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HAKKIMIZDA

TRY olarak yüksekte çalışma konusunda geçmişten edindiğimiz tecrübeler
ile mühendis kadromuzu birleştirerek, çalışma alanlarında iş güvenliğinin 
sağlanması ve verimliliğin arttırılması konusunda ortaya çıkarttığımız çözüm
teknolojilerimizi, sıfır iş kazası politikasıyla sunuyoruz.

Yüksekte devam eden çalışmaların güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi
için yaşam hatları, ankraj tertibatları ve güvenlik ağı sistemlerini projenizde
yapmış olduğumuz risk analizleri sonucunda standartlara uygun montaj
prosesleri ile uyguluyoruz.



Bir çalışma alanında emniyetin sağlanması kadar önemli olan bir diğer konu
da emniyetin sürdürülebilir olması ve takibinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda
TRY olarak sunduğumuz çözümlerin periyodik kontrollerin sağlanması, 
çalışanların yetkinlik eğitimlerinin sürekli olarak verilmesi ve raporlama
sistemleri sonucunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hazırlanması gibi bir
çok alanda emniyeti sürdürülebilir kılıyoruz.

PLANLAMA
TRY olarak çalışma alanlarınızda yaptığımız risk analizleri sonucunda ortaya
çıkan riskleri ve tehlikeleri, ürettiğimiz mühendislik ürünlerimiz ile ortadan
kaldırarak sizlere güvenli çalışma ortamları yaratıyoruz.

ÇÖZÜMLER
İhtiyaçlarınızı belirledikten sonra, eğitim çözümlerinden kalıcı yatay ve
dikey yaşam hattı türlerine, güvenli bağlantı ekipmanlarından özel güvenlik
ağı sistemlerine kadar ihtiyacınız olan her türlü çözüm önerisini sunuyoruz.

LOJİSTİK
Lojistik hizmeti çoğu zaman projeler ve üretim tesisleri için karmaşık olabilir.
Bu noktada ihtiyacınız olan lojistik ağımızı kullanarak doğru zamanda ve hızlı
bir şekilde ürünlerimizin sevkini gerçekleştirip, gecikmelerin yaşanmasını
minimize ediyoruz.

MONTAJ
Montaj çalışmaları profesyonel ekipler tarafından yapılmadığı takdirde riskin
artmasına sebebiyet verdiği gibi zaman ve iş gücü kaybına da yol açmaktadır.

Profesyonel mühendis kadromuz, IRATA belgeli iple erişim uzmanı montaj
ekiplerimiz ile saha keşi�eri ve projeler üzerindeki çalışmalarımız sonucunda
standartlara uygun bir montaj yapıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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HİZMETLER



2 

YAŞAM HATLARI

VARFSAFETY.COM.TR

YAŞAM HATTI NEDİR ?

Yüksekte çalışacak personelin düşme ihtimalinin bulunduğu tüm alanlarda kurulabilen ve bu hatta 
bağlı şekilde çalışan personelin olası bir düşme sırasında, en az zararla kurtulmasını sağlayan sisteme 
“yaşam hattı” denir.

Yaşam hatları, her türlü durumda yüksekte çalışan personelin güvenliğini kesintisiz olarak sağlamak 
amaçlı tasarlanmıştır. Bağlantı ankrajlarıyla kurulacağı yere sabitlenen sistem; üzerindeki enerji emici- 
lerle, herhangi bir düşme sırasında kişi üzerinde oluşan ani darbe etkisini sönümleyerek olası bir 
yaralanmayı önler.

V-100 /KALICI YATAY YAŞAM HATTI

V-105
Emniyet Braketi

V-104
Enerji Emici

V-108
Glider

V-102
Ara Braket

V-103
Dönüş Braketi

V-101
Uç Braket

V-106
İkinci Emniyet Braketi

V-107
Bağlantı Ankrajı

Kalıcı Yatay Yaşam Hattı; korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda yüksekte çalışma yapan 
personelin düşmesini engelleyen, yüksekte çalışan personelin işini aksatmadan, can güvenliğini 
sağlayarak çalışmasına olanak sağlayan sistemdir.

