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 1.GİRİŞ
GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELE SİSTEMİ

Model Yapı Güvenlikli Cephe İskele Sistemi TS 
EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS-EN12811-1, TS-
EN12811-2 Standartlarına uygun olarak 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Sistem, genellikle 
cephe uygulamalarında kullanılan çerçeve tipi 
güvenlikli iskele sistemidir.
Sistemin genişliği 0,73 cm ve en büyük açıklığı 
250 cm dir. Çelikten üretilmiş, sıcak daldırma 
galvanizli Güvenlikli Cephe İskele sistemi TS EN 
12811-1 çizelge 3 gereğince Yük Sınıfı 4’e 
kadar dayanıklıdır.

Genel
Bu Montaj ve Kullanım Kılavuzu (MvK) Gebze 
Kocaeli şehrinde bulunan fabrikamız’da Model 
Yapı End.Tic.Ltd.Şti. firmamızın ürettiği Güvenlikli 
Dış Cephe iskelenin montajı, yapısının 
değiştirilmesine ve sökülmesine yönelik bilgileri 
içerir. Bu MvK kapsamında tüm olası 
uygulamaların ele alınmış olması mümkün 
değildir. Özel uygulamalarla ilgili sorularınız 
olduğunda, Model Yapı ortağınıza başvurunuz.

Dikkat: iskelenin çökmeye karşı güvenliği 
kanıtlanmış olmalı ve montaj süreci dahil her 
zaman sağlanmalıdır. Model Yapı Güvenlikli 

iskelenin montajı, yapısının değiştirilmesi ve 
sökülmesi yalnızca yetkili bir kişinin denetimi 
altında teknik yönden yeterli kişiler tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

Resim 1- 2 -3 
Orijinal Model iskele 
elemanlarında tanımlama

Montajdan önce tüm iskele parçaları, kusursuz 
olmaları açısından gözle denetlenmelidir. 
Zarar görmüş parçaların kullanılmasına izin 
verilmez
 
Dikkat: Model Güvenlikli iskelenin montajı, 
yapısının değiştirilmesi ve sökülmesi sırasından 
çökme tehlikesi olabilir. İskelede çalışmalar, 
çökme tehlikesinin söz konusu olmayacağı 
yada en aza indirgenmiş olacağı şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Çökme tehlikesinin 
olabileceği montaj durumları MvK içinde 
montaj süreçlerinin açıklanması sırasında 
aşağıdaki sembolle belirtilmiştir.
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Resim - 4

İskeleyi kuran, kendi tehlike algılamasına göre, 
tehlikenin ortadan kaldırılması veya en aza 
indirgenmesi için uygun önlemleri almak 
zorundadır.
Alınacak önlemler, gerçekte var olan risk 
faktörünün değerlendirilmesine, uygulanabilir 
olasılıkların amaca uygunluğuna göre ve
•çalışanların vasıflarına
•tehlikeli alanda gerçekleştirilecek          
çalışmanın süresine
•olası düşme yüksekliğine
•çalışanın düşebileceği yüzeyin yapısına
•çalışma mekanının yapısına ve oraya ulaşım 
olanaklarına bağlı olarak seçilmelidir.

Montaj, yapının değiştirilmesi ve sökme işlemleri 
için teknik ve kişilere göre önlemler alınabilir.
Örneğin, montaj durumuna göre olası 
önlemler, vasıflı ve söz konusu tehlike durumu 
konusunda özellikle bilgilendirilmiş elemanların 
çalıştırılması, montaj güvenlik korkuluğunun ya 
da özel durumlarda uygun bir kişisel koruma 

donanımının kullanılması şeklinde olabilir. 
Montaj süreci, her durumda, yan koruma 
elemanlarının hemen takılmış olması ve 
böylece çoğunlukla güvenli alanlarda 
çalışılması şeklinde gerçekleştirilmelidir.
  

Model Güvenlikli iskelenin montajı sırasında 
kişisel koruma donanımı (KKD) veya montaj 
güvenlik korkuluğu (MGK) öngörüldüğünde ya 
da yerel yönetmelikler gereğince zorunlu 
olduğunda, Bölüm 2’de gösterilen bağlantı 
noktaları ve 
gösterilen MGK kullanılmalıdır. KKD, düşmeye 
karşı güvenlik sağlamaya uygunluk açısından 
denetlenmelidir; burada özellikle ikinci ve 
üçüncü iskele katlarının montajına dikkat 
edilmelidir.

İskele çalışmalarının başlamasından önce, 
öngörülen çalışma alanında çalışanları 
tehlikeye düşürebilecek tesislerin var olup 
olmadığı müteahhit tarafından belirlenmelidir.
Montaj, yapı değişikliği ve sökme işlemleri 
yalnızca uygun koruma donanımı kullanılarak 
gerçekleştirilmelidir. İskele parçaları elden ele 
atılamaz. Parçalar, kaymayacak veya 
düşmeyecek şekilde verilmelidir.
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İskele, her kullanımdan önce, düzgünlük 
açısından denetlenmelidir.

Model Güvenlikli iskele standart modeliyle ilgili 
bu Montaj ve Kullanım Kılavuzu açısından, 
temel olarak, iskelenin montajı, yapıların 
değiştirilmesi ve sökülmesi işlemlerinin yalnızca 
yetkili kişilerin gözetimi altında ve bu çalışmalar 
için gerekli eğitimi almış, teknik yönden uygun 
kişiler tarafından gerçekleştirilebileceğini 
belirmek istiyoruz. Bu çalışmalar ve kullanım 
sırasında, İşletme Güvenliği Yönetmeliği 
koşullarına uygun olmalıdır. 

