Kemeri Standartları

• EN 358 Pozisyon Alma Noktaları ve Emniyet Halatı

• EN 361 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

• EN 813 Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin Personel 

Koruyucu Donanım-Oturma Kuşağı

• EN 1497 Kurtarma Donanımı- Kurtarma Kuşakları

• EN 1498 Kurtarma Donanımı- Kurtarma Halkaları
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Emniyet Kemerleri

• Tam Korumalı Vücut 

Kuşamları (Paraşütçü Tipi 

Emniyet Kemerleri)

• EN 813

• EN 358

• EN 361

Tam Korumalı Vücut Kuşamları:

• Yüksekte yapılan çalışmalarda tam korumalı vücut kuşamları 
kullanılmalıdır.

• Tam korumalı vücut kuşamları düşmeyi durdurmanın yanı sıra 
düşmenin durdurulması aşamasında vücuda gelen karşı gücü 
en iyi dağıtan sistemdir.

• Bel emniyet kemerleri düşmeyi durdurucu olarak kullanılmazlar. 
Bu kuşaklar karşı gücü dağıtamaz ve vücuda zarar verirler.
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• Tam korumalı vücut kuşamlarında sırt tarafta bulunan 
D-halkası asıl bağlantı noktasıdır.

• Endüstriyel uygulamalarda tam korumalı vücut 
kuşamları kullanılmalı, dağcı harnesleri/ oturakları 
kullanılmamalıdır.

• Kullanılan kemerinizin vücudunuza uygun olduğunu 

kuşanarak test etmelisiniz.

Bel kemerleri neden uygun

değildir?

• Düşme gerçekleştiğinde durdurma kuvveti, kullandığınız sistem 

tarafından vücuda yayılır.

• Bel kemerlerinde ise sadece tek noktadan büyük bir güç biner ve ağır 

iç hasarlara neden olur.
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Yüksekte Çalışmada Kullanılan

Teknik Malzemeler

İpler

• İç yapı yüksek mukavemetli teknolojik polyamid iplik, dış kılıf yüksek 
mukavemetli teknolojik polyamid iplik, elle kolay tutuş, çok iyi sürtünme 
dayanımı, UV dayanımlı, yüksek mukavemet özellikleri bulunmalıdır.

• İpler kendimizi, çalışma arkadaşımızı, malzemelerimizi ve bunlara bağlı sistemleri 
bağlamaya yaradığımız bir malzemedir.

• İş güvenliğinde ve yüksekte çalışanların tercih etmesi gereken ip, bu 
özelliklerdeki ve kalınlığı 11 mm çapında olmalıdır.

• Üç kollu iplerde ise 12 mm daha az olmamalıdır.

• EN 1891



27.11.2017

37

İpler

• İplerimizin, halatlarımızın ve üzerinde halat, ip bulunan tüm malzemelerimizin 
keski köşelerden ve zarar verici diğer yüzeylerden ip koruyucular ile 
korunmalıdır.

İpler

• İplerimizin direk veya malzeme üzerinde kısaltılması için kördüğüm 
atılmamalıdır. Ayarlanabilen malzeme kullanılmalı veya çalışma alanı kadar ip 
kullanılmalıdır.

• Kördüğüm iplerin, halatların çekerini yarı yarıya düşürmektedir.



27.11.2017

38

Lanyard

• Lanyard, vücut koşumuna ankraja, yavaşlama cihazına veya güvenlik halatına 

bağlayan özel olarak tasarlanmış halat, kayış veya kalın dokuma şerittir.

• Lanyard kullanan, doğru kullanımını bilmelidir.

• Çalışanın kol boyu uzunluğunda olması tercih edilir.

• Daha uzun noktalarda ise ayarlanabilir lanyardlar seçilir.

• Çift kollu olması çalışana hareket üstünlüğü ile birlikte güvenli çalışma imkanı 

sağlar.

Lanyard
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Lanyard

Düşme Faktörü
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Düşme Faktörü

• Tırmanan personelin düşmesiyle ipte oluşan 

maksimum etki kuvvetini belirler. Normal şartlarda 0 

ve 2 arasındaki DF, düşüş uzunluğunun kullanılan 

ipe bölünmesiyle bulunur.