Yaşam hattı sistemi yatay yaşam hattı ve dikey yaşam hattı olarak ikiye ayrılır.



Uç Braket 

Uç Braket, yaşam hattı sisteminin başında ve sonunda 
ana taşıyıcı olarak kullanılır. Tasarımı sayesinde güçlü bir 
gövdeye sahip olan bu bileşen, yaşam hattını aynı anda 4 
kişinin kullanımına olanak sağlar.
Ürün Kodu

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-101 

Uç Braket 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik

27kN 

Ara Braket, yaşam hattı sisteminin uzun olması gerektiği 
projelerde en fazla 12 metre aralıklarla kullanılarak çelik 
halatı destekleyip sistemin stabil olmasını sağlamaktadır. 
Ara braket, yapıya göre 180 derece ayarlanabilen başlığı 
sayesinde personele kesintisiz geçiş yapma ergonomisi 
sunmaktadır.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-102 

Ara Braket 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

22kN 

Ara Braket 

Dönüş Braketi, yaşam hattı sisteminin 90 derece olması 
gerektiği projelerde kullanılarak çelik halatı destekleyip 
sistemin stabil olmasını sağlamaktadır. Dönüş braketi, 
tasarımı sayesinde 90 dereceli dönüşlerde personele 
kesintisiz geçiş yapma ergonomisi sunmaktadır. 

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-103 

Dönüş Braketi 

ST37-ST52 Çelik - SS316-SS304 Pas. Çelik

22kN

Dönüş Braketi
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Enerji Emici, yaşam hattının başında ve sonunda kullanıl-
maktadır. Yaşam hattına bağlı personelin düşüş 
gerçekleştirdiğinde düşme etkisinden doğacak darbeyi 
sönümleyerek, düşen kişinin güvenliğini sağlamaktadır. 
Sistemde serbest düşüş gerçekleştiğinde deformasyona 
uğrayarak görevini tamamlar.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-104 

Enerji Emici 

Poliüretan - SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

6kN 

Enerji Emici

İkinci Emniyet Braketi, sistemin başında ve sonunda 
kullanılmaktadır. Özel tasarımı sayesinde çelik halatı 
deformasyona uğratmaz ve sistem sonlandırılmasında 
ikinci bir emniyet olarak güvenirliği arttırır.

İkinci Emniyet Braketi 

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-106 

İkinci Emniyet Braketi 

6082-6013 Alüminyum Çelik

22kN 
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YAŞAM HATLARI
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Emniyet Braketi, sistemin başında ve sonunda kullanıl-
maktadır.  Yaşam hattı sisteminin en önemli bileşeni olan 
bu parça, tasarımı sayesinde çelik halatı deformasyona 
uğratmaz ve sistem sonlandırılmasında tam emniyet 
sağlar.

Emniyet Braketi

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-105 

Emniyet Braketi 

6082-6013 Alüminyum Çelik

27kN 



Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-110 

Güvenlik Bandı 

Poliole�n 

10kN 

Güvenlik Bandı, sistemde bir düşüş gerçekleştiğinde 
deformasyona uğrayarak, yetkili kişiye veya bir sonraki 
kullanıcıya sistem kontrolünün yetkili servis tarafından 
yapılması gerektiğinin mesajını verir.