Kurulumu gerçekleştiren kişiler veya kullanıcılar 
İşletme Güvenliği Yönetmeliği koşulları 
gereğince tehlikeleri değerlendirmeli ve görev 
bilinciyle gerekli önlemleri almalıdır. Bu 
bağlamda, her ayrı durumun özellikleri dikkate 
alınmalıdır.

Her durumda aşağıdaki Montaj ve Kullanım 
Kılavuzunun dikkate alınması ana koşuldur. 
Özellikle iskelelerin çökmeye karşı güvenliği 
önde gelmek üzere, tüm verilerin yalnızca 
verilen izin numaralarına sahip, orijinal Model 
iskele parçalarının kullanılması durumunda 
geçerli olduğuna dikkat çekeriz. Yabancı 
firmaların ürünlerinin kullanılması, güvenlik 

açıkları ve çökmeye karşı güvenliğin 
yetersizliğiyle sonuçlanabilir.

Bu Montaj ve Kullanım Kılavuzu, denetimi 
gerçekleştiren kişiler ve ilgili çalışanların elinin 
altında bulunmalıdır. İskelenin montajı, yapısının 
değiştirilmesi ve sökülmesi ile kullanılması 
sırasında, İşletme Güvenliği Yönetmeliğinin 
iskelelerin kurulumu ve kullanılmasıyla ilgili 
düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.

İskele Sistemi
Model Güvenlikli iskele, sistem genişliği 0,73 mt 
olan, önceden üretilmiş yapı elemanlarından 
oluşan çelik çerçeveli bir iskeledir. Alan 
uzunlukları 2,50 mt dir. Çerçeveler 1,99 mt 
yüksekliğindedir ve böylece katlar arasındaki 
mesafeyi belirler. Bunlar, üst taraflarında 
bulunan boru bağlantılarıyla taban elemanları 
düzeyinde birleştirilir. Çapraz elemanlar ve arka 
korkuluk bağlantıları yardımı ile dikme 
borularıyla birleştirilir. Taban parçaları tırnakları 
sayesinde, destek elemanları üzerinde yatay 
konumda tutulur ve böylece iskeleyi hem dik 
açılarda, hem de bina cephesine paralel 
konumda sabitler.

Denetim Ve Belgelendirme
İskele, her montajdan sonra ve her kullanımdan 
önce yetkili kişiler tarafından denetlenmeli ve 
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bu denetimler belgelendirilmelidir. İskelenin belli 
bölümleri, özellikle montaj, yapı değiştirme ve 
sökme işlemleri sırasında kullanıma hazır 
olmadığında, “Giriş Yasak” levhalarıyla 
işaretlenmelidir. Bunun ötesinde, iskelenin hazır 
olmadığı ve dolayısı ile üzerine çıkılamayacağı, 
sınırlar çekilerek  belirli biçimde belirtilmelidir.
        

İskelenin tamamlanmasının ardından denetim 
kanıtı belgesi, kullanım süresince iskelenin 
açıkça görülebilir bir noktasına yerleştirilmelidir. 
Bu belge aşağıda belirtilen verileri içermelidir.

Örnek Tanımlama:
• Çalışma iskelesi EN-12811 gereğince, 
• Genişlik sınıfı W06ü yük sınıfı 3
• Eşit dağılmış yük en fazla 2,00 kN/m2
• Denetim tarihi
• İskele Kurulum İşletmesi 
………………………………………………………
………………………………………………….
   Tel 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………

    

       

Resim 5           Resim 6

Kullanım
İskele kullanıcısı, seçilen iskelenin 
gerçekleştirilecek çalışmalara uygunluğunu ve 
güvenli işlevini denetlemek zorundadır. 
Kullanımdan önce iskelenin gözle görülür 
hatalar açısından denetlenmesini sağlamaktır. 
Denetim sırasında hatalar belirlendiğinde 
iskelenin hata belirlenen alanları, iskele 
kurucusu tarafından bu hatalar giderilene dek 
kullanılamaz. İskeleden sonradan yapılan 
değişiklikler montaj, yapı değişikliği veya sökme 
işlemi sayılır ve ancak teknik açıdan uygun 
çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Bu 
işlemler iskele kurucusu tarafından denetlenmeli 
ve onaylanmalıdır.
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Model Yapı İskele izinlerinin temeli TSE 
normlarıdır. 
Dikkat: Farklı tamamlayıcı yerel yönetmelikler 
bu MvK kapsamında ele alınmamıştır, ancak 
dikkate alınmalıdır.

Ayrıntılı parça yelpazesini kataloğumuzda, statik 
verileri teknik belgelerimizde görebilirsiniz.
DÜŞMELERE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Yerel yönetmelikler gereğince ya da iskele 
kurucusu tarafından gerçekleştirilen tehlike 
değerlendirilmesinin sonucu olarak montaj ve 
sökme işlemleri sırasında kişisel koruma 
donanımı (KKD) veya montaj güvenlik korkuluğu 
(MGK) gerekli olabilir.

Kişisel Koruma Donanımı (KKD) Bağlantı 
Noktaları

Model Yapı İskelenin montajı veya sökülmesi 
sırasında KKD kullanılması öngörüldüğünde, 
Resim 6,7 ve 8’de gösterilen bağlantı 
noktalarından yararlanılmalıdır.

KKD, düşmeye karşı güvenliği sağlamaya 
uygunluk açısından denetlenmelidir. Buna, 
özellikle 2. ve 3. iskele katlarında kullanımda 
dikkat edilmelidir. 