• Diğer bir deyişle, düşüş uzunluğu ile bu enerjiyi

absorbe edecek ipin arasındaki ilişkidir.

• Düşme faktörü, aşağıdaki formülle hesaplanır.

Düşüş Uzunluğu

• Düşme Faktörü (DF) =

Kullanılan İp Boyu

Bağlantı Elemanları (Karabinalar)
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Bağlantı Elemanları (Karabinalar)

• Bağlantılar kişisel düşmeyi durdurucu sistem

bileşenlerini bir araya getirir.

• Karabinalar, personel tarafından çeşitli

amaçlar için kullanılan hafif metal bağlantı

malzemeleridir.

• Yüksekte çalışma iş güvenliğinde kullanılan

karabinalar çelik olmalı ve 22 kN dan az

çekere sahip olmamalıdır.

Bağlantı Elemanları (Karabinalar)

• Karabinalar kullanıldıkları yerlere göre şekilleri ile 

sınıflandırılabilir.

• Güvenlik için kullanılan bazı teknik malzemelerin 

birleşiminde uygun şekilde karabina seçilmemesi 

sistemin çalışmamasına neden olacaktır.

• Karabinalar kilitlerine göre de sınıflandırılır. Elle kilitli 

karabinalar, kontrolün kolay olduğu noktalarda 

kullanılır.

• Gözle görülemeyen, ulaşılması zor noktalarda 

otomatik kilitli karabinalar kullanılabilir.
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Karabina Kanca (K-4)

• Metal alaşımdan yapılmış, kopma yükü minimum 22 kN (2200 
kg.)

• Kişisel düşmeyi durdurucu sistem bileşenlerini bir araya getirir.

• Emniyet Mandalı bulunur. Kontrolsüz açılmayı engeller.

• Kapı ağız açıklığı minimum 60 mm olacaktır. Ağız açıklığı 
ölçüsüne göre kodu ve boyutu değişebilir.

• Kullanım esnasında kapıların tam kapandığına dikkat 
edilmelidir.

• EN 362

Karabina Kanca (K-4)

• EN Standartlarında malzemeler kullanılmalıdır.

• Karabinalar uzak noktalarda ise sustalı kancalar 
kullanılmalıdır.

• Sustalı kancalar kilitli olmalı ve ağız kısmı kilit açılmadan 
sistemden çıkmamalıdır.

• Sustalı kancalar ve benzeri teknik ekipmanlar birbirine 
bağlanmamalıdır.

• Birbirine bağlanan sustalı kanca ve bu tür malzemeler ters bir 
yük altında kırılabilir, güvensiz bir durum oluşturabilir.
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Halat Tutucular (Asap)

• Alüminyum alaşımdan yapılmış, 10,5 ile 13 mm yarı statik 
iplerde, güvenlik halatlarında kullanılır.

• Düşmeyi, kaymayı ve kontrolsüz inişleri durdurur. Halat 
üzerinde el müdahalesi gerektirmeden yukarı aşağıya hareket 
eder.

• Düşme sırasında otomatik olarak kilitler.

• Dik yada açılı ipler üzerinde çalışır.

• Halatın her hangi bir noktasından takılır ve çıkarılır.

Halat Tutucular (Asap)
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Halat Tutucular (Asap)

Halat Tutucular (Asap)
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Halat Tutucu

• Paslanmaz çelikten yapılmış, kopma yükü minimum 15 kN

(1500 kg.)

• Kullanılacak halat çapı 12-16 mm arasında olmalıdır.

• Olası düşme durumunda cihaz otomatik olarak kilitlenir.

• Personel ile birlikte hareket eder.

• Kullanım sırasında direk karabina ile kullanabileceği gibi arada 

uzatma halatı veya başka bir uzatma sistemi kullanılabilir.

Halat Tutucu

• Paslanmaz çelikten yapılmış, kopma yükü minimum 15 kN
(1500 kg.),

• Kullanılacak halat çapı 12-16 mm arasında olmalıdır.

• Olası düşme durumunda cihaz otomatik olarak kilitler.

• Kullanım esnasında elle çalıştırılır.