Güvenlik Bandı

Halat Kavrayıcı, kullanıcının yaşam hattına bağlanmasını 
ve ara braketlerden kesintisiz geçiş yapmasını sağlamak 
için kullanılır. Ayrıca standart oval çelik karabina ile 
birlikte kullanılması gerekmektedir. Farklı bir karabina ile 
kullanılması ölümcül kazalara neden olabilir.
Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-108 

Halat Kavrayıcı 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

22kN 

Halat Kavrayıcı
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Makaralı Halat Kavrayıcı, kullanıcının baş üstü yaşam 
hattına bağlanıp makaraları sayesinde ergonomik şekil-
de hareket ederek ara braketlerden kesintisiz geçiş 
yapmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca standart oval 
çelik karabina ile birlikte kullanılması gerekmektedir. 
Farklı bir karabina ile kullanılması ölümcül kazalara 
neden olabilir.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-111

Makaralı Halat Kavrayıcı 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

18kN 

Makaralı Halat Kavrayıcı



Bağlantı Ankrajı, her yapıya uygulanabilmesi için boyları 
30 mm'den başlayıp 700 mm'ye kadar değişmektedir. 
Ankraj üzerinde bulunan delikler yaşam hattı bileşeni 
olan braketlerin montaj ve demontajlarını kolaylaştır-
maktadır. Braketin boru olarak kullanılması çatı üzerinde 
yapılacak izolasyon prosesini kolaylaştırmakta ve daha 
güvenilir bir izolasyon yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-107 

Bağlantı Ankrajı 

ST37-ST52 Çelik - Tozboya Kaplama 

27kN 

Bağlantı Ankrajı
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Vinç bakım ve onarımı için kullanılan yatay yaşam hatları vinç yolu boyunca uygulanarak personelin 
çalışacağı bölgede güvenli bir ortam sağlamaktadır.

VİNÇ YOLLARI KALICI YATAY YAŞAM HATTI
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Vinç köprüleri üzerinde yapılacak çalışmalar için kurulan yatay yaşam hatları personellere güvenli
bir ortam sağlamaktadır. 

VİNÇ ÜZERİ KALICI YATAY YAŞAM HATTI
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Kamyon, tır vb. araçların üzerinde yapılacak çalışmalar için uygulanan kamyon üstü platform ve 
başüstü yatay hatları personellere güvenli çalışma ortamı sunmaktadır.

KAMYON ÜZERİ PLATFORM
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Fabrika içerisinde bulunan makinaların üst bölgelerinde yapılacak çalışmaların güvenli şekilde 
tamamlanması için başüstü yatay yaşam hatları yapılmaktadır.

MAKİNA ÜZERİ KALICI YATAY YAŞAM HATTI
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V-300 /KALICI DİKEY YAŞAM HATTI

Kalıcı Dikey Yaşam Hattı; yüksek bölgelerde çalışan personellerin çalışma alanına güvenli bir şekilde 
ulaşması, çıkışı ve inişi sırasında düşüş yaşamasını, yaralanma yada herhangi bir iş kazasına maruz 
kalmasını engellemek adına dikey merdivenlere montajı yapılan sistemdir.

V-301 Enerji Emici V-409 Uzatma Ankrajı V-306 Dikey Personel Tutucu V-408 Kısa Ankraj V-302 Alt Gerdirme Braketi

Enerji Emici Braket, kalıcı dikey yaşam hattı sisteminin 
üst kısmında ana taşıyıcı olarak kullanılır. Braket 
içerisinde bulunan özel olarak tasarlanmış yaylı mekaniz-
ma sayesinde yaşam hattına bağlı personelin düşüş 
gerçekleştirdiğinde doğacak darbeyi sönümleyerek, 
düşen kişinin güvenliğini sağlamaktadır.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-301 

Enerji Emici Braket 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

18kN 

Enerji Emici Braket
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Gergi Braketi, kalıcı dikey yaşam hattı sisteminin alt 
kısmında bulunan, hattın her zaman gergin kalmasını 
sağlayan parçadır. Braketin üzerinde gerginlik seviyesinin 
ayarlanmasını sağlayan gösterge bulunmaktadır. Bu 
gösterge sayesinde çelik halat uzunluğuna göre gergin-
lik ayarlanmaktadır.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-302 