  

  Resim 7-8-9  
 

3. MODEL YAPI İSKELE TEMEL PARÇALARI 
Kurulum aşağıdaki 7 temel elemanla 
gerçekleştirilir.
1 Çerçeve     
2 Ayarlı ayak milleri
3 Metal kalas
4 Düz çubuklar
5 Çaprazlar
6 Topukluk
7 Yan korkuluk

                                                                    



9

4.

www.kiralikiskele.com

Resim 10

Çerçeveler
Çerçeveler çelikten 0,73 mt genişliğinde 
üretilmiş olarak edinilebilir. 
                  

Resim 11

Resim 11 - 12
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Ayarlı Ayak Milleri
Ayak plakaları ile ayarlı ayak milleri tüm 
yüzeyleriyle zemine oturmalı ve kaynamaya 
karşı güvenceye alınmış olmalıdır.
Ayarlı ayak millerinin tipleri ve maksimum 
uzunlukları
 

Sonuna kadar uzatılmış ayarlı ayak milleri, 
taşıma kapasiteleri kanıtlanmış olduğunda 
kullanılabilir.

UYARI
Ayarlı ayak milinin tek yandan oturulması ayak 
mili kesitinde aşırı 
Yüklenmeye ve iskelenin çökmesine neden 
olabilir.
          

Resim 13

İskele Kalasları
0,73 m genişliğindeki her iskele alanında, ya 
0,61 mt eninde bir adet ya da 0,32 mt eninde 
iki adet iskele kalası kullanılmalıdır. İskele 
kalasları çerçevelerin U profillerine takılmalıdır. 
  

Resim 14       

Resim 15  

Normal ayak
Mili 70 

25 cm

Normal ayak
Mili 50 

Döndürülebilir ağır 
yükayak mili 70

Maksimum 
uzatılabilirlik 

 41 cm 41 cm



4.

İskele kalasları, bir üst katın çerçeveleri veya en 
üst katta, korkuluklar ya da korunma  kafesi 
destekleriyle, istemeden yerinden kalkmaya 
karşı güvenceye alınmalıdır.
UYARI
Çatıdan veya diğer noktalardan düşen 
parçaları engelleme iskelelerinde, yalnızca bu 
uygulamalar için izinli kalaslar kullanılabilir. Örn. 
çerçeveli dayanıklı ahşap, çerçeveli masif 
ahşap, alüminyum kaplamaları ve bileşik 
malzeme kalaslar gibi ürünler kullanılamaz.

Masif kalaslar çürümeyecek şekilde 
depolanmalı ve düzenli aralıklarla sağlıklı 
olmaları açısından denetlenmelidir. Zarar 
görmüş masif kalaslar kullanılmamalıdır.

Çaprazlar
İskele alanının dış tarafında, en az dört alanda 
bir, boyuna sağlamlaştırıcı olarak çaprazlar 
monte edilmelidir. Resim 15 – 16 - 17
Çaprazlar, çerçevenin üst pimine takılır (Resim 
15-16 ). Karşı taraftaki çerçevenin alt tarafında 
bulunan pimine takılır. 

Resim 16 – 17 - 18

UYARI
Yanlış monte edilmiş iskele bağlantıları, iskele 
yapısının sağlamlığını azaltır ve iskelenin 
çökmesine neden olabilir.

Üç Parçalı Yan Koruma
Yerel yönetmelikler farklı bir düzenleme 
getirmediği sürece,
• Yan Korkuluk
• Düz çubuklar
• Topukluk’tan oluşan

üç parçalı yan koruma, kullanılan tüm iskele 
düzeylerinde iskelenin dış yanına monte 
edilmelidir.
İskele tabanının bina cephesinden uzaklığına 
göre iskelenin iç taraflarında da yan koruma 
gerekli olabilir. 

Yan Korkuluk 
Yan korkuluk bir tarafı iskele pimine diğer tarafı 
kelepçe ile iskele dikmesine sabitlenmelidir. 

Resim 19
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5.

Düz çubuklar 

Düz çubuklar iskelenin iç tarafındaki pime takılır, 
karşı taraftaki çerçevenin pimine takılarak 
sabitlenir.

Resim 20 - 21

Topukluk 
Topukluk, iskelenin iç tarafında çelik demire 
takılır, karşı taraftaki çerçevenin demirine 
takılarak yan korumayı tamamlar. Tırmanma 
alanlarında süpürgelik kullanılmayabilir. 
                                                                              

Resim 22 - 23

5. MONTAJ SÜRECİ
Birinci İskele Katının Montajı 
1. Şantiyenin en yüksek noktasından 
başlanmalıdır. Korkuluklar zemine serilmeli, 
ayarlı ayak milleri yükü dağıtan altlıklar üzerine 
yerleştirilebilir.

Resim 24
Dikkat: Zeminin taşıma kapasitesi denetlenmeli 
ve uygun yük dağıtıcı altlıklar yerleştirilmelidir.
2. İlk iki çerçeve ayarlı ayak millerine 
geçirilmeli ve korkuluklarla bağlanmalıdır.
3. Korkuluk kirişi terazide olana dek, ayarlı 
ayak milleri çevrilmeli ve ardından taban 
yerleştirilmelidir.
4. Çapraz, bağlantı pime oturtmalı ve 
işaret deliğinin hemen altında, karşı yandaki 
çerçevenin alt tarafındaki pime sabitlenmelidir. 

                                                                                              
Resim 25
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Dikkat: Ayarlı miller izin verilen maksimum 
uzaklıktan fazla uzatılmamalıdır. Üst katlarda 
çökme tehlikesini engellemek için tabanların 
maksimum cephe uzaklığı korunmalıdır.
5.Tırmanma alanındaki ilk U yatay eleman 
çerçeveye takılır. Merdiven dayanağı olarak 
taban yerleştirilir.

