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ÖZET
Yapı iĢlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği yönetmeliği (1), iĢçilerin yüksekten
düĢme riskine karĢı korunmasını gerektiren hükümleri bulunmaktadır. Bu
hükümlerden önde geleni, inĢaat Ģantiyelerinde çalıĢanların güvenliği öncelikle,
güvenli korkuluklar, düĢmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalıĢma
iskeleleri, güvenlik ağları ile yumuĢak düĢüĢ veya düĢme tutucu hava yastıkları
gibi “toplu koruma” önlemleri ile sağlanmasıdır.
DüĢme riskine karĢı alınan toplu koruma önlemi, çalıĢanın kiĢisel koruyucu
donanım kullanmadan serbestçe hareket etmelerine izin vermektedir. Toplu
koruma önlemi araçlarından biri olan güvenlik ağları; özellikle son yıllarda yapımı
artan çok katlı yüksek inĢaatlarda, üst katlardan aĢağıya düĢen malzemelerden
aĢağıda bulunan çalıĢanları koruduğu gibi, çalıĢanların düĢmeleri halinde tutucu
olarak da kullanılmaktadır. Güvenlik ağları inĢaat baĢta olmak üzere, bina bakımı,
eğlence veya diğer endüstrilerde kullanılabilir.
Yüksekte güvenli çalıĢmanın en önemli ilkelerinden olan toplu “kolektif”
koruma

önlemlerinin

alınması

ilkesinin,

ülkemiz

inĢaat

sektöründeki

uygulamalarda maalesef yeterince anlaĢılamamıĢtır. Zira, yüksekte çalıĢmalarda
toplu koruma öncelikle tercih edilmesi gerekirken ülkemizde kiĢisel koruyucu
donanımların kullanılması tercih edilmektedir. Oysa, düĢmelerin önlemesinde
toplu koruma önlemlerinin düĢme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,
uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici
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olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan iĢlerin özelliğine uygun kiĢisel
koruyucu donanım kullandırılması gerekir. Ülkemizde kiĢisel koruyucu donanım,
maliyeti düĢük ve yasak savma aracı olduğu için inĢaat iĢverenlerince tercih
edilmektedir. Bu makalede, inĢaat sektöründe ölümle sonuçlanan iĢ kazaları
arasında en büyük paya sahip olan yüksekten düĢme ve yüksekten malzeme
düĢme risklerinden korunması için kullanılan güvenlik ağlarının geliĢmiĢ ülkelerde
uygulanan toplu koruma yöntemlerinden pasif korunma sistemlerinin incelenmesi
amaçlanmıĢtır. Bu makalede, güvenlik ağı tasarım ilkeleri, güvenlik ağlarının
tipleri ve sınıflandırılması, güvenlik ağı bileĢenleri, güvenlik ağlarının kurulması,
güvenlik ağlarının kontrolü, onarımı ve bakımı ile ilgili standartların ülkemiz yapı
iĢ kolunda izlenilen iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumu ve uyumsuzlukları
da incelenmiĢ ve yapılan saha gözlemlerimize dayanarak inĢaat projelerinde
kullanılan güvenlik ağlarının sözü edilen standartlara uygunluğunun kontrol
edilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik ağları, DüĢmede Pasif ve Aktif Koruma
Yöntemleri; Yüksekten DüĢme, Personel ve Malzeme DüĢmesi, ĠĢ Güvenliği, TS
EN 1263-1, TS EN 1263-2
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GĠRĠġ
ĠnĢaat iĢçilerinin çalıĢırken düĢmeleri öncelikle ekonomik sonuçları. InĢaat
endüstrisi için önemli bir sorun ve sadece bizim toplumumuzda değil tüm
dünyadaki diğer toplumlara da yük
olmaktadır.
DüĢme kazalarıyla baĢa çıkmak için
daha

iyi

geliĢtirmesi
sağlanması

yöntem

ve

gerekir.
ve

memnuniyetine

programlar

Ancak,

bunun

çalıĢan

iĢçilerin

bırakılması

mümkün

değildir. Bunun nedeni açıktır. Yanıt,
sonucu yaralanma olsun olmasın tüm düĢme olaylarının altında yatan nedenin
ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü bugüne kadar hiç kimse yerçekimi kuvvetini
kaldıramamıĢtır. Unutulmaması gereken yer çekiminin dünyamızda ilelebet de
kalacağıdır. Dolayısıyla gelecekte her türlü düĢme kazası meydana gelmeye
devam edecektir. Bu nedenle, gerek insanların düĢmeleri gerekse malzeme ve
nesnelerin düĢmeleri ortadan kaldırılamayacaktır. Ancak, sonuçlarını kesinlikle
en aza indirebilir. ġantiyelerdeki düĢmelerden korunmada, kiĢisel koruyucu
donanım (KKD) kullanım sistemin en karmaĢık parçasıdır. Ancak, maalesef bu
gerçek, G 20 ülkelerinde bile iyi anlaĢılmamıĢ ve takdir edilmemiĢtir. Buna ek
olarak, geliĢmemiĢ ve az geliĢmiĢ ülkelerden gelen çok sayıda yabancı iĢçi inĢaat
sektörü için cazip bir iĢgücü yaratmıĢtır. Ancak dezavantajı, güvenlik konusunda
gerekli olan ve çoğunlukla yerel dilde yapılacak eğitimin eksikliğidir.
Genelde inĢaat iĢlerine bakıldığında, yapılan iĢlerin çoğunluğunun
yüksekte çalıĢmayı gerektirmekte dolayısıyla bir takım riskleri de beraberinde
getirmiĢ olduğu gerçeğidir. ĠnĢaat sektörünün iĢ kazalarının sayısal çokluğu ve
ağır sonuçları bakımından sadece ülkemizde değil geliĢmiĢ diğer ülkelerdeki iĢ
kolları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. ĠnĢaat iĢverenlerinin ve uygulamada
görev yapan proje müdürlerinin bu sorunu bilmelerine rağmen, iĢ güvenliğini
sağlamaya yönelik mevzuata özen göstermemektedirler. Zira, iĢ kazası sonucu
her yıl çok sayıda inĢaat iĢçisi yaĢamını yitirmekte veya sakat kalmakta sosyal ve
ekonomik açıdan önemli sorunlar ve kayıplar gündeme gelmektedir.
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Ülkemiz inĢaat sektörün oluĢan iĢ kazaları önemli bir sorundur.
ÇalıĢanların sakat kalmasına, yaĢamını yitirmesine neden olan ve dolayısıyla
insancıl yönü öncelik taĢıyan iĢ kazalarının yol açtığı ekonomik kayıplar da
oldukça önemlidir. Öte yandan, iĢ kazaları nedeniyle açılan kamu ve tazminat
davaları iĢverenleri uzun yıllardır huzursuz etmekte, maddi külfetlere yol
açmaktadır.
Özellikle, konut inĢaatlarında en önemli kaza tipinin insan düĢmesi olduğu,
özellikle ölümle sonuçlanan kazaların düĢerek sonuçlandığı dikkati çekmektedir.
Günümüzde yüksek katlı bina inĢaatlarındaki yükseklik faktörü bunun baĢlıca
nedenidir. Ölümlü ve ağır yaranlamalı iĢ kazalarında yüksekten düĢmenin rolü
azımsanmayacak kadar fazladır. DüĢmeler, inĢaat sektöründe ölümlerin önde
gelen nedenidir. Nitekim, yapılan bir araĢtırmaya göre, ülkemiz inĢaat sektöründe
meydana gelen iĢ kazalarında da ölenlerin % 57:3’nün çalıĢanların yüksekte
yapılan çalıĢmalar sırasında düĢmesi sonucu, % 9.8’inin ise ve yine yüksekte
çalıĢmalar sırasında malzeme düĢmeleri sonucu oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. (Bkz:
Tablo 1)
Tablo 1 ĠnĢaat sektöründe kaza tipleri

Kaynak: Doç.Dr. U. Müngen http://www.imo.org.tr/

Yüksekte yapılan çalıĢmalar sırasından meydana gelen kazaların en
çoğunun (% 35.7) döĢeme platformlarından çalıĢanların düĢmesi sonucu
olduğu, malzemelerin ise (% 29.4) gırgır vinçten ve asansörden düĢmesi
sonucu olmuĢtur. (Bkz: Tablo 2,3)
4

Tablo 2 Ġnsan DüĢmesi Tipindeki Kazalar
KAZA TĠPĠ

ÖLÜM YARALANMA TOPLAM

DöĢeme-Platform Kenarından DüĢmeler
Ġskeleden Yapıdaki BoĢluklara DüĢmeler
Çatılardan DüĢmeler
Hemzemin DüĢmeler
El Merdivenlerinden DüĢmeler
Elektrik ve Telefon Direklerinden DüĢmeler
Sabit ĠnĢaat Merdivenlerinden DüĢmeler
Yük Asansörlerinden DüĢmeler
Zemindeki BoĢluklara, Çukurlara DüĢmeler
Diğer Tip DüĢmeler
TOPLAM

248
99
76
11
21
19
14
11
9
47
694

190
71
71
61
40
38
22
40
6
48
787

438
170
147
72
61
53
36
51
15
95
1481

Kaynak: Doç.Dr. U. Müngen http://www.imo.org.tr/

Tablo 3 Malzeme DüĢmesi Tipindeki Kazalar
KAZA TĠPĠ

ÖLÜM

YARALA
NMA

TOPLAM

Gırgır Vinçten ve. Asansörden malzeme düĢmesi

43
32
10
20
0
17
8
7
9

33
33
55
18
26
2
5
1
53

76
65
65
38
26
19
13
8
62

146

226

372

Yüksek Yapı DıĢ Cephe ÇalıĢmalarında malzeme düĢmesi

TaĢıttan Yükleme- BoĢaltmada malzeme
düĢmesi
Tünel Tavanından malzeme düĢmesi
Elle TaĢınan Malzemenin Ayağa DüĢmesi
Yamaçtan Malzeme DüĢmesi
TaĢ Ocağı Aynasından malzeme düĢmesi
Vinçle Ġletim Sırasında malzeme düĢmesi
Diğer tip Malzeme DüĢmeleri
TOPLAM
Kaynak: Doç.Dr. U. Müngen http://www.imo.org.tr/