Gergi Braketi 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

18kN 

Gergi Braketi

Çelik Halat Klavuzu, kalıcı dikey yaşam hattı sisteminin 
uzun olması gerektiği projelerde en fazla 12 metre 
aralıklarla kullanılarak çelik halatın rüzgar etkisiyle 
sallanarak deforme olmasını engellemek için tasarlan-
mıştır. Özel tasarımı sayesinde personelin geçişi esnasın-
da sistemden ayrılması gerekmez. Çelik halata zarar 
vermemesi için plastik kaplama olarak tasarlanmıştır.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-303 

Çelik Halat Klavuzu 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik - Plastisol 

1kN 

Çelik Halat Klavuzu
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Dikey Personel Tutucu, kalıcı dikey yaşam hattına bağlı 
olan personelin güvenli bir şekilde yukarı ve aşağı hare-
ketini gerçekleştirmesi için tasarlanmıştır. Herhangi bir 
düşüş anında çelik halatı sıkıştırıp kilitle- yerek, persone-
lin aşağıya düşmesini engeller. Ayrıca standart oval çelik 
karabina ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Farklı bir 
karabina ile kullanılması ölümcül kazalara neden olabilir.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-306 

Dikey Personel Tutucu

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik

18kN 

Dikey Personel Tutucu



Uzatma Ankrajı, merdivenin ulaşılacak bölgenin zemin 
hizasında bittiği yerlerde kalıcı dikey yaşam hattını 
mevcut merdivenin üzerine taşıyan parçadır. Bu parça 
sayesinde personelin çıkmak istediği bölgeye sistemden 
ayrılmadan, güvenliğini tehlikeye atmadan ulaşması 
sağlanır.

Ürün Kodu 

Ürün Adı 

Hammadde 

Mukavemet 

V-409 

Uzatma Ankrajı 

SS316-SS304 Paslanmaz Çelik 

18kN 

Uzatma Ankrajı 
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YAŞAM HATLARI

Taşınabilir yatay yaşam hattı; kalıcı yatay yaşam hattının uygun olmadığı, kısa süreli
çalışmalar da sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak için kurulan sistemdir.

Taşınabilir dikey yaşam hattı; kalıcı dikey yaşam hattının uygun olmadığı, kısa süreli
çalışmalar da sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak için kurulan sistemdir.

MOBİL DİKEY YAŞAM HATTI

MOBİL YATAY  YAŞAM HATTI
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GÜVENLİK AĞLARI

Güvenlik ağları düşme mesafesini en aza indirmenin yanı sıra, düşme enerjisini emerek sahadaki
çalışanları korur. Yüksekte çalışırken ölümleri ve ciddi kazaları önler. Aynı zamanda yüksekte
çalışan işçilere hareket özgürlüğü ve toplu koruma sağlarken, alt bölgede çalışan işçilere 
düşen nesnelere karşı koruma sağlar.

Güvenlik ağlarımız TS EN 1263-1 standartlarına uygundur ve uygunluklarını sağlamak için
laboratuvarlarda yıllık olarak test edilir.

GÜVENLİK AĞLARI 



*  ETA serti�kalıdır.
*  Multi monti beton vidasıdır.
*  Demonte edilip tekrar kullanılabilmektedir.
*  M6’dan M14’e kadar çaplarda geniş bir ürün yelpazesi vardır.
*  İş güvenlik ağı ve kenar koruma sistemlerinin montajında kullanılmaktadır.
*  Karot ayaklarının montajında kullanılmaktadır.
*  Yoğun olarak konvansiyonel kalıplarda payanda ayaklarının montajı için kullanılmaktadır.
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BAĞLANTI EKİPMANLARI

BETON VİDALARI

UYGULAMA
ALANLARI

*  Baştan sona sabitleme
*  Geçici ankrajlar
*  Kalıp destek sistemleri
*  Korkuluk ve tırabzanlar
*  Çit ve kapı imalatı ve kurulum
*  Raf sistemleri
*  Halka açık oturma
*  İskele