Resim 26
6.Çok eğilimli arazide iskele, dengeleme yarım 
çerçeveleriyle (0,73*100) zemine uydurulur.
      
7.Bunun için, gerektiğinde, en yüksek noktada 
başlangıç U yatay elemanları monte 
edilmelidir.
8.Eğilimli zeminde döndürülebilir ayak milleri 
kullanılabilir.
9.Dengeleme çerçeveleri, borular ve bağlantı 
elemanları yardımıyla yatay konumda 
sabitlenmelidir.

Resim 27

Dikkat: Her çerçeve düzeyinde en fazla 
dengeleme çerçevesi monte edilmelidir. 
Dengeleme çerçevelerinin kullanılması 
durumunda duvar bağlantı elemanı bir iskele 
katı aşağıya kaydırılmalıdır.
10.Yatay destek, çapraz alana monte edilir.

Resim 28
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11.Bir sonraki çerçeve takılır ve korkuluklarla 
bitmiş olan alana bağlanır.

Resim 29

12.Su terazisiyle tam yatay konumda olması 
kontrol edilir gerektiğinde ayak milleri 
döndürülerek ayarlanır.

Resim 30

13.Sonraki taban/geçiş takılır

Resim 31

Dikkat: Duvar bağlantı elemanları, sürekli 
olarak, iskele montajının ilerlemesiyle birlite 
monte edilmelidir. Tek bir iskele katı 
kullanılacaksa, her iki çerçeveden birinin duvar 
bağlantısı yeterlidir.

Diğer İskele Katlarının Montajı
Yüksekliği 8 m’yi aşan iskelelerde (zeminden en 
üst tabana kadar olan yükseklik) montaj, yapı 
değiştirme ve sökme işlemleri sırasında yapı 
asansörleri kullanılmaktadır. Farklı olarak, 
iskelenin yüksekliği 14 mt’yi ve genişliği 10 mt’yi 
aşmadığı durumlarda yapı asansörlerinin 
kullanılması gerekmeyebilir.
Yatay taşımanın elle gerçekleştirildiği iskele 
katlarında korkuluklar ve ara destekler olmalıdır. 
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Elle taşıma sırasında her iskele katında en az bir 
kişi bulunmalıdır.
Dikkat: Diğer iskele katlarının montajı sırasında 
çökme tehlikesi söz konusu olabilir. İskele 
kurucusu tarafından gerçekleştirilmiş olan 
tehlike analizi sonucunda gerekli önlemler 
alınmalıdır.
Dikkat: Geçişlerdeki kapaklar her zaman kapalı 
tutulmalıdır! Bunlar yalnızca kullanılacağı 
zaman açılmalı ve ardından derhal 
kapatılmalıdır!
14.İikinci sıra için çerçeveleri takınız, çapraz 
bağlantı bölgelerinde çapraz bağlantılarının 
montajını yapınız. İkinci seviye düz bağlantıları 
50 ve 100 cm’lerine denk gelen pimlerin 
olduğu yerlerden düz bağlantıları takınız. 

Resim 32

15. Yan korkuluklar iskele kurulumunda dışta 
kalan çerçevelere montajı yapınız.
      İskele sistemini projeye uygun olarak 
tamamladıktan sonra bütün çerçevelerin 
topukluklarını takınız.

Resim 33

16. En üst iskele katının çerçeveleri resimde 
gösterildiği şekilde monte edilir. Çerçevelerinin 
montajını ardından korkuluk düzleri ve pimlere 
sabitlenir. Montaj sürdükçe duvar bağlantı 
elemanları ve yatay çaprazlar takılmalıdır. 

15 www.kiralikiskele.com



6. 

6.GÜVENLİKLİ İSKELENİN YAPIYA SABİTLENMESİ

Dikkat: Bağlantılar iskelenin sağlamlığı 
açısından önemlidir ve iskele montajı sürdükçe 
bağlanmalıdır.

Güvenlikli İskele Sisteminin yapıya sabitlenmesi 
için Duvar Bağlantı Takımı ve Çiftli Kelepçe 
kullanılır. Yapının beton kısımları (kolon, perde, 
kiriş veya döşeme) denk gelecek şekilde şarjlı el 
matkabı ile en az 7 cm derinliğinde Q16 lık 
delik açılır. Açılan deliğe M12 çakmalı dübel 
yerleştirilir, Aybold saplama dübele montaj 
edilir. Bir ucu Z şeklinde kıvrılmış olan Q16 lık 
transmisyon mili kaynaklı Q48*3,2 mm lik 
borunun Z kısmı Aybold saplamaya geçirilir, düz 
kısmı Güvenlikli İskele Panosuna Çiftli Kelepçe ile 
bağlanır. 

İskelenin bağlantı elemanları aşağıdaki 
yardımcı parçalarla gerçekleştirilir.
• Bağlantılar
1 adet tij saplama somun kaynaklı    
2 ad çiftli kelepçe
1 adet m12 çelik dübel     
1 ad boru parçası
1 adet sac kelepçe 
2 ad pul ve somun

Resim 34-35-36-37
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1. GİRİŞ

Malzeme özellikleri 

İskele elemanlarının tamamında DIN 2394, TS 
EN 10305-3, TS EN 102109-1/2 normlarına 
uygun, S235JR yapısal çeliğinden (Min Akma 
Mukavemei=235 MPA) üretişmiş sanayi boruları 
ve profilleri kullanılmıştır.

Sistemdeki çerçeve dikmeleri Ø48,3*3 mm, 
diyagonal elemanlar Ø42,3*2,5 mm, Ø34*2,0 
mm kesitlerinde çelik sanayi borularından, çelik 
platformlar ise t=1,4 mm et kalınlığında özel 
şekil verilmiş çelik sacdan imal edilmektedir.

