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YAŞAM HATLARI VE ANKRAJ TERTİBATLARIYLA İLGİLİ STANDART VE 
YÖNETMELİKLER 

TS EN 353-1:2014+A1:2017 : Yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 1: Rijit bir çapa 
halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici 



TS EN 353-2:2002 : Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir 
çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici 

  



TS EN 795:2012 : Düşmeye karşı koruyucu donanım - Ankraj tertibatları 

TSE CEN/TS 16415:2013 : Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden 
çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler 

  



TİP A TİP B TİP C 

TİP D TİP E 



 Uluslararası Yönetmelikler (AB): 

 Eski: Council Directive 89/686/EEC 21 Aralık 1989 

 Yeni: DİREKTİF (EU) 2016/425 21 Nisan 2018 

 

 Yerel Yönetmelik: 

 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik : 31 Aralık 2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0686&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1484921753526&uri=CELEX:32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1484921753526&uri=CELEX:32016R0425


DİREKTİF (EU) 2016/425 – CE 
KATEGORİ I KATEGORİ II KATEGORİ III 

TEKNİK DOKÜMANTASYON 

EC TİP MUAYENESİ 

ÜRETİM 
KALİTESİ 
İZLEME 
SİSTEMİ 

SON ÜRÜN 
İÇİN EC KALİTE 

KONTROL 
SİSTEMİ 

UYGUNLUK BEYANI 

CE CE CE xxxx 



 Tip A, C ve D için 21 Nisan 2018 sonrasında EC-Type 
Sertifika süresi dolmuş veya pazara yeni sunulacak 
ürünler; onaylı kuruluşlardan EC-Type Sertifika alamayacak 
ve CE damgası kullanamayacaklardır. 

 Onaylı kuruluşlar bu ürünlere, standarda uygun test 
edildiğine dair doğrulama belgesi verebilirler. 



Standarda Uygunluk Belgesi ve Diğer 
Dokümanlar 

Kurulumdan önce; 

 Ürünlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösteren 
belgeleri talep edin. 

 Yapıya kalıcı şekilde yapılan ankrajlamalar, EN 795 
standardına dahil değildir. Bu parçaların uygun 
olduğunu gösteren dokümanlar ve hesaplamaları 
talep edin. 

Bolt Kulağı EN 795 
Kapsamında 

Dübel EN 795 Kapsamında Değil 



MODEL ADI 

KARŞILADIĞI STANDARTLAR 

EN AZ VE EN FAZLA AÇIKLIK MESAFELERİ 

EN FAZLA EŞZAMANLI KULLANICI SAYISI 



Yerleşim Planı 
• Kurulması istenen hattın uzunluğu sertifikada belgelenen en fazla açıklık 

mesafesinden (x metre) fazla ise, bu ürün için en fazla x metrede bir ara 
ankraj noktası oluşturulmalıdır. Bu açıklık mesafesi marka ve modele göre 
farklı olabilir.  
 

• Yaşam hattı ve ankraj noktalarının yerleşimi, tüm çalışma alanında güvenli 
erişim sağlanabilecek ve diğer riskleri en aza indirecek şekilde 
planlanmalıdır. 
 

• EN 795 Standardında özellikle belirtildiği gibi yatay yaşam hattının eğimi 
yatayda 15 dereceyi geçmemelidir. 





Yaşam hattının yüksekliği tüm bileşenlerin sapmasına göre belirlenmelidir. 

Yaşam hattı 
sapması 

Lanyard 
uzunluğu 

Lanyard 
sapması 

Çalışanın 
boyu 
Güvenlik 
mesafesi 



Düşme Faktörü 
Faktör 0.5 Faktör 2 Yaşam Hatları ve diğer ankraj tertibatları eğer 

mümkünse baş üzerinde kalacak şekilde 
kurulmalıdır. 
Tanım 
• Düşme faktörü 2; düşülen mesafenin, istasyon 

(bağlantı) noktası ile işçi arasındaki mesafenin 
iki katı olmasıdır 

• Pratikte 2 faktörlü düşüş; bağlantı noktasının 
ayak hizasında olduğu durumlarda gerçekleşir 

 
Faktör 2 düşüş örneği 
2x ara bağlantı boyu 
1x emici maksimum açılma boyu (1.75 m/1.9 yds.) 
1x güvenlik payı (1 m/1.1 yds.) 
= 6.75 m/7.4 yds. 



Düşme Faktörü 



Düşme Faktörü 



Malzeme Seçimi 
•Yaşam hattı ve diğer ankraj tertibatları ürünleri atmosfer koşulları sebebiyle paslanmaz çelik malzemeden 
(AISI 304, 316) seçilmelidir. 