*  ETA Option 7 serti�kalı ağır yük dübelidir.
*  M6’dan M24’e kadar çaplarda geniş bir ürün yelpazesi vardır.
*  Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilmiştir.
*  Elektro galvaniz kaplamadır.
*  Çatlak olmayan betonlarda üstün performans göstermektedir.
*  Sıcak daldırma galvaniz ve A4 paslanmaz çelik modelleri de mevcuttur.
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BAĞLANTI EKİPMANLARI

KLİPSLİ DÜBELLER

UYGULAMA
ALANLARI

*  Kaplama kısıtlaması
*  Perde duvar
*  Korkuluk
*  Engeller
*  Küpeşte
*  Raf
*  Yapısal Çelik



EĞİTİM
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YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz, yüksekte ve kapalı alanlarda yapılan çalışmalar esnasında, çalışanların işlerini
sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini hede�emektedir.

Eğitim programlarımızı �rmaların taleplerine göre planlamaktayız.

Yüksekte yapılan her türlü çalışmanın yapısına uygun olarak TRY Akademi Sahası’nda ya da
eğitimi talep eden �rmaların sahalarında gerekli şartların ve uygunluğun karşılaması durumunda;

* 6331 Sayılı İSG Kanunu,      
* Kişisel Koruyucu Donanımını (KKD) tanıması ve kullanabilmesi,
* Basit KKD kontrollerinin yapılabilmesi,
* Güvenli çalışma yöntemleri,
* Acil tahliye ve kurtarma bilgileri ve becerileri,
* Yaşam hattı kurulum ve kullanımı,
* Ankraj tertibatlarının güvenli kullanımı,
   gibi birçok konuda eğitim vermekteyiz.



EĞİTİM
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İŞARETCİ SAPANCI EĞİTİMİ

İşaretçi sapancı eğitimi, ile ilgili olarak verilen başlıklara bakıldığında bunlar arasında sapanların
teknik özellikleri ve kullanım esasları, kaldırma iletme makinelerinin sını�arı ve tanımları, kaldırma
iletme makinelerinde iş kazaları ve alınacak önlemler, güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri,
uygulanacak kurallar ve kullanılan ekipmanların özellikleri yer alır. Ayrıca sapancıların görevleri
ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları, el işaretleri için asgari gerekler ile özel kullanım
alanları, çalışma alanında alınacak önlemler ve kodlanmış işaretler de eğitim kapsamında
verilen bilgiler arasındadır. 

* Kanunlar ve Yönetmelikler,
* Genel Kavramlar,
* İşaretçi ile ilgili genel bilgiler,
* İşaretçinin kullanacağı bilgilerin öğrenilmesi,
* Uygulamasının yapılması,
* Vinç ve sapancı ile ilgili genel bilgilerin işaretçi tarafından bilinmesi,
* İşaretçinin kullanacağı işaretler: Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum işaretleri, 
   jib bomu vb. işaretler ile ilgili genel bilgiler,
* İşin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler,
* Kaza, yaralanma tehlikeleri ve işaretçinin yapması gerekenler,
* Vinç aracını tanıma, vinç özellikleri ve vinç manevra, hareket ve çeşitleri ile ilgili genel ve
   teknik bilgilerin bilinmesi,
* Sapan çeşitlerinin tanınması,
* Bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi,
* Sapanlara ve halatlara ait mekanizmaların bilinmesi,
* Sapan kilit mekanizmanın işaretçi ve sapancı tarafından tanınması,
* Sapanlamadan (yükün sapanlanmasında) önceki ve sonraki hesaplamalar,
* Açı özelliklerinin yapılması, halatların kaldırma özelliklerinin ve hesaplamalarının yapılması,
* Halatların hasarlarının tespiti,
* Yük ve sapanın yüke bağlanım işlemlerin yapılması,
   gibi birçok konuda eğitim vermekteyiz.