Kaynaklı birleşimler sertifikalı kaynakçılar 
tarafından gazaltı kaynağı ile yapılmaktadır.

Yük Sınıfı

Güvenlikli Cephe İskelesi Sistemi TS EN 12811-1 
standardı çizelge 3’TE VERİLEN Yük Sınıfı 4’e göre 
dizayn edilmiştir. Çalışma alanı üzerindeki servis 
yükü 3 kN/m² (300 kg/m²) olarak kabul edilmiştir. 
İskele platformlarına 300 kg/m² den daha fazla 
yük yüklenemez. Ayrıca 50 cm x 50 cm den 
daha küçük ölçülere sahip bir alana 300 kg 

dan 20x20 cm den daha küçük ölçülere sahip 
bir alana 100 kg dan fazla tekil yük 
uygulanamaz. Platformlardan sisteme aktarılan 
yüklerin diğer elemanlar tarafından güvenle 
taşınabileceği, kullanılan konfigürasyona göre 
statik yapılarak doğrulanmalıdır.

İskele sisteminde kullanılan çelik platformların 
düşme deneyleri yapılmıştır. Çelik platformlar 
2,5 mt yükseklikten düşürülen 50 cm çapında, 
100 kg ağırlığında çelik bilyeyi güvenle 
taşımaktadır.

Çelik platformlarda yük sınıfı 4’e ait tekil yükler, 
düzgün yayılı yük ve kısmı alan yükü en elverişsiz 
konumda uygulandığında platformların yaptığı 
max. Sehim miktarı standart tarafından istenilen 
sınırlar içinde kalmaktadır.
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1. GİRİŞ

Kaplamasız – Yarı geçirimli Ağ Kaplamalı- 
Geçirimsiz Ağ Kaplamalı
Güvenlikli Dış Cephe iskelesi

Model iskele firmasına ait olan güvenlikli dış 
cephe iskelesisinin TSE nin belirlemiş olduğu 
yönetmeliklere göre hesaplar iskelenin 
kaplamasız, yarı eğilimli ağ kaplamalı ve 
geçirimsiz örtü kaplamalı 25 mt * 24 mt 
boyutlardaki bina cephesine kurulduğu 
varsayılarak yapılmıştır.

İskele ana taşıyıcı sistemini oluşturan 1,99 mt 
uzunluğundaki H çerçeve elemanının dikmeleri 
Ø48*3.0 mm boru profilden imal 
edilmiştir. İskele Stabilitesini sağlayan 3,20 mt 
uzunluğundaki çapraz bağlantılar Ø42*2,5 mm 
borudan imal edilmiştir.
Ayrıca yürüme platformu olarak 32 cm 
genişliğinde kalas kullanılmıştır. Topukluk ( tozluk, 
süpürgelik )15 cm yüksekliğindedir. 
Ana ve ara korkuluklarda Ø34*2,0 mm 
borudan imal edilmiştir. Bu elemanlardan 
oluşan taşıyıcı sistem ayarlı ayak milleri 
üstüne oturur.

Tüm hesaplamalarda TS-EN12810-1, TS-
EN12810-2, TS-EN12811-1, TS-EN12811-2, TS-
EN12811-3 standartlarından 
yararlanılmıştır.

 İskele Genel Ölçüleri

 
Şekil 3.1  25 mt lik cephe görünümü

Kaplamasız Güvenlikli Dış Cephe iskelesi

Kaplamasız Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Ankraj 
konfigürasyonu
                                                                       
Her 20 m² lik alanda bir uygulanmıştır.
Bağlantılar, Mesnetler ve Özellikleri
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1. GİRİŞ

TS-EN 12810-2 madde 4,2 de belirtildiği üzere 
yapı gerçek davranışını sağlayabilmek için SAP 
2000 programında eleman bağlantılarının sınır 
şartları düzenlenmiştir. Yatay stabilite için TS-
EN12810-1 EK. B deki tipik kuşaklama 
davranışları dikkate alınmıştır. Uzun yönde 1.tip 
kuşaklama sistemi tercih edilmiştir. Uzun 
doğrultuda capraz Ø42*2,5 mm boru profiller 
birleşim koşullarından dolayı moment 
aktarmamaktadır ve programda M22 ve M33 
serbestlikli olarak modellenmiştir. Kısa 
doğrultuda dikme ve yatay eleman birbirine 
kaynaklı şekilde imal edilmektedir. Sistem bu 
doğrultuda moment aktaran çerçeve davranışı 
gösterdiği için herhangi bir serbestlik 
tanımlanmamıştır. Ayaklar basit mesnet olarak 
tarif edilmiş yerdeğiştirmelere karşı tutulu 
dönmelere karşı serbest olarak tanımlanmıştır. 
İskelenin her 20 m²  de binaya sabitlendiği 
öngörülerek, her 20 m² lik alan başına çekme 
ekseni lokal yönünde tutulu olacak şekilde 
mesnet tanımlanmıştır.

Yük çeşitleri
-Ölü Yükler
İskele elemanlarının kendi ağırlıkları SAP2000 
programı tarafından tanımlanan kesitlere göre 
kendiliğinden hesaplara dahil edilir.
Bu yükler kombinasyonlara 1,5 katı ile dahil 
edilmiştir.