Yüksekten düĢme büyük bir olasılıkla ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Yüksekte yapılan çalıĢma alanının altındaki güvenlik ağlarını kurarak,
düĢen kiĢilerin yaralanma olasılığı azaltılabilir. Örneğin, bir çatıda yapılan
çalıĢmalarda süre ne kadar çok geçerse düĢme riski o kadar yüksek olur.
Herhangi bir düĢüĢ büyük bir olasılıkla ağır yaralanmaya neden olabilir. Bu
itbarla, yüksekte yapılan bir yerin hemen altıda kurulan güvenlik ağları, bir
çalıĢanın düĢebileceği mesafeyi azaltır. Güvenlik ağları, düĢmenin olumsuz
etkisini absorbe ederler ve bir kiĢinin yaralanma olasılığını azaltarak “yumuĢak
iniĢini” sağlarlar.
Güvenlik ağları toplu koruma sistemi içinde düĢme tutucu özelliği olan
bir sistemdir. DüĢmeyi önleyici bir güvenlik sistemi değildir. Yani, insanların
hareketlerini kısıtlamadan ve emniyet kemeri takmadan yüksekte çalıĢmasına
izin verirken düĢmelerden pasif koruma sağlarlar.
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Pasif koruma nedir 1
Yapı iĢlerinde genel kural, Ģantiyelerde yüksekte yapılan çalıĢma
yerlerinde çalıĢanların güvenliği öncelikle; güvenli korkuluklar, düĢmeyi
önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalıĢma iskeleleri, güvenlik ağları
veya hava yastıkları gibi “toplu koruma” önlemlerileri ile sağlanır. Bu
sağlanamadığı ve uygulanmasının mümkün olmadığı, veya daha büyük
tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan
iĢlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaĢam hatları oluĢturularak
paraĢüt tipi emniyet kemerli düĢme tutucu sistemleri veya benzeri güvenlik
sistemlerinin kullanılması sağlanır.
ĠnĢaat sektöründe yüksekten düĢmeleri önlemede kullanılan iki temel
koruma sistem vardır. Bu sistemler, pasif koruma ve aktif koruma olarak
adlandırılır. Pasif koruma sisteminde; kurulduğunda, çalıĢanın kendini
koruyacak bir eyleme geçme zorunda kalmadan yani kiĢisel koruyucu
malzemeler ile kullanmadan korunmasıdır. Aktif koruma sisteminde ise, her
çalıĢanın kendini korunması için kullanması gerekren düĢme önleyici
sistemler veya kiĢisel koruyucu malzemeleri kullanmasıdır. Bu malzemeler,
emniyet kemeri takma, kemeri veya halatını güvenli bir yere bağlama veya
düĢüĢ

tutucuyu

kullanma

gibi

düĢüĢmeye

karĢı

kiĢisel

koruyucu

donanımlardır. Bu makalede inĢaat projelerinde çalıĢan personelin güvenliği
için pasif koruma sistemi olarak kullanılan güvenlik ağlarından ayrıntıları ile
söz edilecektir.
Pasif ağ sistemleri de iki ana tipten oluĢur. Bu tiplerin birincisi, yüksekte
çalıĢan düĢen insanı tutucu “Personel Yakalama Ağları” ve ikincisi düĢen
nesneleri tutan inĢaat atıkları, birikintileri ve döküntüleri tutan “Çöp ve enkaz
Yakalama Ağları”dır. KiĢiyi yakalama ağları, yüksek yerden, bina, kule, baraj,
silo veya baĢka bir yapıdan düĢen personelin yakalanması için tasarlanmıĢtır.
Personel yakalama ağları, bu tür uygulamalar için idealdir; çünkü aktif
çalıĢma alanları sürekli değiĢir ve ankrajlama seçenekleri ile sınırlıdır. Her ne
1

Passive protection net systems National Safety Council Data Sheet 608 Rev. February 2006
htp//www.nsc.org (EriĢim:6.06.2017)
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kadar iĢçi sürekli hareket halindeyse de güvenlik ağı her zaman çalıĢma
alanının altına yerleĢtirilmiĢtir. Bir alandan diğerine geçerken durmaya ve ara
vermeye ve kesip çıkarmaya gerek yoktur. Yatay yaĢam hatlarının ve güçlü
kiriĢ sistemleri gibi aktif engelleme düĢme koruma sistemlerinin, sabitleme
(bağlantı) noktaları gerektirdiği unutulmamalıdır. Bağlantı noktaları, sürekli bir
akıĢ halindeyse veya çalıĢma alanı bir kancanın/mapanın sabitlenmesi için
uygun yapısal unsurlara sahip değilse, güvenlik ağı en iyi seçenek olabilir.
Birçok durumda, uygun bağlama yapısının bulunabilirliği faktörü, dengeyi
güvenlik ağının lehine belirleyen faktördür. Bu durum bir kaza olduğunda,
çalıĢan, aktif koruyucu sistemden çok güvenlik ağının içine düĢecektir.
Personel tutucu/yakalama ağları, düĢen bir kiĢinin düĢme kuvvetine
dayanacak kadar güçlü bir örgü kuvveti ve kiĢisel yaralanmayı en aza
indirecek kadar küçük ebadda ağ gözü bulunan ip veya Ģeritler halindeki
çeĢitli doğal veya sentetik (polyethylene) malzemelerden imal edilir. Personeli
Yakalama Ağı özelliklerinin detayları ileri sayfalarda açıklanacaktır.
Diğer ikincinsi olan atıkları, birikintileri ve döküntüleri tutucu kısa adıyla
“Moloz/Çöp Yakalama Ağları” ise, bir yapıdan kiĢilerce atılarak, itilerek veya
rüzgardan uçarak düĢebilecek küçük, hafif yapı atıkları, aletler, yapı
malzemeleri ve diğer nesneleri tutmak için tasarlanmıĢtır. Bu ağlar, iĢçilerin ya
da üçüncü kiĢilerin (yapının önünden geçenlerin) düĢen nesnelerden
yaralanmasını

veya

trafikteki

araçların

hasarlanmasını

önlemek

için

tasarlanmıĢ ve örgü boyutu, yapılan iĢe bağlı.düĢebilecek nesnelerin
ağırlığına ve boyutuna bağlı olarak birçok ebatda ve güçte imal edilir. (Bkz:
Resim.1/a ve Resim.1/b) Bu ağların kurulumu kolaydır, ekonomik ve güvenli
bir çözümdür. Moloz tutucu ağların alevi geciktiren özelliğine ilaveten, çevre
dostu, sıcağa (güneĢe), soğuğa, ve korozyona karĢı dirençli olması da söz
konusudur.
Her iki tür ağ, yatay ve dikey olarak yerleĢtirilebilir.
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Resim.1/a Ģantiyelerde düĢen nesnelerden
kiĢileri korunması için döküntü/enkaz güvenlik
ağı

Resim.1/b ġantiyelerde düĢen
kiĢilerin korunması için güvenlik ağı

Sonuç itibariyle, pasif engelleme düĢme koruma sistemleri, iĢlevlerinin
sadeliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle sıklıkla tercih edilmekle birlikte,
uygulamalar için doğru sistemi seçildiğinden ve çalıĢanların eğitilmiĢ
olduğundan emin olmak gerekir Zira, güvenli kullanım, düĢme koruması
ekipmanlarının yanlıĢ kullanılması, yerinde bir sistem olmadan yüksekte
çalıĢmak kadar tehlikelidir.
TANIMLAR
"Güvenlik ağı" tanımı, düĢme mesafesini sınırlandırarak yüksekten
düĢtükten sonra darbe enerjisini azaltan ve düĢen insanın yaralanmasına
karĢı koruyan bir ağı ifade eder. Bu tanım ayrıca, ağın altında veya altından
geçen insanların güvenliği için düĢen nesneleri tutan teçhizatı da ifade eder.
Öte yandan, inĢaat sektöründe gerek düĢen kiĢiyi yakalama gerekse düĢen
nesneleri tutma amacına yönelik kullanılan ağlar, (örneğin, köprü ağları, yapı
içindeki büyük boĢluk ağları, dıĢ cephe çevre ağları, asansör Ģaftı ağları, çatı
ağları, köprü vinç ağları vb.) uygulanmalarına göre de adlandırılır.

ġekil.1: Konsol tip güvenlik ağı
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Güvenlik ağı konsolu olarak da adlandırılan düĢme tutucu sistem,
yüksekte çalıĢma yapılacak binanın tamamı kapatılamayacak kadar geniĢ
olan avlu gibi (galeri) açıklıklarında ve dıĢ cephelerde uygulanır. Yapının
kenarlarından boĢluğa doğru monte edilen taĢıyıcı metal iskelet üzerine
gerilen güvenlik ağı ile yüksekte çalıĢan personelin can güvenliği sağlanır.
(bkz: ġekil.1)
“Ağ sistemi”tanımı; düĢen kiĢinin veya nesnelerin tutmasını/yaklamasını
sağlamak amacıyla bir düzene göre birbirlerine bağlanmıĢ ağ gözleri, kenar ipleri,
birleĢtirme ipleri, bağlama ipleri, ankraj cihazları ve destek çatısının oluĢturduğu
sistemi ifade eder.
“DüĢme Tehlikesi olan ÇalıĢma Alanı” tanımı; yükseltilmiĢ bir alan
anlamı ifade eder. Bu alanda iĢçinin görevini yerine getirirken düĢme tehlikesine
maruz kalmasına neden olur.
“DüĢme Tehlikesine KarĢı Korunan Alan” tanımı; yüksekten düĢme
korumasının düĢme koruması tarafından kontrol edildiği alan sistemini ifade eder.
Bu tanımdan amaç, bir iĢçinin veya bir grup iĢçinin doğrudan düĢme tehlikesine
maruz kalacakların bu alana girilmesini engellenmesidir.
“DüĢme Koruma Sistemi” tanımı, bir iĢçinin ya da toplu çalıĢan iĢçilerin
tehlikeli alanda dolaĢmasını engellemeye yönelik bireysel veya toplu korumayı
sağlamak için önlem almayı ifade eder.
“Ağ gözü:” tanımı, ağı oluĢturacak biçimde temel bir geometrik modelde
(kareler ve baklava/eĢkenar dörtgenler Ģeklinde) düzenlenmiĢ bir dizi ipi ifade
eder. (Bkz: ġekil.2)

ġekil.2 Kare biçiminde

ġekil.2 baklava/eĢkenar
dörtgen biçiminde
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“Kenar (sınır) ipi” tanımı, bir ağın çevresinden (kenarlarından) geçen ve
her bir ağ gözünden geçen güvenlik ağının çevresel boyutlarını belirleyen bir ipi
ifade eder. (Bkz: Resim.2)

Kenar ipi

Resim.2: Güvenlik ağı kenar ipi ve ağ gözü

“Ankraj teçhizatı” tanımı, yapıya bir güvenlik ağı bağlamak için
kullanılan bir cihaz veya sistemi ifade eder. (Resim.3) Bu sistem, ağın iplerini,
kancalarını veya diğer bağlantı cihazlarını kapsar. Ağın binaya bağlantısı için
kullanılan ankraj noktaları arası mesafe 50 cm’yi geçmemelidir. Ankraj
noktaları ile bina kenarı arası mesafe en az 10 cm olmalıdır

Resim.3: Ankraj techizatı ve bağlantı ipi tırnağı

GÜVENLĠK AĞLARININ KULLANIM ALANLARI
Günümüzde özellikle yüksek katlı yapılarda, büyük olasılıkla farklı
güvenlik ağı sistemleri görülmektedir. Bazı durumlarda ağlar; insanlara,
trafikte seyreden taĢıtlara ve çalıĢma alanının altındaki ekipmana çarpmadan
düĢen atık nesneleri yakalamak üzere kullanılır. Diğer durumlarda, ağlar
düĢme durumunda kiĢileri yakalamak için kullanılır. Personel güvenlik ağları
için ortak inĢaat uygulamaları köprüler, barajlar ve çelik montajı iĢlerini kapsar.