• Yaşam hattı kurulumu için kalıcı ankrajlar ve/veya yapısal ankraj noktaları oluşturmak gerekiyorsa, bu 
malzemelerde mümkünse paslanmaz seçilmelidir. Ancak imalat, tedarik ve maliyet sorunları sebebiyle 
paslanmaz çelik kullanılamadığı durumlarda malzeme kesinlikle korozyona karşı korunmalıdır.  Örn. 
Galvanizleme, elektrostatik toz boya vb. uygulamaları 

 

 
Çelik Halat 

•Çelik halat üreticinin önerdiği kalınlıkta ve sarım sayısında olmalıdır. 

•Ortam koşullarına göre paslanmaz veya galvanizli çelik halat seçilebilir. 

•Sentetik hatlar yaşam hattına geçici bir süre ihtiyaç duyulması 
durumunda tercih edilmelidir. Atmosfer ve diğer ortam koşulları 
sentetik malzemede daha hızlı yıpranmaya neden olur. 

  

 

7x7 Sarım 7x19 Sarım 

 



Sonlandırma 
  

Kamalı sonlandırma Presli sonlandırma Torklu sonlandırma 



Şaryo 
  Şaryo 

• Yaşam hattına bağlanmak amacıyla hat üzerinde 
hareket edebilen şaryo kullanılmalıdır. 

• Şaryo kazara hattan ayrılmayacak şekilde olmalıdır. 
• Şaryonun hattan ayırmak için en az iki kademeli 

açma mekanizmasına sahip olmalıdır. 

Diğer KKD’LER 
• Yaşam hattıyla beraber kullanılacak tüm 

donanımlarda (kemer, lanyard vb.) yaşam hattı 
üreticisinin tavsiyelerine uyulmalıdır. 

• Bu ürünlerinde kendi standartlarına uygun olduğu 
kontrol edilmelidir. 



Kurulum Ekibi Seçimi 
•Kurulumu yapacak olan ekip mutlaka üretici firmanın 
onayladığı kişilerden oluşmalıdır. 

•Yaşam hatları ve diğer ankraj tertibatlarının 
kurulacakları yerler yüksekte çalışmayı gerektirdiği için 
ekip üyelerinin yüksekte çalışma konusunda eğitimli ve 
tecrübeli olması önerilmektedir. 

•Tecrübeli ve eğitimli ekipler yüksekte çalışma sırasında 
karşılaşabilecekleri sorunlarla daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde başa çıkabileceklerdir. 

•Ekiplerin kurulum sırasında kullanacakları KKD’ler ilgili 
yönetmeliklere uygun, periyodik muayeneler yapılmış 
donanımlar olmalıdır. 

•Ekiplerin kurulum sırasında kullanacakları el aletleri ve 
diğer cihazlar kullanım kılavuzuna uygun, doğru bir 
şekilde seçilmiş olmalıdır. 



Kullanım 
•Yaşam hattı ve diğer ankraj tertibatlarını kullanacak olan kişiler yüksekte çalışma konusunda 
eğitimli ve bilinçlendirilmiş olmaları önerilmektedir. 

•Kurulumu yapan firma kullanım kılavuzunu teslim etmeli, mümkünse kullanım konusunda 
uygulamalı eğitim vermelidir. 

•Yaşam hattı ve diğer ankraj tertibatlarının periyodik muayeneleri üretici firmanın önerdiği sıklıkta 
yapılmalıdır. Bu üreticinin verdiği garanti ve sigorta koşulları açısından da önemlidir. 



UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
Tır/Tanker üzeri uygulamalar: 

 Bu uygulamalarda eğer hat; çalışan kişinin uzanamayacağı mesafede kalıyorsa 
ve/veya yüksekte çalışılacak noktaya güvenli bir erişim yöntemi (platform, 
merdiven vb.) olmadan tırmanılması gerekiyorsa geri sarmalı düşüş 
durdurucu kullanılması önerilmektedir. 

 Geri sarmalı düşüş durdurucu tercih edildiğinde hattın yüksekliği, cihazın 
çalışma açısı gözetilerek belirlenmelidir. 



Diğer baş üzeri yatay yaşam hattı uygulamaları 





Çatı üzeri uygulamalar: 

Çatılarda yapının baş üstü uygulamaya izin vermemesi sebebiyle 
hatlar ayak mesafesine daha yakın bir yükseklikte kalmaktadır. 

Bu sorunu aşmak için kullanım sırasında üretici firmanın önerdiği 
önlemler alınmalıdır (şok emicili lanyard kullanımı vb.) 



DİKEY YAŞAM HATTI UYGULAMALARI 



Sorun : 



Çözüm : 



Yaşam Hattı Kurulumdan Sonra Bir Yükle 
Test Edilmeli Mi? 

•Kurulumdan sonra kurulumu yapan firmanın verdiği imzalı 
beyan (teslim tutanağı, montaj raporu vb.) kullanım hatası 
dışındaki tüm sorumluluğu kurucuya, distribütöre ve/veya 
üretici firmaya yükler. 