Hareketli Yükler
TS EN 12811-1 madde 6.2.2 çizelge-3’ e göre 
düzgün yayılıhareketli yük  değerleri alınmıştır. 
Yük 4 sınıfı için bu değer 300 kg/m² olarak 
hesaba dahil edilmiştir. Bu yük iskele çalışma 
katlarına uygulanmıştır. İskele çalışma katları en 
olumsuz durumu oluşturması açısından 10. 11. 
Ve 12. Katlar olarak seçilmiştir. Yükleme 10. Ve 
12 katlara yarım, 11. Kata tam olarak 
yapılmıştır. Bu yükler kombinasyonlara 1,5 katı ile 
dahil edilmiştir. 

SAP2000 programında hareketli yükler kalas 
elemanları üzerine yayılı yük olarak 
tanımlanmıştır. 

-Rüzgar Yükleri
TS 12810-1, madde 8,3’ te verilen katsayılar ve 
şekil 3’te verilen basınç değerlerine göre rüzgar 
hesaplamarı yapılmıştır. 

-Tasarım Mesnet Tepki Kuvvetleri
Ayak mesnetlerine gelen maksimum yük 
rüzgarlı durumda 1595 kg, çalışma servis yükü 
durumunda 1420 kg dır.

SONUÇ
İskele hesabında alınan boyutlar ve iskele 
yükseklikleri belirtilmiş ve yapılan yüklemeler 
açıkça anlatılmıştır. İskele hesap 
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yönetmeliklerine göre analizi yapılan bu 
iskelenin sonuçlarından anlaşıldığı üzere rapor 
içerisinde belirtilen eleman kesiti, iskele boyutu, 
iskele kullanımı ve yükleme değerlerinin dışına 
çıkılmadığı taktirde iskelenin kullanımında 
herhangi bir sakınca yoktur.

     
Yarı Eğilimli Ağ Kaplamalı Güvenlikli Dış 
Cephe iskelesi

Yarı Eğilimli Ağ Kaplamalı Güvenlikli Dış Cephe 
İskelesi Ankraj konfigürasyonu
Her 10 m² lik alanda bir uygulanmıştır.

Bağlantılar, Mesnetler ve Özellikleri

TS-EN 12810-2 madde 4,2 de belirtildiği üzere 
yapı gerçek davranışını sağlayabilmek için SAP 
2000 programında eleman bağlantılarının sınır 
şartları düzenlenmiştir. Yatay stabilite için TS-
EN12810-1 EK. B deki tipik kuşaklama 
davranışları dikkate alınmıştır. Uzun yönde 1.tip 
kuşaklama sistemi tercih edilmiştir. Uzun 
doğrultuda capraz Ø42*2,5 mm boru profiller 
birleşim koşullarından dolayı moment 
aktarmamaktadır ve programda M22 ve M33 
serbestlikli olarak modellenmiştir. Kısa 
doğrultuda dikme ve yatay eleman birbirine 
kaynaklı şekilde imal edilmektedir. Sistem bu 
doğrultuda moment aktaran çerçeve davranışı 
gösterdiği için herhangi bir serbestlik 
tanımlanmamıştır. Ayaklar basit mesnet olarak 
tarif edilmiş yerdeğiştirmelere karşı tutulu 
dönmelere karşı serbest olarak tanımlanmıştır. 
İskelenin her 10 m²  de binaya sabitlendiği 
öngörülerek, her 10 m² lik alan başına çekme 
ekseni lokal yönünde tutulu olacak şekilde 
mesnet tanımlanmıştır.

1. GİRİŞ
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Yük çeşitleri

-Ölü Yükler
İskele elemanlarının kendi ağırlıkları SAP2000 
programı tarafından tanımlanan kesitlere göre 
kendiliğinden hesaplara dahil edilir.
Bu yükler kombinasyonlara 1,5 katı ile dahil 
edilmiştir.

-Hareketli Yükler
TS EN 12811-1 madde 6.2.2 çizelge-3’ e göre 
düzgün yayılı hareketli yük  değerleri alınmıştır. 
Yük 4 sınıfı için bu değer 300 kg/m² olarak 
hesaba dahil edilmiştir. Bu yük iskele çalışma 
katlarına uygulanmıştır. İskele çalışma katları en 
olumsuz durumu oluşturması açısından 10. 11. 
Ve 12. Katlar olarak seçilmiştir. Yükleme 10. ve 
12 katlara yarım, 11. Kata tam olarak 
yapılmıştır. Bu yükler kombinasyonlara 1,5 katı ile 
dahil edilmiştir. 

SAP2000 programında hareketli yükler kalas 
elemanları üzerine yayılı yük olarak 
tanımlanmıştır. 

-Rüzgar Yükleri
TS 12810-1, madde 8,3’ te verilen katsayılar ve 
şekil 3’te verilen basınç değerlerine göre rüzgar 
hesaplamarı yapılmıştır. 

-Tasarım Mesnet Tepki Kuvvetleri
Ayak mesnetlerine gelen maksimum yük 
rüzgarlı durumda 1530 kg, çalışma servis yükü 
durumunda 1420 kg dır.
SONUÇ
İskele hesabında alınan boyutlar ve iskele 
yükseklikleri belirtilmiş ve yapılan yüklemeler 
açıkça anlatılmıştır. İskele hesap 
yönetmeliklerine göre analizi yapılan bu 
iskelenin sonuçlarından anlaşıldığı üzere rapor 
içerisinde belirtilen eleman kesiti, iskele boyutu, 
iskele kullanımı ve yükleme değerlerinin dışına 
çıkılmadığı taktirde iskelenin kullanımında 
herhangi bir sakınca yoktur.
     
Geçirimsiz Örtü Kaplamalı Güvenlikli Dış 
Cephe iskelesi

Geçirimsiz Örtü Kaplamalı Güvenlikli Dış Cephe 
İskelesi Ankraj konfigürasyonu 
Her 5 m² lik alanda bir uygulanmıştır.