10

DüĢüĢ tutucu güvenlik ağları ayrıca denizde sondaj çalıĢmaları platformu
uygulamaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. (Bkz: Resim.4)

Güvenlik ağları endüstriyel kullanımın yanında turizm ve eğlence
sektöründe de kullanılmaktadırlar. Eğlence ve macera parkları, lunaparklar,
aquaparklar

gibi

tesislerdeki

yükseltilmiĢ

platformlarda

turistlerin,

müĢterilerin ve çalıĢanların emniyeti için yaĢam hatları ve güvenlik ağları
tercih edilmektedir. Milli parklar ve doğa koruma alanlarında, trekking, doğa
yürüyüĢü

parkurlarında

ziyaretçi

ve

doğa

sporcularının

güvenliğinin

sağlanması için, uçurum gibi yüksek kayalık bölgelerde uygulanabilirler.
Diğer kullanım alanları;
 Rüzgâr türbinleri, endüstriyel bacalar ve silolar gibi kule tipi yapılar,
telekomünikasyon baz istasyonları,
 spor salonu, olimpiyat stadı, alıĢveriĢ merkezleri, konser sahneleri gibi
metal konstrüksiyon ve geniĢ çatı açıklığı olan yapılar,
 Gökdelen ve köprü inĢaatlarında düĢmeye karĢı yakalama ağları
 Bina inĢaatlarında açıkta kalan cephelerden düĢmeye karĢı yan ağlar
 Hareketli platform ve yapı iskelesinden düĢmeye karĢı yakalama ağları
 Tünel yapımı ve çatı çalıĢmalarında kullanılan yakalama ağları


petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri gibi fabrikalarda üst katlar,
yüksek platformlar, çatılar, üretim hatları, taĢıma vinç sistemleri
yapılar, sayılabilir.

GÜVENLĠK AĞLARINDA YASAL GEREKLĠLĠKLER
Güvenlik ağları, yapılan inĢaatın düĢme tehlikesi olan yerlerinde
kullanılan pasif toplu düĢme korumasının birincil yöntemidir. Ġngiltere’nin resmi
“Sağlık ve Güvenlik Kurumu” (HSE), bu sistemi "yüksekte çalıĢırken düĢmeyi
önlemek için tercih edilen yöntem" olarak önermektedir.
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ABD’nin “KiĢisel Koruyucu ve Hayat Kurtarıcı Ekipmanlar” standartına
gore; iĢ yerleri, zeminden veya su yüzeyinden 25 feet (63.2 m.) yukarıda veya
merdivende, iskelelerde, çalıĢma platformlarında, geçici katlarda çalıĢmalarda
veya emniyet kemeri kullanımının pratik olmadığı diğer yüzeylerde güvenlik
ağları kullanmak zorundadır. (CFR 1926.105 a) Bu ağlar, çalıĢanların maruz
kaldığı çalıĢma yüzeyinin kenarından 8 metre uzatılmalı ancak bu çalıĢma
yüzeyinin 25 feet’ten daha aĢağıda kurulmayacaktır. Ağlar, kullanıcının
aĢağısında bulunan yüzeyler veya yapılarla temasını önlemek için yeterli
açıklıkta asılacaktır. Bu boĢluklar, darbe yükü testi ile denenecektir.(CFR
1926.105 105 c)
Ağların örgü boyutu 6 inç x 6 inç (15.cm x 15 cm) aĢmamalıdır. Yeni
ağların tümü, imalatçılar tarafından belirlenmiĢ ve belgelendirilmiĢ olarak,
asgari darbe dayanımı kabul edilmiĢ performans standartlarını karĢılamalı ve
bir kanıt testi etiketi taĢımalıdır. Kenar halatlar 5.000 libre (2.2 bin kg.)
minimum kırılma mukavemeti sağlayacaktır. (CFR 1926.105 d) Örgüye
tutturmak için dövme çelik güvenlik kancaları veya mapa kullanılacaktır. (105
e)
Keza, Ġngiltere ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası (HSE Yasası 1992),
“yüksekte çalıĢan bir kiĢinin zarar görmesini önlemek için uygulanabilir
adımların atılması gereklidir” denilmekte ve bu yasaya göre sorumluluk
taĢıyanlar

aĢağıda

sayılanları

bilmeleri

gerektiğine

iliĢkin

hükümler

bulunmaktadır(2):
Güvenli bir çalıĢma ortamı ve sağlık olanaklarını sağlaması gereken
gerek iĢverenler ve gerekse çalıĢanlar, herhangi bir alanda gerekli araç ve
gereçlerin

güvenle

kullanılabilmesi

için

bunların

iyi

tasarlandığından,

yapıldığından, düzenlendiğinden ve bakımının sağladığından emin olması
zorunludur. (HSE Yasası s.6)
ÇalıĢma alanlarında 3. kiĢiler dahil tüm çalıĢanların hiçbir eylemin veya
eylemsizliğin kendine veya baĢka bir Ģahsa zarar vermeyeceğini garanti altına
almayı taahhüt etmesi gerekir. (HSE Yasası s.17)
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IĢ

baĢındayken

kimsenin

zarar

görmemesini

sağlamak

için

"uygulanabilir tüm adımları" atması gerekir, (HSE Yasası s.18)
Bir iĢyeri ortamında kullanılacak tesis veya ekipmanı kiralanan veya
kiralayan herkes, tesisin veya ekipmanın amacında kullanımı için güvenli
olacak Ģekilde tasarlandığını, yapıldığı ve muhafaza edildiğinden emin
olmalıdır (HSE Yasası s.18A).
Bu hükümler, kiĢi çalıĢırken yüksekten düĢmenin mümkün olduğu
yerlerde,

kısa

veya

uzun

süre

yükseklikte

çalıĢıp

çalıĢmamalarına

bakılmaksızın, yaralanmalarını önlemek için uygulanabilir tüm önlemlerin
alınması gerektiği anlamına gelmektedir.
Ülkemiz iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatında çalıĢma yerlerinde
çalıĢanların

güvenliği

öncelikle,

güvenli korkuluklar,

düĢmeyi

önleyici

platformlar, bariyerler, kapaklar, çalıĢma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava
yastıkları gibi toplu koruma önlemleri ile sağlanması zorunlu kılınmıĢtır.2
Yüksekte yapılan çalıĢmalarda kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri,
yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum Ģartları
bakımından TS EN 1263-1 (Güvenlik Ağları- Bölüm 1: Güvenlik kuralları,
deney metotları) TS EN 1263-2 (Güvenlik Ağları- Bölüm 2: Konumlandırma
sınırları için güvenlik kuralları) standartlarına ve ilgili diğer ulusal
standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili
uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan iĢe uygun tipte
güvenlik ağı seçilir. Bu standartlarda kullanılan güvenlik ağı modelleri, ağ
malzemesi boyutları, kalitesi ve güvenlik ağına uygulanacak test teknikleriyle
ilgili ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının
kullanma kılavuzu iĢyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve
kullanım kılavuzuna uygun Ģekilde kurulur.
En eski düĢme tutucu sistemlerinden biri olan inĢaat güvenlik ağları için
hem AB (Avrupa Birliği) ülkeleri hem de NAFTA3 ülkelerin gereksinimleri
belirten teknik standartları bulunmaktadır. Amerikan ANSI (American National
Standards Institute) A10.11-1989 (R1998) standardına göre, ağlar yaklaĢık
2
3

Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, EK.4/2ç ve 3.maddeleri
Kanada, ABD ve Meksika devletlerinin 1989'da kurdukları ticari ve ekonomik birlik
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160 kg ağırlığındaki bir kütlenin serbestçe yaklaĢık 7.6 m düĢme darbesine
karĢı dayanabiliyor olmalıdır. Bu test üç kez tekrarlanmalıfır. Ülkemizin de
kabullendiği Avrupa Birliği Ģartları EN 1263-1: 2002 "Güvenlik ağları" nda
belirtilmiĢtir. “Güvenlik gereklilikleri ve test yöntemleri “ EN 1263-2: 2002
standartında belitilmiĢtir. Ağların statik ve dinamik dayanım deneyleri (ayrıca
doğal ve yapay yaĢlandırma deneyleri sonucunda yapılan dayanım testleri)
standartta belirtilen Ģekillerde yapılmıĢ olmalıdır. (ĠnĢaatlarda sıkça kullanılan
T tipi ve S tipi ağlarda dayanım testleri 7 metre yükseklikten ağ üzerine
bırakılan 100 kg’ lık çelik küre Ģeklindeki deney kütleleriyle yapılmaktadır.)
BaĢvurulması gereken diğer standar da; güvenlik ağlarının düĢme
yakalama sistemleri olarak kullanılmasına yönelik BS 8411 standartından söz
edebiliriz.
GÜVENLĠK AĞININ TASARIM ĠLKELERĠ
Güvenlik ağları, düĢen nesnenin enerjisni aĢamalı olarak yavaĢlatmak
ve darbe enerjisini absorbe etmek için tasarlanmıĢtır. Bu nedenle düĢen bir
insanın yaralanma olasılığı ağsız düĢen cisme göre daha düĢüktür. DüĢme
yüksekliği ne kadar çok olursa, o kadar etkili olur. Bu nedenle, ağın standart
sapması4 da daha büyük olmak zorundadır. Bu durumda güvenlik ağının
deformesi, düĢüĢün tasarımdaki maksimum düĢme yüksekliğine kadar olan
darbe yükü enerjisini emecek/absorbe edecek kadar olabilir. Güvenlik ağları,
düĢen kiĢinin yere düĢerken bir engel veya zemine çarpmamak için ağın
altında az bir mesafe olmalıdır.
Bu bu makalede sözü edilen güvenlik ağları, ağın çepeçevre saran
kenar ipi olan yatay olarak monte edilmiĢ olan “S Sistemi” güvenlik ağlarını
ifade etmektedir. Bu tür ağlar, kare (Q) veya baklava (D) ağ gözü
düzenlemesiyle düğümsüz yapılmıĢtır. (Bkz: Resim.5)

4

Ağ çevresinde desteksiz kısımlarda, ağın kendi ağırlığından veya yüksek gerilmeden dolayı
komĢu yapıdan ya da olması gerektiği hat hizasından yatay doğrultuda uzaklaĢması.(3)
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Resim.5: Düğümsüz, kare ağ gözlü güvenlik ağı.