EĞİTİM
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İSKELE GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ İSKELE KURULUM SÖKÜM EİTİMİ

İnşaat ve sanayi gibi iskele kullanımı gerektiren sektörlerde gerek çalışan gerekse iş güvenliği
denetleme görevinde olan tüm personele; iskele kurulumu, iskele sökümü ve iskeleler üzerinde
güvenli çalışmayı öğretme amacıyla verilen eğitimdir. İskelelerde olası kazaların engellenmesi
ve çalışanların iskele üzerinde devam eden tüm çalışmaları güvenli bir biçimde sürdürebilmesi
amacıyla aşağıdaki konularda eğitim verilir;
 

* İskele ve Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları,
* İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
* İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
* Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
* İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik
   önlemleri,
* İskelelerin taşıyabileceği yükler,
* İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek
  diğer riskler,
* İskele tipleri ve iskele çeşitleri,
* Sistem tipi iskeleler,
* İskeleyi oluşturan temel parçalar,
* Temel bağlantılar ve ortak parçalar,
* İskelelerin parçalarının ve kullanışlarının tanımlanması,
* İskele parçalarının denetimi ve kullanıma hazırlanması,
* İskele düşme durdurma güvenlik sistemleri,
* Kişisel koruyucu donanımın kullanımının denetimi,
* Çalışılacak iskeleye yönelik risk değerlendirmesi yapılması,
* Yapılmış olan risk değerlendirmesinin kontrol edilmesi,
* İskele etiketlemesine ve işaretlemesine dikkat edilmesi,
* İskelenin değişik parçalarına gelen yük ve yük dağılımının özellikleri,
* Bağımsız iskele kurulumu,
* Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar,
* İskeleye girişler ve merdiven,
* İskele üzerinde güvenli çalışma,
* İskele denetimi,
* Kurma ve sökme işlemlerinin iş sağlığı ve güvenliğine uygun yapılması,
* Güvenli kurulum ve sökme uygulaması,
* Kaldırma ve taşıma kılavuzu. 
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YAŞAM HATTI KURULUM EĞİTİMİ

EĞİTİM

Yüksekte devam eden çalışmalarda olası iş kazalarını yaşanmaması adına gerekli eğitim ve
bilgilendirmenin sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. TRY olarak yüksekten düşme riski
barındıran bölgelerde çalışanların güvenilir ankraj noktalarından çekilmiş yaşam hatlarına bağlı
olarak çalışmalarını ve bu çalışmaların takibinin sürekli olarak sağlanmasını, tecrübeli eğitim ve
denetim ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz.

Yüksekte Çalışma Eğitimi;  teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Teorik kısmı, eğitim salonunda, uygulamalı kısmı ise izinleri alınmış, güvenliği �rmanız tarafından
sağlanmış çalışma alanlarında ya da sizlerin belirlediği uygulama noktalarında yapılmaktadır.

* Çalışan ve işveren sorumlulukları,
* Yüksekte çalışmanın tanımı,
* Yüksekten düşme kazaları,
* Hazırlık çalışmaları,
* Güvenli yatay yaşam hattı kurulum,
* Güvenli yatay yaşam hattı kullanımı,
* Güvenli dikey yaşam hattı kurulumu,
* Güvenli dikey yaşam hattı kullanımı,
* Demir �liz ankrajı ile yaşam hattı kurulumu,
* Ankraj kulağı ile yaşam hattı kurulumu,
* Düğümler ve bağlantı şekilleri,
* Düşme faktörleri,
* Yaşam hattı kontrolü ve raporlama,
* Sağlık koşulları,
* Riskli alanlar,
* Düşmeden korunma tedbirleri,
* Düşmeden durdurma sistemleri,
* Düşme tehlikesi bulunan ortamlar ve düşmenin nedenleri,
* Yüksekte çalışma ekipmanlarının tanıtımı
* Kişisel koruyucu donanımların takılması,
* Merdivenlerde güvenli çalışma uygulamaları,
* Çatılarda güvenli çalışma uygulamaları,
   gibi birçok konuda eğitim vermekteyiz. 
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