1. GİRİŞ
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Bağlantılar, Mesnetler ve Özellikleri

TS-EN 12810-2 madde 4,2 de belirtildiği üzere 
yapı gerçek davranışını sağlayabilmek için SAP 
2000 programında eleman bağlantılarının sınır 
şartları düzenlenmiştir. Yatay stabilite için TS-
EN12810-1 EK. B deki tipik kuşaklama 
davranışları dikkate alınmıştır. Uzun yönde 1.tip 
kuşaklama sistemi tercih edilmiştir. Uzun 
doğrultuda capraz Ø42*2,5 mm boru profiller 
birleşim koşullarından dolayı moment 
aktarmamaktadır ve programda M22 ve M33 
serbestlikli olarak modellenmiştir. Kısa 
doğrultuda dikme ve yatay eleman birbirine 
kaynaklı şekilde imal edilmektedir. Sistem bu 
doğrultuda moment aktaran çerçeve davranışı 
gösterdiği için herhangi bir serbestlik 
tanımlanmamıştır. Ayaklar basit mesnet olarak 
tarif edilmiş yerdeğiştirmelere karşı tutulu 
dönmelere karşı serbest olarak tanımlanmıştır. 
İskelenin her 5 m²  de binaya sabitlendiği 
öngörülerek, her 5 m² lik alan başına çekme 
ekseni lokal yönünde tutulu olacak şekilde 
mesnet tanımlanmıştır.

Yük çeşitleri

-Ölü Yükler
İskele elemanlarının kendi ağırlıkları SAP2000 
programı tarafından tanımlanan kesitlere göre 

kendiliğinden hesaplara dahil edilir.
Bu yükler kombinasyonlara 1,5 katı ile dahil 
edilmiştir.

-Hareketli Yükler
TS EN 12811-1 madde 6.2.2 çizelge-3’ e göre 
düzgün yayılı hareketli yük  değerleri alınmıştır. 
Yük 4 sınıfı için bu değer 300 kg/m² olarak 
hesaba dahil edilmiştir. Bu yük iskele çalışma 
katlarına uygulanmıştır. İskele çalışma katları en 
olumsuz durumu oluşturması açısından 10. 11. 
Ve 12. Katlar olarak seçilmiştir. Yükleme 10. ve 
12 katlara yarım, 11. Kata tam olarak 
yapılmıştır. Bu yükler kombinasyonlara 1,5 katı ile 
dahil edilmiştir. 

SAP2000 programında hareketli yükler kalas 
elemanları üzerine yayılı yük olarak 
tanımlanmıştır. 

-Rüzgar Yükleri
TS 12810-1, madde 8,3’ te verilen katsayılar ve 
şekil 3’te verilen basınç değerlerine göre rüzgar 
hesaplamarı yapılmıştır. 

-Tasarım Mesnet Tepki Kuvvetleri
Ayak mesnetlerine gelen maksimum yük 
rüzgarlı durumda 1620 kg, çalışma servis yükü 
durumunda 1420 kg dır.

1. GİRİŞ
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SONUÇ
İskele hesabında alınan boyutlar ve iskele 
yükseklikleri belirtilmiş ve yapılan yüklemeler 
açıkça anlatılmıştır. İskele hesap 
yönetmeliklerine göre analizi yapılan bu 
iskelenin sonuçlarından anlaşıldığı üzere rapor 
içerisinde belirtilen eleman kesiti, iskele boyutu, 
iskele kullanımı ve yükleme değerlerinin dışına 
çıkılmadığı taktirde iskelenin kullanımında 
herhangi bir sakınca yoktur.
     
Çaprazların Konumu

Şekil 3.12 Ankraj Konfigürasyonu ( Her 10 m² lik 
alanda uygulanmıştır.)

En fazla 5 iskele alanında bir çapraz kullanılır

---- Kule şeklinde çapraz bağlantıları 
---- Ard arda çapraz bağlantıları

UYARI
Çaprazların ve/veya yatay düz elemanların 
eksikliği iskelenin sağlamlığını olumsuz yönde 
etkiler ve iskelenin çökmesine neden olabilir.

      
     

1. GİRİŞ
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Çapraz Bağlantı Montaj Örnekleri

      

       

1. GİRİŞ
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GÜVENLİKLİ İSKELE SİSTEMİ GENEL ESASLARI

Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; bina 
inşaatlarının dış cephe kullanılacak ahşap ve 
ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı 
bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin;

•performans ve tasarım gerekleri hesapları
•yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan 
yapısal düzenlemeler
•bağlantı noktalarına dair detay çizimler

ilgili proje müellifince yapılır. Dış cephe iş 
iskelesine ait hesap ve detay çizimler yapı 
sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi 
almak için müracaat dilekçesi ekinde ruhsat eki 
statik proje dahilinde ilgili idareye teslim edelir.

SORUMLULUKLAR

Yüklenici tarafından TSE belgesine sahip 
konfigürasyonların kullanılacağının telep ve 
beyan edilmesi halinde, üretici firma tarafından 
yapılan hesap ve detay çizimler, proje 
müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile 
ruhsat eki statik proje dahilinde kabul edilir. 
Ancak bu durum yüklenicinin ve proje 
müellefinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ZORUNLULUKLAR

Dış cephe iş iskele yüksekliinin 13,50 mt’yi aştığı 
hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik 
alaşım bileşenlerden oluşur.

Yapının bulunduğu parselin yola bakan 
cepheleriyle sınırlı olmak üzere; bina dış cephe 
iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde 
kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamen çuval 
kumaşı, file, levha veya aynı işlevi görebilecek 
benzeri iskele örtüsü ile kaplanması zorunludur.