Bir yük düğümlenmiĢ ağ üzerine düĢtüğünde, darbenin etkisiyle
civarındaki düğümleri sıkıĢtırır. Bu sıkıĢtırma kalıcıdır ve ağın diğer
çarpmalara karĢı absorbe edebileceği enerjiyi azaltır. Düğümsüz ağlar da bu
sorun

yaĢanmaz.

Hatta,

düğümsüz bir ağa

düĢen

bir

kiĢinin

yüz

yaralanmasının olasılığı bile çok düĢüktür. Ayrıca, ağın ipleri, güneĢe (UV
ıĢınına), yağmura, çamura ve benzeri doğal aĢındırıcılara karĢı diğer
hammaddelere göre daha dayanıklı olması gerekir.
Ġngiltere’de yapılan araĢtırmaya göre,5 kare biçimindeki ağ gözü,
baklava biçimindeki ağ gözünden daha çok tercih edildiği görülmüĢtür. Çünkü
kare ağ gözü, ayarlandığında daha az gerilime sahiptir ve bu nedenle de orta
noktasında çalıĢma seviyesine daha yakındır. Bu bakımdan, “S sistemi”
güvenlik ağları için düğümsüz kare ağ gözü, kullanılmasını önerilmektedir.
Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik
dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum Ģartları bakımından TS EN 1263-1
ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili
ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun
olması sağlanır ve yapılan iĢe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. (bkz: Yapı
ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK.4/A.md:3)
5

Glasgow Caledonian University. Research Report 302: A technical guide to the selection
and use of fall prevention and arrest equipment. 2005. 7.0 Fall arrest ağting (safety nets)
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GÜVENLĠK AĞI SĠSTEMLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI
TS EN 1263-1 Standardında güvenlik ağları, dört sistemde yer
almaktadır. Bu sistemler Tablo 4’de gösterilmektedir. Tablo.4'e gösterildiği gibi
sistem “S”, “T”, “U” ve “V” olmak üzere dört geçici güvenlik ağına ve Talo.5'de
gösterildiği gibi A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere dört sınıfa dayanmaktadır.
(ayrıntılar için belirtilen standartlara bakınız).
Ülkemizde kullanımı yaygın olan güvenlik ağları, sistem S ve sistem
T’dir. Bu makalede belirtilen malzeme nitelikleri ile ilgili hususlar tüm güvenlik
ağı sistemlerini kapsamakla beraber, güvenlik ağının kurulumu ile olarak
genelde yatay olarak kurulan sistem S güvenlik ağlarının üzerinde
durulmuĢtur.

Ulusal

standartlarımız

dikkate

alınarak

hazırlanmıĢ

ve

standartlarımızda yer almayan güvenlik ağları ile ilgili önemli diğer hususlar
için ise BS 8411 uygulama esasları rehberi ve çeĢitli yabancı kaynaklardan
yararlanılmıĢtır.
A1 ve A2 sınıfı ağlar, sistem S sistem güvenlik ağları için uygundur.
Sınıf A2 ağları (2.3 kJ enerji absorbe etme kapasitesi ve 100 mm ağ gözü
boyutu), daha büyük ağ boyutu daha hafif ve baĢlangıç sarkması/salınımı
daha az olduğundan daha yaygın olarak kullanılır.
Sınıf 1 ve 2, ağ gözü boyutlarını tanımlar. Örneğin: sınıf 1 = 60 mm;
Sınıf 2 = 100 mm.

Tablo. 4 Güvenlik Ağı Sistemleri
GÜVENLĠK AĞI SĠSTEMLERĠ
SĠSTEM S Kenar ipi olan (yatay olarak kurulan)
güvenlik ağı
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SĠSTEM T

Yatay kullanım için konsollara
(desteklere) bağlanan güvenlik ağı

SĠSTEM U

DüĢey kullanım için destek yapıya
bağlanan güvenlik ağı
Dikey kullanım için çerçeveyi
destekleyen ağ bağlantısı.

SĠSTEM V

(Asmaya uygun) bir sehpa tipi desteğe
bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı
Kenar ipi, darağacı sehpası tipi konsola
bağlı güvenlik ağı

Tablo.5: Güvenlik ağların enerji emme kapasitesine ve ağ gözü boyutuna göre
sınıflandırılması.
Sınıfı
Enerji emme kapasitesi (kJ)
Ağ gözünün boyutu (mm)
A1
EA=2.3
IM=60
A2
EA=2.3
IM=100
B1
EA=4.4
IM= 60
B2
EA=4.4
IM=100

Standart ayrıca, yukarıda gösterilen sistemlerin her biri için, maksimum
düĢme yüksekliği ve yatay güvenlik ağlarının (diğer bir deyiĢle 20º'den daha
fazla bir eğime sahip çalıĢma alanları anlamına gelmektedir) en az alıcı
geniĢliği de dahil olmak üzere, konumlandırılması ve sabitlenmesi ile ilgili
diğer ayrıntıları belirlemektedir.
GÜVENLĠK AĞLARININ BOYUTLARI
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TS EN 1263-2 standartı, yalnızca 35 m2 üzerindeki güvenlik ağları için
eninin en az 5.0 metre olduğu durumlarda geçerlidir.
DüĢme yüksekliği 2.0 metreden fazla ise, güvenlik ağı;
 35 m2'den büyük olmalı,
 En kısa kenarı (eni) en az 5,0 metre olmalı,
 En fazla sabitleme aralığı 2.5 metre olmalıdır.
35 m2'nin altındaki güvenlik ağları;
Bir yük, 35 m2'den daha küçük bir ağa düĢerse, küçük ağ alanı, daha
büyük bir alana sahip olan ağlara kıyasla daha az eğilme ve daha az enerji
emmesi anlamına gelir.
35 m2'nin altındaki “S Sistemi” güvenlik ağları TS EN 1263-2
kapsamına girmez.
WorkSafe6, inĢaat Ģantiyelerinde güvenlik ağının alanı 35 m2'den küçük
olduğunda 4.4 kJ enerji emme kapasitesine sahip B sınıfı güvenlik ağı
kullanılmasını önermektedir. (5)
GÜVENLĠK AĞ GÖZÜNÜN ĠPĠ
Güvenlik ağı gözü ipi (Resim.6), birbirine çözülmeyecek Ģekilde
örülmüĢ en az üç ayrı iplikten olmuĢur ve TS EN 1263-1 Standardı madde 3’e
göre deneyi yapıldıktan sonra kullanılması gerekir.

6

WorkSafe, Avustralya’da Pike Nehri Kömür Maden Ocağı faciası ve 2013'te raporlanan ĠĢyerinde Sağlık ve
Güvenlik ile ilgili bağımsız yetkili Kraliyet Komisyonu’nun 2012 yılındaki tavsiyeleri üzerine Avustralya Hükümeti
tarafından kurulmuĢ resmi bir kuruluĢtur.
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Resim. 6: Güvenlik ağı gözü

GÜVENLĠK AĞI KENAR (SINIR) ĠPĠ
Kenarlık ipi, her ağın S güvenlik ağlarının etrafını çepeçevre çevreleyen
halatdır. Sahip olması gereken asgari çekme mukavemeti ipin tipine göre
değiĢmektedir. Örneğin; K tipi ip 30 kN (3.059 kg) çekme mukavemetine sahip
olmalıdır. Kenar ipleri, TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.5’e göre deneye tabi
tutulmuĢ olmalıdır.
GÜVENLĠK AĞI ANKRAJ ĠPĠ
Ağ bağlama ipleri, güvenlik ağını ağ kurulan yapı üzerindeki ankraj
noktalarına veya yapı elementlerine bağlar. Sahip olması gerektiği asgari
çekme mukavemeti ipin tipine göre değiĢmektedir. Örneğin; L tipi veya M tipi
ipin çekme mukavemeti 30 kN iken R tipi ip için bu değer 15 kN’dur. F tipi ip
kullanılıyorsa asgari çekme mukavemeti 20 kN (2.039 kg) olmalıdır. (Bkz:
Ġplerle ilgili olarak; iplerin tipleri, asgari çekme mukavemetleri ve kullanıldıkları
güvenlik ağ sistemleri için TS EN 1263-1 mad: 4.3)
Bağlama ipleri, TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.5’e göre deneye tabi
tutulmuĢ olmalıdır.
GÜVENLĠK AĞLARINI BĠRLEġTĠRME ĠPĠ
BirleĢtirme ipi, korunması gereken alan için birden fazla güvenlik ağı
gerekli olduğunda bu ağları bir araya getirir. Bu ipin asgari çekme mukavemeti
7,5 kN (765 kg.) olmalıdır ve TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.5’e göre
deneye tabi tutulmuĢ olmalıdır.
DÜġME YÜKSEKLĠĞĠ
DüĢme yüksekliği, bir kiĢinin çalıĢma platformundan güvenlik ağı
üzerine düĢeceği mesafedir (Bkz. ġekil.3). Büyük düĢme yüksekliği, düĢme
etkisinin artmasına neden olur.
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ġekil 3: DüĢme yüksekliği

ÇalıĢma platformunun altına mümkün olduğunca yakın güvenlik ağları
kurarak düĢme yüksekliğini mümkün olduğunca düĢük tutulması gerekir.
Mümkünse, ağların çalıĢma platformundan en fazla 2.0 metre aĢağısından
kurulumu yapılmalıdır. TS EN 1263-2 standartı, en fazla 6.0 metre düĢme
yüksekliğine izin verir. (bu, kiĢinin ağırlık merkezinden 7.0 metre nominal
düĢme yüksekliğidir) Ancak, bu sadece 35 m2'den fazla olan ağlar için
geçerlidir (Bkz. Güvenlik Ağlarının Boyutları).
Ağın dıĢ kenarlarından 2.0 metre içeride, (Bkz. ġekil.4) çalıĢma
platformu ile ağ arasındaki düĢme yüksekliği en fazla 3.0 metre olmalıdır.
Bunun

nedeni,

güvenlik

ağlarının

köĢelerde

ve

kenarlarda

fazla

saptıramamasıdır (BS EN 1263-2).
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ġekil 4: Ağın dıĢ kenarı 2.0 m.’de içeriden düĢme yüksekliği