• Tırmanış, iniş esnasında ipler üzerinde sabitlenir ve baş üstü 
seviyesinde sabitlemeye dikkat edilir.
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Çelik Halat Tutucu

• Paslanmaz çelikten yapılmış, kopma yükü minimum 15 kN 
(1500 kg.),

• Kullanılacak çelik halat çapı 8 mm olmalıdır.

• Olası düşme durumunda cihaz otomatik olarak kilitlenmelidir.

• Üzerinde yük (ağırlık) var iken boşa çıkaramazsınız.

• Orijinal karabinası ile kullanılır. Karabina çıkarılmadan çelik 
halata takılmaz veya çıkarılmaz

Emniyet Alma ve İniş Aletleri

• Alüminyum alaşımdan yapılmış, 14 kN (1400 kg) çekerli olan 
otomatik emniyet alma ve iniş aletidir.

• İp kalınlığına göre S ve L modelleri mevcuttur.

• Hata önleyici güvenlik tertibatı bulunur.

• Anti panik fonksiyonu mevcuttur.

• Halatın her hangi bir noktasından takılır ve çıkarılır.

• Çalışma esnasında kontrol kolunun kilitlenmesi ile sistem 
kilitlenir.
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Ayarlanabilir Emniyet Halatları (Grillon)

• 15 kN çekere sahip ayarlanabilen emniyet halatıdır.

• Dikey çalışılacak alanlarda, çatılarda veya yatay yaşam 
hatlarının üzerinde aşağı yukarı kolay ayarlanabilir ip 
avantajı sağlar.

• Sistem kargaşası tek düzenekle ortadan kalkmıştır.

• Üzerindeki ip koruyucu ile keskin yüzeylerde bile çalışma 

ortamı yaratılmıştır.

Jumarlar

• İp üzerinde tek yönde kayabilen, diğer yönde kilitlenen bir 
yapıya sahiptirler.

• İp üzerinde yükselmek için kullanılırlar.

• El, göğüs ve ayak için olan modelleri vardır. El jumarları sağ, sol 
olarak kullanılabilir.

• Jumarlar kullanıldıktan sonra ip üzerinde bırakılmamalıdır. 
Özellikle yük altında veya gergin ipler üzerinde kalıcı olarak 
bırakılmamalıdır.
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Makaralar

• EN standartlarına uygun ve en az 22 kN çekere sahip 
olmalıdır.

• Yük kaldırma, kurtarmalar, ip sürtünmelerini azaltmada 
kullanılan alüminyum ve çelik malzemelerdir.

• Yük kaldırmada kullanıldığında makara sayısı arttıkça yok 
ve zamandan kaybedip, kuvvetten kazanıldığı 

hesaplanmalı uygun makara sistemi seçilmelidir.

Jumarlı Makara (Pro Traxion)

• Makara üzerinde rahat kullanıma sahip tutucu özelliği olan bir 
malzemedir.

• Yükün çeker yönüne doğru takılmadığı sürece çalışmayan ve sadece 
makara özelliği taşıyan bir malzemedir.

• Makara üzerinde taşınan yükün kontrolü daha iyidir.

• İp bırakıldığı zaman tutuculuk özelliği vardır.

• İp üzerinde yük(ağırlık )yok iken tutucu kolaylıkla devreye geçirilir veya 
devre dışı bırakılabilir.
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Jumarlı Makara (Pro Traxion)

Jumarlı Makara (Pro Traxion)
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Sapanlar

• Polyamid polyester malzemeden yapılan ve sapanlar ankraj
noktası oluşturmakta kullanılır.

• Sapanlar yassı malzemelerdir. Oval malzemeler yüzeylerde 
daha çabuk kırılacağından ankraj kurulumunda sapanlar 
tercih edilir.

• Sapanlar kullanılacakları yere göre özel olarak üretilebilir.

• Kuşgözlü ve D halkalı olarak üretilir.

• Sapanların çekerleri en az 22 kN olmalıdır.

Şok Emiciler

• Bazı düşmeyi durdurucu teçhizatlarda şok emicili lanyardlar bulunur.

• Şok emiciler özel dikişler ve daralan makaron ile küçültülmüştür.

• Açıldığı boyu ile açılmadan önceki boyu arasında ciddi bir mesafe farkı 
vardır.