•Ancak kullanıcılar; kurulum sonrasında hatta yük bırakılarak 
hattın test edilmesi isteyebilmektedir. 

•Yaşam hattı ürünleri düşüş sırasında oluşan enerji 
sönümleyebilmesi için deforme olması amaçlanan 
parçalardan oluşabilirler. Bu durumda hattın bir yükle test 
edilmesi sonrasında bu parçaları değişimi gerekecektir. 

•Bu sebeple yaşam hatları ve diğer ankraj tertibatları 
herhangi bir tahribatlı muayene methoduyla test 
edilmemelidir. 

  



Kurulum konusunda imalatçı tarafından 
sağlanacak bilgi 

 Ankraj tertibatlarının sadece yetkili kişiler veya yetkili kuruluşlar tarafından monte edilmesi 
gerektiği ile ilgili tavsiye, 

 Kurulumun uygun şekilde doğrulanması gerektiği ile ilgili tavsiye, 

 Dinamik dayanım ve bütünlük deneyleri sırasında ankraj tertibatı üzerinde kaydedilmiş yükleri 
dikkate alarak ana malzemeler, yapısal ankraj veya uygulanabilirse sabitleme elemanının 
uygunluğu hakkında bilgi, 

 Üç ve dört ayaklı sehpalar gibi B tipi ankraj tertibatları için, ankraj tertibatının kararlılık ihtiyacı 
konusunda tavsiye ve bunun nasıl başarılacağı hakkında kılavuzluk, 



 C tipi ankraj tertibatları için: 
◦ Bir düşme önleyici veya kısıtlayıcı dâhil olmak üzere kullanım şartları altında esnek yatay ankraj hattının 

sapması nedeniyle oluşan mesafe, 
◦ C tipi ankraj tertibatlarının bir düşme önleme durumunda, ankraj hattının eğilmesinin ankraj hattının zarar 

görmesine sebep olabilen bir keskin kenar veya herhangi başka madde ile temas etmemesineilişkin bir uyarı, 
◦ Ara desteklerin veya köşe ankrajların ankraj hattına girmesi veya çıkması için izin verilen azami açı, 

 E tipi ankraj tertibatları için, ankraj tertibatı bir kenar, açıklık veya diğer düşme tehlikesinden itibaren 
önerilen bir güvenli mesafede yerleştirilmesi ile ilgili tavsiye. 



Bir kurulum sonrasında sağlanacak 
dokümantasyon konusunda kılavuzluk 

Kullanıcı için kurulum dokümantasyonu, kurulumun düzgün şekilde gerçekleştirilmiş olduğunun 
belirtisini sağlar. Ayrıca, çoğu durumda ankraj tertibatlarının sabitlemesinin görünür veya 
erişilebilir olmadığı göz önüne alındığında, ankraj tertibatının gelecekteki muayenesi için gerekli 
temeli oluşturur. 

Kurulumdan sonra, kurulum dokümantasyonun kopyaları kullanıcıya teslim edilmelidir. Bu 
dokümantasyon ankraj tertibatının sonraki muayeneleri için binada tutulmalıdır. 



Kurulum dokümantasyonu en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 Kurulumun adresi ve yeri, 

 Kurulumu yapan şirketin adı ve adresi, 

 Kurulumdan sorumlu personelin adı, 

 Mamul tanıtımı (ankraj tertibatının imalatçısı, tipi, model/model tanımı), 

 Sabitleme tertibatı (imalatçı, mamul, izin verilen çekme ve enine kuvvetler), 

 Şematik kurulum planı (örneğin, çatının) ve ankraj noktalarının nerede bulunduğu gibi ilgili 
kullanıcı bilgileri (örneğin, kar durumu ile ilgili). 



Kurulum sorumlusu tarafından verilen beyanlar kendisi tarafından imzalanmalı ve en azından 
aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 Ankraj tertibatı imalatçının kurulum talimatlarına uygun olarak monte edilmiştir, 

 Ankraj tertibatının montajı kurulum planına göre gerçekleştirilmiştir, 

 Ankraj tertibatı belirtilen alt tabakaya sabitlenmiştir, 

 Ankraj tertibatı belirtilen şekilde sabitlenmiştir (örneğin; cıvataların sayısı, uygun malzemeler, uygun 
konum/yer), 

 Ankraj tertibatı imalatçının bilgileri doğrultusunda hizmete alınmıştır, 

 Ankraj tertibatı, özellikle sabitlemelerin (örneğin, cıvatalar) yeri ve temel alt tabakanın kurulum 
tamamlandıktan sonra artık görünür olmadığı durumda, fotografik bilgi/dokümantasyon ile 
sağlanmıştır. 



İLGİNİZ  İÇİN  TEŞEKKÜRLER 
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