AĞIN AÇIKLIK (BoĢluk) MESAFESĠ
Bir kiĢi üzerine düĢtüğünde deforme olması (biçiminin değiĢmesi) için
güvenlik ağı altında yeterli boĢluk bırakılması gerekir. Deforme edeceği miktar
düĢüĢün yüksekliğine ve ağın geniĢliğine
bağlıdır. (Resim.7'a bakınız)
ġekil 5'deki grafik (Bkz: TS EN
1263-2: Resim.7), bir cisimin (nesnenin
/kiĢinin) ağın üzerine düĢtüğünde tipik
deformasyonunu göstermektedir. Bu olay
düĢme yüksekliğine dayanır ve güvenlik
ağının

altında

gerekli

olan

minimum

Resim.7

açıklık (boĢluk) mesafesini hesaplamak
için kullanılabilir. Ancak sadece aĢağıdaki durumlarda geçerlidir:


Güvenlik ağının alanı 35 m2'den fazla ise,



Ağın en kısa kenarı (eni) en az 5.0 m. ise,



Ġlk baĢlangıç sarkma, ağın en küçük kenarının (eninin) % 10'undan
fazla değilse ve



DüĢme yüksekliği en fazla 6.0 m. ise.
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Resim.9, geçici destek, ağların altında yeterince boĢluk olmadığı
anlamına gelir. Ağa düĢen bir kiĢi, ahĢap destek malzemesine çarpması
ihtimalini taĢıyor. Bu durum en iyi uygulama değildir.
Ayrıca, bir güvenlik faktörü olarak, BS 8411: 2007 standartında, ağın
altında 0,5 metre daha fazla boĢluk bırakılmasını önerilmektedir.

ġekil.5 : Bir nesne üzerine düĢtüğü zaman ağın deformasyonu

GÜVENLĠK AĞLARININ SARKMASI
Ağın sarkması, ağın kendi ağırlığından gelen deformasyon7 miktarı
olarak tanımlanır. Sarkma, ağın kısa kenarının % 5 ila % 10'u arasında olması
en idealidir. (Bkz: Resim.8) Yeteri kadar ilk sarkmanın olması için, güvenlik
ağı kaplayacağı alandan (her iki kenar boyunca) en az %10 daha büyük
olmalıdır. Yükü ağ üzerinde eĢit Ģekilde yaymak ve tek tek ağ gözlerinde çok
fazla gerilime maruz kalmamak için ağın bağlantı ipine veya bağlama
sistemine altına sarılması gerekir. Güvenlik ağının fazla sarması azaltmak için
kurulumunda çarpraz halatlar yerleĢtirilir.

7

Deformasyon, ÇeĢitli iç ve dıĢ kuvvetlerin etkisi ile bir cismin Ģekil değiĢtirmesi, Ģekil bozukluğu, orijinal Ģeklinden
baĢkalaĢmaya uğramasına denir. Sözcük anlamı “Ģeklinin bozulması”dır.
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Resm.8: Güvenlik ağının % 5-10 arası ilk kurulumdaki sarkması

GÜVENLĠK AĞININ AġIRI GERGĠN VEYA AZ GERGĠN OLMASI
Güvenlik ağları, düĢmenin etkisiyle enerjiyi absorve edebilmeleri için
aĢırı gergin olmamalıdır. AĢırı gerdirilmiĢ bir ağ veya çok sayıda fazla
sabitleme noktası bulunan bir ağ, yeterince enerjiyi absorve etmeyebilir.
Güvenlik ağları gerek aĢırı gergin olması gerese az gergin olması, ağa düĢen
kiĢi üzerindeki olumsuz etkisi artmakta ve monte edilen yapı üzerindeki yükü
de artırmaktadır.
Az gergin bir ağ çok sarkar ve ağın altında yeterli boĢluk yoksa düĢen
kiĢi herhangi bir bir engele veya yere çarpabilir. Bu nedenle, güvenlik ağları
aĢırı gergin olmamalıdır. AĢırı gerdirilmiĢ bir ağ veya çok fazla sabitleme
noktası bulunan bir ağ yeterince sarkmayabilir. Her iki durumda da, ağa düĢen
kiĢi üzerindeki etkisi artmakta ağın ve yapının üzerindeki yük artmaktadır. Az
gergin bir ağ çok sarkar ve ağın altında yeterli açıklık (boĢluk) yoksa düĢen
kiĢi, herhangi bir engele veya yere çarpabilir.
AĞIN YAKALAMA GENĠġLĠĞĠ
Yüksekte çalıĢan bir kiĢi ileri doğru yürürken, öne ve aĢağıya doğru
düĢer. DüĢen mesafe düĢüĢ yüksekliğinden etkilenir. Yani, düĢme ne kadar
yüksek olursa ileri hareket de o kadar ileri olur. Bir çalıĢma platformunun
kenarında koruma sağlayan ağlar, düĢen kiĢinin ileri hareketini içerecek kadar
geniĢ olmalıdır (Bkz: ġekil.6)
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ÇalıĢma platformunun kenarı ile emniyet ağının dıĢ kenarı arasındaki
ağın geniĢliğine kiĢiyi tutma/yakalama geniĢliği (p) denir.
ÇalıĢan kiĢi hareket ettiği sırada bir yere takılırsa, aĢağı doğru
düĢmenin yanı sıra öne/ileri doğru bir düĢmeye de maruz kalabilir. Ġleri doğru
düĢmenin mesafesi düĢme yüksekliğinden etkilenir. Diğer bir anlatımla,
düĢme ne kadar yüksekse, ileri doğru hareket de o kadar fazladır. ÇalıĢma
platformunun kenarında koruma sağlayan güvenlik ağları düĢen kiĢinin ileri
doğru hareketini kapsayacak Ģekilde yeteri kadar geniĢ olmalıdır.
TS EN 1263-2 Standardında belirtilen azami düĢme yükseklikleri için
asgari “yakalama geniĢlikleri” aĢağıdaki tabloda (Tablo 6) gösterilmektedir.

ġekil.6: Yakalama GeniĢliği

TS EN 1263-2: Tablo 5, maksimum düĢme yükseklikleri için minimum
yakalama geniĢliklerini belirler.
Yakalama geniĢliği olarak da düĢme yüksekliğine bağlı olarak 0-20
derece eğimi olan yerler için üç değer verilmektedir. DüĢme yüksekliği (He) 1
m’ye kadar, yakalama geniĢliği en az 2 m. düĢme yüksekliği (He) 3 m’ye
kadar, yakalama geniĢliği en az 2,5 m. DüĢme yüksekliği (He) 6 m’ye kadar,
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yakalama geniĢliği en az 3 m, Eğer çalıĢılan alanın eğimi 20 dereceden fazla
ise yakalama geniĢliği daha fazla, yani en az 3 m. olmalıdır. (Tablo 5'e
bakınız). Ek bir güvenlik faktörü olarak, TS 8411 standartı, TS EN 1263-2
Tablo 5'de verilen mesafelerin en az 1.5 metre ötesinde ağın uzatılmasını
önerilmektedir.
Tablo. 6 Yakalama geniĢliği (TS EN 1263: 2, Tablo 2 ve mad: 4.3)
Maksimum düĢme yüksekliği

Minimum yatay geniĢliği

BS 4870’e gore önerilen

He (metre)

TS EN1263'e göre “b” tablo.5

yatay geniĢlik

(metre)

(metre)

1.0

2.0

3.5

3.0

2.5

4.0

6.0

3.0

4.5

En sık çalıĢılan dıĢ nokta ile güvenlik ağı kenarının alt noktası
arasındaki mesafe de (t) 3 m’yi aĢmayacak Ģekilde güvenlik ağı kurulmalıdır
(ġekil. 7). Güvenlik ağlarının kurulmasında en özen gösterilecek husus,
güvenlik ağlarının tipine göre bağlantı ipleri, kancalar, birleĢtirme ipleri,
destekler vb.) kullanılan malzemelerin de gerekli güvenlik koĢullarını
taĢımaları gerektiğidir. Zira,“S” tipi güvenlik ağlarında kullanılan kancaların
arasındaki uzaklıklar, 2,5 m’den fazla olmadığı taktirde bakım onarım
yapacakların, emniyet kemerlerini dahi bağlayacak yer bulamamaları önemli
bir risk olacaktır.
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ġekil. 7: Maksimum düĢme yüksekliği ve güvenlik ağlarının minimum yakalama
geniĢliği

ÇalıĢma platformunun eğiminin daha fazla olduğu katlama geniĢliği
ÇalıĢma platformunun eğimi 20° 'den fazla olmamalıdır. Fazla ise:
• yakalama geniĢliği en az 3.0 metre olmalıdır ve
• ÇalıĢma platformunun kenarı ile emniyet ağının dıĢ kenarının en
alçak noktası arasındaki mesafe (t) 3.0 metreden fazla
olmamalıdır. ġekil. 8'e bakınız.
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ġekil.8: ÇalıĢma platformunun 20 dereceden daha fazla bir eğime sahip olduğu
düĢme yükseklikleri.