• Bu sistemler kullanıldığında çalışma ortamının yere olan mesafesine göre 
ayarlanmalıdır.
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Şok Emiciler

Perlon Bant

• Polyamid polyester malzemeden yapılan ve sapanların 
kullanılmadığı yerlerde kullanılan malzemelerdir.

• Kurtarmalarda kullanılan perlonların çekerleri daha 
yüksek olmalıdır.

• Üzerlerindeki her çizgi 500 kg gösterir.

• Uçları birleştirilmiş perlonlara perlon bant denir. Özel 
dikişlerle birleştirilen perlonların en az 22 kN çekere sahip 
olmalıdır.
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Halat Koruyucular

• Genel olarak ip veya halatların sürtünmeden dolayı zarar 
görmesini önlemek için kullanılan sistemler olup, çalışmalarda 
yüzeylere göre sabitlenerek uygulama yapılabilir.

• Yatay ve düşey halkalar, halatın hareketine karşı minimum 
sürtünme yapmasını sağlar.

• Modüller birbirlerine bağlantı halkaları ile bağlıdır.

• Modüller bağlantı noktaları ile kullanılacak yüzeye 
bağlanılabilir.

İş Oturağı

• Uzun süre askıda çalışılacak ise kullanılması gereken bir 
malzemedir.

• 30 dakikayı aşan süreli askıda çalışmalarda çalışan personel 
yasal olarak iş oturağı kullanması zorunludur.

• Bel ayak bağlantıları yapılarak çalışılmalıdır.

• Askı travması yaşanılmamasında kullanılan ekipmanlardan olup 
yüksekte uzun süreli çalışmalarda yapısı itibarı ile avantaj 
sağlayan bir ekipmandır.
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Geri Sarmal Düşüş Tutucu

• Çalışmalar esnasında personelin düşmesini otomatik 
kilitleme özelliği ile durdurur.

• Çelik iplerden olabileceği gibi perlonlardan da 
yapılabilir.

• Çalışma tekniği olarak 3 çeşit geri sarmalı düşüş tutucu 
mevcuttur.

• Geri sarmalı düşüş tutucular; düşme esnasında hıza ve 
ağırlığa bağlı olarak kilitleyen tip, kilitledikten sonra 
birkaç saniye içinde 0,9 m/s hızla aşağı indiren tip, 
askıda kalan personelin rahat kurtarılabilmesi için kollu 
tip.

Kollu Kurtarma Ekipmanı

• Askıda kalan veya bir zemin üzerinden boşluğa, kapalı alandan 
yukarı kurtarmalarda kullanılan kollu kurtarma ekipmanıdır

• İp uzunluğu kullanılacak yere göre ayarlanabilir

• Kolun kullanımı için üzerinde 3 fonksiyona sahip pim sistemi ile 
kolaylıkla boşluk alınabilir, iniş pozisyonu verilebilir ve ipin geri 
toplanması sağlanabilir

• Pim tam orta da iken ip aşağı ve yukarı rahatça hareket ettirilir, 
tam sağ ve tam solda ise tek yönlü çalışır.
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Malzeme Bakımı

Metal Malzemelerin Hasarlı Olup Olmadığının İncelenmesi;

– Çatlaklar,

– Keskin köşeler,

– Korozyon,

– Aşırı aşınmış noktalar,

– Kapıların hızlı ve kolayca açılıp kapandığı,

– Pim ve perçinlerin eğik ya da eksik olmadığı,

– Kapının eğilmiş normal kavisi dışında olmaması,

– Gaganın yuvasına tam olarak oturması.

Emniyetiniz için 6-7 metre ya da üzeri yükseklikten düşen metal alaşımlı 
malzemelerinizi kullanmamanızı öneririz.

Malzeme Bakımı

Dikkat edilecek Noktalar;

• Metal alaşımlı malzemelerin verimli kullanılması için

• temiz tutmaları ve tozdan korumaları gerekir.

• Tuzlu suya yada kimyasallara temas eden

• karabinaların bol ılık su ile yıkanması gerekir.

• Aşındırıcı asitler ile asla temas ettirmeyiniz.

• Nemsiz, kuru ortamlarda muhafaza edilmelidirler.
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Malzeme Bakımı

Temizliği;

• Hava püskürtün,

• Ilık sabunlu suda yıkayın,

• İyice durulayın,

• Makine yağı ile yağlayınız.