İŞ       İSKELELERİNİN       TASARIM       VE       
UYGULAMA       KURALLARINA      İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME VE GÖSTERİM AMAÇLI GENEL 
AÇIKLAMALAR

Ön yapımlı çelik alaşımlı bileşenlerden oluşan iş 
iskeleleri, güvenli olarak kullanılabilecek 
biçimde kazara hareket etmeyecek veya 
göçmeyecek tarzda TS EN 12811-1  ve TS EN 
12810-2 standarlarına göre tasarlanmalı;

1. GİRİŞ
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GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İskelede Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri
1. yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili 
teknik elemanın yönetimi altında, mesleki 
eğitim belgesine sahip “İskele kurulum 
Elemanlarına” iskele ölçüleri ve malzeme 
özellikleri göz önünde bulundurularak 
kurdurulacak veya sökülecektir.

İskeleler, sık sık en az ayda bir kere muayene ve 
kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine 
yazılacaktır.
İskeleler her fırtınadan, kuvvet ve dengesini 
etkileyecek kötü hava şartlarından ve 
depremden sonra kontrol edilecektir.

2. İskelenin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, 
levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve 
görülebilir yerlerine asılacaktır.

Bu ağırlıktan fazla bir yükün iskelelere 
yüklenmesi yasaktır.

3. İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri 
nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı 
önleyecek tedbirler alınacaktır.

4. İskelelerde görülecek arızalar derhal 
onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya 

yenileri ile değiştirilecektir. İskeleler üzerine 
moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek 
malzeme bırakılmayacaktır.

5. Vinç veya benzeri makinaların 
kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye 
takılarak iskelenin yıkılmasının veya herhangi bir 
kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler 
alınacaktır.

6. İskelelerde iniş ve çıkışlar için güvenli 
iskele merdiveni kullanılacaktır.

7. İskelelerde alet ve malzemelerin düşerek 
kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme 
dış kısmına 15 cm yüksekliğinde topukluk 
konacaktır. Bu topukluk ile döşeme arasında en 
çok bir cm boşluk bırakılabilir.

8. Bütün çalışma platformlarında döşeme 
yüzeyinden en az 95 cm yüksekte bir ana 
korkuluk ve ana korkuluk ile topukluk arasına yan 
koruma elemanları arasındaki açıklıktan 47 vm 
çapında küre geçmeyecek şekilde bir ana 
korkuluk kullanılacaktır.

9. İskelelerin platform, geçit veya benzeri 
yerlerinde kullanılacak çelik kalaslar, uzunluğu 
doğrultusunda eksiz olacak, yan yana aralıksız 
olarak kullanılacaktır.

1. GİRİŞ

26 www.kiralikiskele.com



10. İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 
60 cm den dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır.

11. Metal iskeleler, havai elektrik iletim 
hatlarına 3 mt den daha yakın kurulmayacaktır. 
Hattın en yüksek işletme gerilimine göre uzaklık 
artırılmalıdır.

12. Boru veya madeni iskeleler, statik 
elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.

13. Sisli ve alacakaranlık havalarda, çalışma 
devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve 
asansör başları ve çalışan döşemeler boydan 
boya uygun şekilde aydınlatılacaktır.

14. İskeleler montajlı halde vinç vb. araçlarla 
kesinlikle kullanılmayacaktır.

15. İskeleler amaçları dışında 
kullanılmayacaktır.

16. İskelede çalışacak tüm ekibe “yüksekte 
çalışma” eğitimi verilecek, yüksekte çalışma izin 
formu doldurulacaktır.

17. Yüksekte çalışma bölgelerinde can 
hatları oluşturulacak, çalışanların paraşüt tipi 
emniyet kemeri ve baret gibi kişisel donanımları 

kullanmları sağlanacaktır.

18. İskele sökülmesi aşağıda belirtilen 
esaslara göre yapılacaktır.

*iskelelerin sökülmesine en üst kattan 
başlanacaktır.
*iskelelerin bina bağlantıları platformların 
alınmasından sonra yukarıdan aşağıya sırayla 
sökülecektir.
*sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten 
olursa olsun doğrudan doğruya yere 
atılmayacaktır, iki yanından bağlanarak dengeli   
  şekilde indirilecek ve uygun yere istif 
edilecektir.
*söküm başlamadan önce herhangi bir 
sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından 
hiçbir eleman alınamaz. Ancak söküme 
başladıktan sonra iskele malzemesinin 
indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) 
korkuluklarının alınması mümkündür.
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GÜVENLİKLİ İSKELE DEPOLAMA TALİMATI

Güvenlikli İskele Elemanları aşağıda belirtilen 
şartlarda istiflenmelidir.

 
Güvenlikli İskele Çerçevesi: 25 adet   

Güvenlikli İskele Çaprazı:   80 adet
Güvenlikli İskele Düzü:       160 adet

Çelik Platform Kalas 32*250 : 60 adet
  

Çelik Platform Merdivenli Kalas 60*250 : 15 
adet
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Önce Güvenlik        

 

MERKEZ  FABRİKA
Ferhatpaşa Mah. Akdeniz Cad.   
Pelitli Köyü Molla Fenari Yolu 
G44 Sok. No:59  Ayaz Sok. No:12
Ataşehir - İstanbul  Gebze - Kocaeli
Tel: 0216 660 17 17 - 22  Tel: 0262 751 25 27
Faks: 0216 660 17 23  Faks: 0262 751 25 27

model yapı
MAMUL  EL KİTABI ve MONTAJ 
KULLANIM KLAVUZU

i s k e l e
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