GÜVENLĠK AĞLARININ KURULUMU
Güvenlik ağı kurulumu planlanmalı ve ve plana ağların tedariki,
kurulumu ve kullanımı ile uğraĢan herkes dahil edilmelidir.
Güvenlik ağının kurulumundan önce kurulum planlanmalıdır. Bu
planlamada; kurulum ve sökülme sırası, bağlantı noktalarını sağlama ve
konumlandırma, güvenlik ağı altındaki açıklık (boĢluk) mesafesinin nasıl
tutulacağı, muayene için eriĢim araçları ve geçici onarımlar ve düĢen kiĢiyi
atık nesnelerin kurtarma planının göz önüne alınması gerekir.
Güvenlik ağlarının kurulumu ile görevli “montajcı” ağları temizler kurar
ve söker. Montaja baĢlamadan önce, yüklenici ana yükleniciye veya Ģantiye
yöneticisine Ģu konularda bilgi vermelidir:
1. Güvenlik ağlarını kurulumu yapanın eğitimi ve nitelikleri
2. Ağların testi, bakım ve enerji absorve etme kapasitesi
3. Ağları kurmak için kullanmayı düĢündükleri demirbaĢlar
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4. Ihtiyaç duyduğu eriĢim olanakları
5. Bağlantı noktaları ve/veya sabitleme gereksinimleri
6. Açıklık (BoĢluk) mesafesi gereksinimleri
7. Kurtarma planı
8. Ağın altındaki iĢçilerin nasıl korunacağı.
Ayrıca, bağlantı noktalarını kontrol edilmeli, bağlantı noktalarının yükler
için uygun olup olmadığına bakılmalı, ağların amacına uygun olup
olmadığından ve ağların altında yeterli boĢluk bırakılıp bırakılmadığından
emin olunmalıdır.
Ağlar, kurumunun

tamamlanılmasını

müteakip,

yüklenicinin ana

yükleniciye veya Ģantiye yöneticisine bir belge ile teslim edilmesi gerekir.
Belgeler, güvenlik ağı sisteminin amacına uygun olduğunu ve yazılı talimat
gereği olduğu ayrıca doğrulanmalıdır.
Teslim belgesinde; güvenlik ağı tüm bileĢenlerinin TS EN 1263-1
standardına ve ağın TS EN 1263-2 standardına uygun kurulduğunun, ağın bir
önceki 12 ay içerisinde deneye tabi tutulduğu, güvenlik ağı ile ilgili kullanıcı
talimat kitabını (Bkz. Kullanıcı talimat kitabı), kurtarma prosedürleri ile ilgili
yazılı talimatlar içerdiği belirtilir ve son olarak ağı inceleyen kiĢinin ismi, teslim
etme tarihi ve teslim belgesini alan kiĢinin imzası bulunur.
Belge proje boyunca ana yüklenici veya Ģantiye Ģefi tarafından sahada
bulundurulur.
GÜVENLĠK AĞININ KURULUM SÜRECĠ PROSEDÜRÜ
Bir güvenlik ağının kurulum süreci prosedürünün hazırlanması, ağın
montajı ile ilgili görevlilerinin riskini en aza indirir. Kurulum sürecinde
aĢağıdaki aĢamalardan geçilir;
1. Ağın kenar ipleri yer seviyesinde sabitleme aparatı kullanılarak
yapılır.
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2. Önceden belirlene yerine bir mobil kaldırma çalıĢma platformu
(Manlift) kullanılarak yapılır. (Resim. 9 ve Resim. 10'a bakınız).
3. Kısa süreli çalıĢma için bir merdiven kullanılır. Ancak bir tehlike
değerlendirmesi yaptıktan sonar kullanılır.
4. Halatla eriĢim tekniklerini kullanılr.
Kurulum sürecinde güvenlik ağlarını kurmak için sadece eğitilmiĢ ve
yetkili kiĢiler çalıĢtırılmalıdır.

Resim.9: Mobil kaldırma çalıĢma platformunu kullanarak güvenlik ağı kurulumu.

Resim.10: Kule vince monte sepetli çalıĢma platformunu kullanarak güvenlik ağı
kurulumu

Montajdan önce ağın muayene edilmesi:
Ağları kurulumuna baĢlamadan önce yükleyi, ağın her iki tarafında
hasar veya kusur olup olmadığı incelenmelidir. Ağın üzerindeki etiketi
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(üreticinin adı, ağın boyutları ve konfigürasyonu, ağın minimum enerjiyi
absorpsiyon kapasitesi, ağın imal edildiği tarihi ve test tarihinin) mevcut ve
geçerli olduğu kontrol edilmelidir.
Montajcı

herhangi

bir

hasar

veya

kusur

tespit

ederse,

ağ

kullanılmamalıdır. Hasar giderilebilirse, ağ onarılabilir. Aksi halde, kurulum
yapılmamalıdır. Bir etiket takılı değilse veya etiketin bilgileri okunaklı değilse,
ağ kullanılmamalıdır.
Güvenlik ağları, çalıĢma platformuna mümkün olduğunca yakın
yerleĢtirilmelidir.

Ağların

kurulumu

sırasında

inĢaat

çalıĢmaları

aksatılmamalıdır.
Tavan

döĢemelerin

yapımı,

güvenlik

ağları

çıkarılına

kadar

yapılmamalıdır. Güvenlik ağları yerleĢtirildiyse, civarındaki mevcut takozlar,
düĢen kiĢinin vurduğu ilk engel olacaktır. Ayrıca. enerjili kabloların veya havai
güç kablolarının yakınına ağları kurmadan kablolar kontrol edilmelidir.
Güvenlik ağına eriĢim
Ağlar ağa düĢen kiĢiyi kurtarma veya üzerine düĢen çöpleri temizlemek
için kolayca eriĢilebilir olmalıdır. EriĢim sağlamak için:, ağları bir çalıĢma
platformu yanına kurulmalı, ağın yanında bir eriĢim platformu sağlamalı,
insanlar

üzerinde

yürümeksizin

ağlardaki

biriken

atıkları

kolayca

çıkarabilmelidir. Güvenlik ağları, biriken atıkları toplama, depolama, çalıĢma
platformu

veya

bir

çalıĢma

platformuna

eriĢim sağlamak

için

asla

kullanmamalıdır.
Ağdaki Bağlantı Noktaları
Güvenlik ağları, bağlama halatları veya karabinerler (kancalar) ile
çalıĢma platformunun bulunduğu yapıya veya yapı üzerinde özel olarak
tasarlanmıĢ bağlantı noktalarına bağlıdır. Maksimum düĢme yüksekliği 6 m.
ve yataya 45° düĢen bir yükleme açısı üzerinden her bir dayanak noktası, 6
kN (612 kg) minimum yük taĢıma kapasitesi olması gerekir. (bkz: ġekil. 9) üç
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bitiĢik tutturma noktası üzerine uygulanan yapıya kombine yük taĢıma
kapasitesi en az 4 kN (408 kg), 6 kN, 4 kN olmalıdır.

Şekil. 9: Bağlantı noktalarının asgari yük taşıma kapasitesi

TS EN 1263-2'ye göre bağlantı noktaları arasındaki maksimum mesafe
2.5 metre önerilmekte, WorkSafe NZ ise; 1.5 ve 2.0 metre merkezleri
arasındaki bağlantı noktalarının kurulmasını önermektedir.
Konut yapımın kullanılan güvenlik ağları, ahĢap kalıp yapımında daha
yakın merkezlerde birleĢtirilmelidir. Güvenlik ağlarının bağlantı noktaları,
bağlandığı

yapıda

bağlama

halatlarına

sürtünebilecek

keskin

kenarlı

olmamalıdır.
Güvenlik ağı ile bağlantı yapılan yapı arasında boĢluk olmamalıdır.
Kaçınılmaz olursa, 100 mm'ye kadar boĢluklara izin verilir. Engeller (örneğin
sütunların etrafında) varsa, 225 mm'den fazla olmayan bir boĢluğa izin
verilebilir.
Ağların birleĢtirilmesi ve üst üste bindirilmesi
Bir alanı korumak için birden fazla ağ gerekiyorsa, ağlar bağlanır veya
üst üste bindirilir
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Güvenlik ağları, en az 7.5 kN (765 kg.) kopma gerginliğine sahip (BS
EN 1263-1'de tanımlanan O tipi veya daha büyük) bir birleĢtirme ipi
kullanılarak birbirine bağlanabilir. (Bkz:Resim.11) Bağlantı ipi, her ikinci
örgüden geçmeli ve her iki sınır ipi boyunca geçmelidir. KöĢeleri uçları
birbirine bağlanmalıdır. Tamamlanan bağcıklar 100 mm'den fazla olmayan
boĢluklarla birleĢme sağlanmalıdır.

Resim.11: Bağlama ile birleĢtirilen güvenlik ağları

Ağları üst üste birleĢtiriliyorsa, çakıĢmanın tüm uzunluğu için en dar
noktada ölçülen en az 2.0 metre (veya 20 ağ gözü) geniĢliğinde olmalıdır. Çatı
eğimini takip eden ağlar, alt ağla örtüĢen üstteki ağ ile ("döĢeme" olarak
adlandırılır) birlikte takılmalıdır. Bu taktirde, kiĢi düĢse bile açıklıktan aĢağıya
doğru düĢmeyecek ve açık uçtan dıĢarı çıkmayacaktır.
Ağların kurulumundan sonra düzenlenen teslim belgesi
Yüklenici kurulumdan sonra, yüklenici doğru bir Ģekilde kurulduğundan
ve amacına uygun olduğundan emin olmak için güvenlik ağının son
kontrolünü yapmalıdır. Daha sonra, ana yükleniciye veya Ģantiye yöneticisine
teslim belgeleri vermelidir. Bu belgede;
1. Tüm güvenlik ağı bileĢenlerinin TS EN 1263:1ve kurulumunun TS EN
1263:2'ye uygun olduğu ve güvenlik ağlarının son 12 ay içinde test
edildiğine dair raporunun olduğu,
2. Ağlar için bir talimat el kitabının bulunduğu bu kitapta kurulum,
kullanma, sökme, depolama, bakım ve muayene kurallarının neler
olduğu,
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3. Güvenlik ağ gözlerin test tarihleri,
4. Güvenlik ağlarının servisden çıkarılma koĢulları,
5. Riskler (örneğin ısı, kimyasallar, vb.)
6. Kurtarma, muayene ve çöp/enkaz temizleme iĢlemleri hakkında yazılı
talimatlar,
7. Ağı denetleyen kiĢinin adı, devir ve teslim tarihi ve devir belgesini alan
kiĢinin imzası bulunmalıdır.
Ana yüklenici veya Ģantiye Ģefi, Ģantiye projesi süresince belgeleri
Ģantiyede bulundurmak zorundadır. Teslim belgesi yoksa, ağları uygun
olmayan kullanım amaçlı ya da riskli olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle,
belge sağlanana kadar ağların üstünde çalıĢma yapılmamalıdır.
GÜVENLĠK AĞININ SÖKÜM ĠġLEMĠ
Söküm iĢlemi, güvenlik ağları kurulumun tersi bir iĢlemdir. Güvenlik
ağları, yalnızca ağdaki hasarı tespit edebilen ve iĢaretleyebilen eğitimli
montajcılar tarafından sökülebilir.
Ağları güvenli ve sağlam Ģekilde kurtarmak için, ağın kurulum planlama
aĢamasında söküm süreci önceden planlanmalıdır. Hasar gören ağlar, tekrar
kullanılamayabileceğinden, sökme sırasında ağları kontrolsüz bir Ģekilde yere
düĢürülmemesi için özen gösterilmesi gerekir.