Malzeme Bakımı

• Şeritlerin doğal renklerinin değişip değişmediğini,

• Şeritlerin yıpranıp yıpranmadıklarını,

• Şeritlerin dikiş yerlerinin sökülüp sökülmediğini,

• Tokaların gerektiği gibi işleyip işlemediğini,

• Madensel bölümlerin şekil değiştirip değiştirmediğini,

• Madensel bölümlerin paslanıp paslanmadığını,

Markanın okunur olup olmadığını, yukarıdaki belirtilen hususlardan 
sadece biri bile gerçekleşiyorsa, HİÇ BİR BİÇİMDE Ekipman 
kullanılmamalıdır.
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Düğümler

• İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak 
yapılan boğumlara denir.

• Kullanılan bir çok düğüm çeşidi olmasına karsın, bunlardan temel birkaç tanesini 
bilmek yeterli olacaktır. Bir düğümün nasıl atıldığını bilmenin yanında, özellikleri ve 
kullanım yerlerine göre hangi düğümün seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

• Düğümler yapıldıktan sonra düzenlenmeli ve sıkıştırılmalıdır.

• Düğümlerin yapılmasından sonra kalan uç uzunluklar ipin çapının on katı uzunlukta 
olmalıdır.

Düğümler

• Sağlam olmalıdır.

• Basit olmalıdır.

• Kolay atılabilmelidir.

• İstenildiğinde kolay çözülebilmelidir.

• Kendiliğinden çözülmemelidir.

• Estetik olmalıdır.

• Güvenilir olmalıdır.
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Düğüm Çeşitleri

Hareketsiz ( statik ) düğümler :

– Sekizli Düğümler (Açık ve Kapalı)

– Çift Kulaklı Sekizli Düğümü

– Kelebek Düğümü

– Stoper Düğümü

– Çift Balıkçı Düğümü

– Tam Kazık Düğümü

Hareketli ( dinamik ) düğümler :

– Yarım Kazık Düğümü

Kapalı Sekizli Düğümü

Ana ipin ana veya ara emniyet noktalarına bağlanmasında, iplerin tespit 
noktalarına emniyet halkası ile eklenmesinde en fazla kullanılması gereken ve 
çekeri yüksek düğümdür.
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Açık Sekizli Düğümü

• Kapalı noktalara sabitlemede kullanılan mukavemeti ve ipin çekerini en az 
düşüren düğümlerdendir.

• Düğüm başlangıç hali tek başına bir ise yaramaz, düğüm tamamlandıktan 
sonra güvenli kullanılabilir.

Kulaklı Sekizli Düğümü

• Çift kulaklı sekizli düğümü kurtarma 
operasyonlarında yaralı veya sedye indirmede 
kullanılır.

• Emniyet hatlarında ana emniyet noktası ve emniyet 
hattını birlikte kurmayı sağlayan bir düğümdür.
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Çift Kulaklı Sekizli Düğümü

Çift Balıkçı Düğümü

• Çift balıkçı düğümü, birbirine yakın kalınlıktaki iki ipi birleştirmeye yarayan bir 

düğümdür.

• Uygulamada farklı uçların biri içe diğeri dışa sarılmalıdır. Doğruluğu kontrol 

edildikten sonra düzenlenmeli ve sıkıştırılmalıdır.
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Çift Balıkçı Düğümü

Kelebek Düğümü

• İp ortası düğümüdür. İpte zedelenme var ise kullanılır.

• Emniyet noktalarında da kullanılan düğümdür.
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Tam Kazık Düğümü

• Statik sabitleme düğümüdür.

• Kendimizi, ekip arkadaşımızı ve malzemelerimizi sabitlemekte kullanılır.

• Düğüm atıldıktan sonra düzenlenmeli ve sıkıştırılmalıdır.

Yarım Kazık Düğümü

• Yarım kazık düğümü uygulamasında ip sürtünmesi artar yük kontrolü 
kolaylaşır.

• Karabinalarda uygulanacak ise HMS karabina kullanılmalıdır.
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Stoper (Sonlandırma) Düğümü

• Personelin ipten çıkmasını önleyen düğümdür.

• Çalışma mesafesinden daha kısa iplerde atılmak zorundadır.