Resim 12: Güvenlik ağlarının sökülmesi
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GÜVENLĠK AĞININ DENETĠMĠ
Güvenlik ağlarının görsel denetimi, yetkili bir kiĢi tarafından düzenli
olarak yapılmalıdır. Bir muayene rejimi Tablo. 7'de verilmektedir. Tüm
denetimlerin kayıtları yerinde tutulmalıdır.
Tablo. 7: Ağların denetim sıklığı
Görsel denetim
Ağın kurulumu bittiğinde
Kullanımdan önce günlük
Haftalık
Olumsuz kötü hava koĢullarından sonra

Kimler tarafından
Kurulumu yapan kĢi
Ağı kullanan ekbin formeni
ĠĢgüvenliği Uzmanı
ĠĢgüvenliği Uzmanı

Görsel denetimlerde; yanlıĢ kurulum yapılıp yapılmadığı, ağ gözlerinde
aĢınmanın varlığı, ağ gözlerinde kesilme, sürtünme nedeniyle aĢınma veya
çentiklerin oluĢup oluĢmadığı, ağ gözlerinde ısı veya sürtünme hasarı, hasarlı
veya deforme olmuĢ bağlantı parçalarının bulunup bulunmadığı, güvenlik
ağındaki kir veya pislik olup olmadığı, düğümlerdeki bozuklukların bulunup
bulunmadığı (düğümlü ağlarsa), UV bozulması olup olmadığı (genellikle
görsel inceleme ile görülmese de) araĢtırılmalıdır. Güvenlik ağı görsel
incelemeyi geçemezse kullanılmamalıdır. Görsel denetimde baĢarılı olmayan
ağ çöpe atılır ya da onarılır.
GÜVENLĠK AĞILARININ TEST VE KONTROLÜ
ġantiyelerdeki geçici sureli kurulan güvenlik ağlarının kullanılmadan
önce yapılması gereken kontroller Ģunlardır:
•

Güvenlik ağı ve destek malzemesinin (çelik, alüminyum, ahĢap veya
diğer) yerinin belirlenmesi;

•

Güvenlik ağı sisteminin (S, T, U, V) tanımlanması; ağın sınıfı (A1, A2,
B1, B2), örgü konfigürasyonu ve boyutu (Kare veya eĢ kenar dörtgen),
metre cinsinden net geniĢlik (geniĢlik x uzunluk) ve üretim denetim
seviyesi (L, M);
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•

Güvenlik ağı prefabrik ise, imalatçısı, test ağ gözünün tanım numarası,
üretim yılı ve izini veya izlenebilirlik kodunu da içerecek Ģekilde
güvenlik ağı ve tüm bileĢenlerinin tanımlanması (kalıcı iĢaretleme ve
etiketleme); minimum enerji absorpsiyonu, imalatçı madde kodu;

•

Güvenlik ağı prefabrik değilse, emniyet ağı tasarımcısının sorumluluk
belgesinin doğruluğunun ve tasarımın resmi niteliğinin ve bileĢenlerin
muayene belgelerinin doğrulanması;

•

Tasarım yüklerine göre ankrajların doğrulanması ve kaydedilmesi de
dahil olmak üzere, tasarımcının farklı bir kiĢi tarafından uygulanmadan
önce yapılan güvenlik ağı testi ve değerlendirme raporunun analizi;

•

Güvenlik ağı, üç ayda bir ve bir aydan fazla kullanılmayan bir yerde
bırakıldığında güvenlik ağı yeniden kullanım öncesi genel olarak
değerlendirilmesi;

•

Bir kiĢinin veya nesnenin düĢmesi veya olumsuz atmosferik koĢulların
(yani, uzun bir süre boyunca aĢırı sıcaklığın) ardından herhangi bir
kazadan veya olaydan sonra iskele genel değerlendirmesi.
Ayrıca, güneĢ ıĢınlarından etkilenip etkilenmediğini UV ıĢınım miktarını

belirlemek ve imalatçının minimum enerji emme kapasitesinin gelecek 12 ay
boyunca muhafaza edileceğinden emin olmak için güvenlik ağlarının en az
her 12 ayda bir test edilmesi gerekir. Bunu yapmak için ağ gözleri güvenlik
ağına bağlanır ve yıllık test için her seferinde bir tane çıkarılır. Ağ gözleri test
olana kadar ağa bağlı kalmalıdır. Son yapılan testlerde üreticinin enerji emme
kapasitesi gereksinimlerini karĢılayan ağın onaylanması için, 12 aydan fazla
kullanılan ağlardaki mevcut bir test etiketi veya etikete sahip olmalıdır. Ġlgili
sertifikayı

Ģantiyede

saklanmalıdır.

Test

etiketi

ve

sertifikanın,

ağ

kullanımdayken süresi dolmamalıdır. UV bozulmasına iliĢkin test yöntemleri
TS EN 1263-1: madde 7.7'de tanımlanmıĢtır.
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KURTARMA PLANI
Ağların üzerindeki herhangi bir çalıĢmaya baĢlamadan önce bir
kurtarma planı hazırlanmalıdır. Bununla beraber kurtarma için gerekli
donanımın her zaman mevcut olması da gerekir.
Kurtarma operasyonları, düĢen kiĢinin yaralanma, düĢen nesnenin
hasar boyutuna bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Bu itibarla, ĠĢveren/Ana
yüklenici veya Ģantiye yöneticisi

kurtarma

planının hazırlanmasından

sorumludur:
Konut inĢaatlarındaki kurtarma prosedürleri, yüksekliğin fazla olduğu
endüstriyel çatı iĢlerine göre daha kolay olabilir.
Ana yüklenici veya Ģantiye Ģefi, kurtarmanın baĢarılı bir Ģekilde
yürütülebilmesi için sahadaki tüm çalıĢanların kurtarma planının ne olduğunu
ve gerektiğinde kendi rollerinin ne olduğu konusunda eğitim almalarını
sağlamalıdır. Mümkünse, güvenlik ağı üstünde çalıĢmaya baĢlamadan önce
bir uygulama kurtarma gerçekleĢtirmelidir.
GÜVENLĠK AĞININ ÜZERĠNDE BULUNMASI GEREKEN ETĠKET
Her bir güvenlik ağında aĢağıdaki hususları gösteren bir etiketi
üzerinde bulunmalıdır:
1.

Üreticisinin veya ithalâtçısının adı veya ticarî markası

2.

Ağın sınıfı ve ağ büyüklüğü, Ağın örgü boyutu ve konfigürasyonu
(Örneğin; Güvenlik ağı TS EN 1263-1 – S – A 2 – Q 90 – 10 x 20
– M gibi)

3.

Ağın minimum enerjiyi absorpsiyon kapasitesi

4.

TS EN 1263-1 Standardı madde 6.1.5’e göre verilen deney ağ
gözü ve ağın özdeĢ olduğunu gösteren numarası

5.

Ağın imal edildiği ay ve yılı
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6.

TS EN 1263-1 Standardı madde 7.5’e göre yapılan deneyin
yetkili ve bağımsız kuruluĢun onayı

Bu etiket kalıcı olacak Ģekilde ağa iliĢtirilmeli ve ağın ömrü boyunca kalıcı
olmalıdır.
GÜVENLĠK AĞ GÖZLERĠNĠN KONTROL, TEST VE DENEYLERĠ
Tüm güvenlik ağı ağa gevĢek olarak dokunan en az üç test ağ gözüne
sahip olmalıdır. Bu nedenle test için birer birer kaldırılabilirler. Tüm güvenlik
ağları ağa gevĢek Ģekilde dokunmuĢ en az üç test ağ gözüne sahip olmalı ve
test için her seferinde birer kez denenmelidir. (bkz. Muayene, test, bakım ve
onarımla ilgili 6. Bölüm).
Her bir test, güvenlik ağının aynı kimlik numarasına sahip olması, aynı
malzemeden yapılması ve aynı partide üretilmesi koĢuluyla yapılması gerekir.
Güvenlik ağlarının UV ıĢınlarının bozulup bozulmadığının kontrolüne
yönelik testler en az 12 ayda bir yapılmalıdır. Güvenlik ağları kurulurken
süresi geçmemiĢ olduğuna iliĢkin her seferinde control edilmesi gerekir. Test
belgesi saklanmalıdır.
KULLANICI TALĠMAT KĠTABI
Güvenlik ağlarının kullanımı ve uygulanması için, TS EN 1263-1 Madde
9’a göre bir (kılavuz) talimat kitabı, ağın her teslimatı ile birlikte verilmelidir. Bu
kullanım talimatı kullanıcının ana dilinde olmalıdır. Kullanım talimatında,
gerekli bağlantı noktalarının asgari yük taĢıma kapasitesi, azami düĢme
yüksekliği, Asgari yakalama geniĢliği, güvenlik ağının altındaki asgari açıklık
mesafesi, depolama, denetimin ve yenileme kuralları bulunur.
Bu talimatlara ek olarak, ağın özel uygulamalarına bağlı olan özel
kurulum talimatları da dikkate alınmalıdır.
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GÜVENLĠK AĞLARININ DEPOLANMASI
Güvenlik ağları, rutubetsiz, güneĢten korunaklı ve kapalı ortamda,
asitlerden,

boyalardan,

solventlerden

ve

yağ

gibi

zarar

verebilecek

maddelerden uzak tutularak depo edilmelidir. Bir güvenlik ağı 12 aydan fazla
bir süre için depolanmıĢsa, tekrar kullanılmadan önce UV bozulması
açısından muayene edilmeli ve test edilmelidir.
Özetle, güvenlik ağı sistemleri;
ABD’de ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Ġdaresi (Occupational Safety and Health
Administration) göre; bir Ģantiyede çalıĢanların 1.83 m. veya daha fazla düĢey
düĢüĢe maruz kaldığı durumlarda, iĢverenin iĢe baĢlamadan önce aĢağıdaki
üç yoldan biriyle düĢme riskine karĢı aĢağıdaki önlemleri almak zorundadır.
Bunlar;
1. Tehlike bölgesi çevresine korkuluk yerleĢtirme.
2. Güvenlik ağlarını yerleĢtirme.
3. Her çalıĢana kiĢisel düĢme tutucuları (emniyet kemeri, yaĢam
halatları vb.) sistemlerinin sağlama.
Çoğu zaman, doğanın ve yerin konumu, yüksekte çalıĢanların
düĢmeden korumasının nasıl gerçekleĢeceğini belirler. ĠĢveren bir güvenlik
ağı sistemi kullanmayı seçerse, güvenlik ağları, çalıĢanların üzerinde
çalıĢtıkları yüzeyde mümkün olduğunca yakın olmalı ve hiçbir koĢulda 9
m'den daha aĢağıda olmamalıdır.
Güvenlik ağları, aĢağıda açıklanan düĢme testine eĢit bir darbe
kuvvetine maruz kaldıkları taktirde, yüzey veya altındaki yapılarla temasını
önlemek için yeterli boĢluk bırakılarak kurulmalıdır.
Güvenlik ağları ve tesisatları, aĢağıda açıklanan düĢme testine eĢit bir
darbe kuvveti emebilirler.
1. Güvenlik ağları ve güvenlik ağları;
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2. Ġlk kurulumdan sonra ve kullanılmadan önce.
3. Yer değiĢikliğinde/taĢındıklarında.
4. Büyük onarımdan sonra.
5. Depoda bırakılırsa 6 aylık aralıklarla iĢyerlerinde düĢme testine tabi
tutulmalıdır,
DüĢme dayanım testleri ülkemizde sıkça kullanılan T tipi ve S tipi
ağlarda 7 metre yükseklikten ağ üzerine bırakılan 100 kg’ lık çelik küre
Ģeklindeki deney kütleleriyle yapılmalıdır.
ĠĢveren, yukarıda açıklanan düĢme testini gerçekleĢtirmenin mantıksız
olduğunu kanıtladığında, iĢveren veya yetkili bir kiĢi, ağın kullanımdan önce
bir sertifikasyon kaydı hazırlayarak, güvenlik ağının ve ağ tesisatın yeterli
boĢluk ve darbe emilimine sahip olduğunu onaylamak zorundadır. Bu
sertifikada; ağın kurulumun tanımlanması, ağın kurulumun TS EN 1263-2
standartına uygunluğunun tespit edildiği tarih ve belgelendirmeyi yapan kiĢinin
imzası bulunur.
Her bir güvenlik ağının ve ağın kurulum için en son sertifika kaydı,
denetim için iĢyerinde bulunmalıdır.
Güvenlik ağlarının aĢınması, hasarlanması ve diğer bozulmalar için en
az haftada bir kez ve sistemin bütünlüğünü etkileyebilecek herhangi bir
olaydan sonra kontrol edilmelidir.
Hasarlı

ağlar

kullanılmamalı

ve

arızalı

bileĢenler

kullanımdan

çıkarılmalıdır.
Hurda parçaları, teçhizatı ve aletleri gibi emniyet ağı içine düĢen
nesneler, ağdan en kısa sürede ve en azından bir sonraki vardiyada
kaldırılmalıdır.
Her güvenlik ağı veya bölümünün, minimum kırılma mukavemeti 2.267
kg. olan dokuma için bir kenar ipi olmalıdır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Güvenlik ağları, yüksekte çalıĢan kiĢinin düĢtükten sonraki aĢamasında
etkili olmakta ve dolayısıyla “ikincil düĢme koruma sistemi” veya “düĢme
tutucu sistemi” olarak tercih edilmektedir. Güvenlik ağı, hiçbir zaman insan ve
malzemenin düĢmemesi için “birincil koruma sistemi” yani düĢmeyi önleyici
önlem değildir. Bu bakımdan, alınan her önleme rağmen ortaya çıkabilecek
olumsuz durumlar için güvenlik ağları, yedek önlem olarak kabul edilmeli ve
“ikincil düĢme koruma sistemi” statüsünde daima hazır bulundurulmalıdır.
Ülkemizde 2013 yılında çıkarılan Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği ile ilk kez yüksekliğin tanımı yapılarak yüksekte yapılacak
çalıĢmalarda uyulması gereken önemli kurallar ve yaptırımlar getirilmesine
rağmen ne yazık ki yüksekte güvenli çalıĢma konusunda olumlu sonuçlar
sağlanamamıĢ, ileri ülkeler seviyesine halen ulaĢamamıĢtır. Ülkemiz yapı
iĢyerlerinin birçoğunda yüksekten düĢme konusunda önlem alınmazken,
önlem alınan bazı yapı iĢyerlerinde ise alınan önlemler genelde ilkel ve
uluslararası standartlara uygun olmayan biçimde inĢaat sürdürülmektedir.
Türkiye’deki uygulamaların bu Ģekilde olmasının sosyal, kültürel,
ekonomik ve idari birçok sebebi vardır. Bununla beraber özellikle son
zamanlarda iĢ kazalarındaki artıĢ “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği” kavramının
ülkemizde önem kazanmasıyla birlikte bir değiĢim süreci baĢlamıĢtır. Bu
arada değiĢim sürecinin sağlıklı iĢleyebilmesi için konuyla ilgili daha fazla
teknik

araĢtırma

yapılmalı

ve

bu

araĢtırmaların

sahaya

aktarılması

sağlanmalıdır. Bu çalıĢmalarda yapı iĢlerinde yüksekten düĢmeyi engelleyen
sistemlerin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda tanımlanan ve bu
sistemlerde bulunması gereken asgari özelliklere teknik açıdan değerlendiriip
teknolojide ileri ülkelerde (özellikle Ġngiltere’de) olduğu gibi “Yüksekte ÇalıĢma
Yönetmeliği 8” hazırlanmasının gerektiği düĢünülmektedir.(4) Bununla birlikte,
güvenlik ağlarının Yapı ĠĢlerinde ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin EK-4
A/2(c) maddesinde sözü edilen “düĢme önleyici fonksiyonu” bilgi eksikliğinin
giderilmesi için güvenlik ağları ile ilgili geliĢmiĢ ülkelerdeki ulusal mevzuatta

8

2005 No. 735 The Work at Height Regulations,
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/735/pdfs/uksi_20050735_en.pdf
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bulunan boĢlukların giderilmesi, mevcut düzenlemelerin inĢaat sektöründeki
uygulamalar ile uyumlulaĢtırılmasının sağlanmasına iliĢkin daha fazla
uygulama ve düzenleme çalıĢmaların yapılması da önerilmektedir.
Ayrıca, güvenlik ağlarının montajının, yer değiĢtirmesinin, denetiminin
ve deneylerinin kimler tarafından veya hangi kurum tarafından ve nasıl
gerçekleĢtirileceği

hususunda

Yapı ĠĢlerinde

ĠĢ

sağlığı

ve

Güvenliği

Yönetmeliği’nde düzenleme bulunmamaktadır. Bu eksiklikler de giderilmelidir.
Bu bağlamda inĢaat sektöründe en yaygın olarak kullanılan TS EN 1263-1’de
tanımı yapılan S tipi güvenlik ağları, ulusal mevzuat kapsamında ilgili bir
çerçeve hüküm oluĢturulmalıdır.
Güvenlik ağları

ile

yapılan

çalıĢmalarda,

montajından

ve

her

kullanımdan önce kurtarma planı hazırlanmıĢ olmalı ve her hangi bir kurtarma
olayı için gerekli olan ekipmanlar her durumda Ģantiyede hazır halde
bulundurulmalıdır.
Son olarak, TS EN 1263-1 Standardında belirtilen güvenlik ağları
sınıfının tercihinden, kurulmasına, sökülmesine, bakım ve onarımına kadar
olan tüm süreçlerin denetlendiği ve kayda geçirildiği taktirde güvenlik ağlarının
kullanıldığında güvenli olacağı düĢünülmektedir. Bu taktirde yapılan iĢ ne
olursa olsun, güvenlik ağını kullanmak her zaman akıllıca olur. Zira gerek kiĢi
düĢtüğünde tutan personel güvenlik ağları ve gerekse malzeme düĢtüğünde
altındaki ya da civarındaki 3. kiĢileri (halkı) güvenlikle tutan atık toplama
güvenlik ağları, değerli maddi ve zaman kaybını önlerken civarındaki tesisleri
de korur. Personel ağı yalnızca iĢ baĢına bir emniyet gereksinimi değil, diğer
çalıĢanların morali için de iyi etki yapar, ayrıca sigorta maliyetlerini düĢürür ve
iĢletmeye yeni iĢlerde rekabet gücünü artırılmasına yardımcı olarak iĢletmenin
prestijinin yükseltilmesine neden olur. Dahası, güvenlik ağı ile koruma;
verimliliği artırır ve yaralanmalardan kaynaklanan zaman kayıplarını azaltır.
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Ek A Görsel denetim kontrol listesi
Güvenlik ağı görsel denetim kontrol listesi

E/H

Ağlar doğru Ģekilde etiketlenmiĢ mi?
Ağın üzerindeki etiket güncel mi? (yani 12 aydan daha kısa mı)
Ağların iplerinde veya görünümünde veya kenar iplerinde
bozulmalar var mı?
DüĢüĢü durdurmak için bir ağ kullanılmıĢ mıdır yoksa üzerine
yük bindirilmiĢtir (ağ deformasyonlu görünüyor)?
Çöpler veya üzerindeki yükler nedeniyle ağa zarar verilmiĢ mi?
Ankraj noktaları sağlam ve iyi durumda mı?
Ağ çöplerden temizlenmiĢ midir?
Örgü ipleri, bağlantı halatları vb. Ağ techizatında kesikler veya
yıpranmalar var mı?
Güvenlik ağı sisteminde görünür herhangi bir hasar var mı?
NOT: Kontrollerden herhangi birinin "evet" yanıtı varsa, ağlar kaldırılmalı ve onarılmalı veya
kalıcı olarak hizmet dıĢı bırakılmalıdır. (Safety Net – ehsdb)

43

Ek B Devir kontrol listesi
Devir belgeleri için kontrol listesi

E/H

Ağlar iyi durumda mı, önceki 12 aydiçerisinde test edilmiĢ
ve geçerli bir kimliği ve geçerli test etiketi eklenmiĢ mi?
Ağlar, çalıĢma platformunun altında mümkün olduğunca
yakın yerleĢtirilmiĢ mi?

Ağ ile yapı arasındaki boĢluklar 100 mm'den az mı?
Bağlantı noktaları bağlantı halatları için en fazla 2.5 m
uzaklıkta mıdır,
Ağ, ağın en kısa kenarının% 5-10'u arasında sarkıyor
mu?
BirleĢtirmelerde, en az 2.0 m. üst üste biniyor ve doğru
döĢeniyor mu?
Ağ çalıĢma boyunca düzenli olarak incelenmekte ve
çalıĢma sonrası uygun Ģartlarda depolanmakta mıdır?
Düğümler doğru bağlanmıĢ mı?
Bütün ağlar yapıya bağlanmıĢ mı? bağlantı noktaları
sabitleĢtirilmiĢ mi?
Ağ altına doğru döndürülmüĢ mü?
Ağ alanın 3.0 m. altındaki herhangi bir malzeme/engeller
var mı?
Ağların üstünde çalıĢan insanlar ek güvenlik önlemleri
almak ister mi, örneğin bir kablo demeti mi?
Güvenlik ağı çalıĢana mümkün olduğunca yakın kurulmuĢ
mu?
Kaynak: Safe use of safety ağs – Worksafe - Construction
construction.worksafe.govt.nz/guides/safe-use-of-safety-nets
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