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TAŞIYICI İSKELE KURULUM METODU 
 

1. AMAÇ 

 

Taşıyıcı özelliği bulunan iskeleler yüksekte dökülmesi gereken betonlarda takviye amaçlı 
kurulur. İskele taşıma kapasitesi hesabına göre ara kol bağlantılarının kaç cm ara ile olacağı 
hesaplanır (EK-1). Yukarıya ulaşmak için ara kol bağlantılarının bazıları sökülüp merdiven 
kurulur. 

 

2. UYGULAMA – TAŞIYICI İSKELE KURULMASI 

 

2.1. İskeleyi kuran ekip ve çalışanlar; deneyimli ve eğitimli (MYK belgeleri) olmalıdır. 

2.2. Alt ayar başlıkları, kurulacağı sağlam zemine ayakları terazide olacak şekilde 
konulacaktır (Şekil-1). 

2.3. Ayar başlıklarının üstüne gelecek 3m’lik dikmeler aynı kotta olacak şekilde ayar 
millerinden ayarlanıp ara kol bağlantılarının atılmasına başlanılır (Şekil-2). 

 

   
~Şekil-1~                                                                        ~Şekil-2~ 
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2.4. Tüm dikmelerin ara kol bağlantıları konulduktan sonra sağlamlaştırması yapılır(Şekil-3). 

 

 
~Şekil-3~                                                              

            

2.5. Bir sıra ara kol bağlantılı olarak kurulan iskelenin üst ara kol bağlantısını kurmak için 
üstünde yürünebilir iskele kalası konulur. İskeleyi kuran ekip çift lanyardlı emniyet kemeri 
takmalıdır ve kemer lanyardlarından bir adeti sürekli takılı kalmalıdır (Şekil-4). 

 

 
~Şekil-4~                                                                         
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2.6. 3 m’lik dikmelerin her bir metresinde bir ara kol bağlantı yerleri vardır. Bu bağlantı 
yerlerine statik hesaplar doğrultusunda burkulmayı önleyecek şekilde ara kol bağlantıları eklenir 
(Şekil-5). 

 

 

~Şekil-5~                                                                         

 

2.7. 3 m’lik dikmelerin üst ara kol bağlantıları da takıldıktan sonra, ara mil bağlantıları 
(Şekil-6) iskele borularının içine girecek şekilde konulur (Şekil-7). Bu ara bağlantılar iskele boru 
çapından daha küçük çaplıdır ve iki 3 m’lik boruların birbirine mafsallanmasını sağlar (Şekil-8). 

 

   
~Şekil-6~                                                                        ~Şekil-7~ 
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~Şekil-8~                                                                        

2.8. Dikilen 3 m’lik dikmelerin aynı şekilde ara kol bağlantıları konulup sağlamlaştırılır. 
Aynı işlemler kurulacak kalıbın alt kotundan kalıp payı ve üst ayar başlık yüksekliklerinin 
kurtaracağı kota kadar yapılır. 

2.9. En son dikmenin ara mil bağlantısı konulmaz ve üst ayar başlığı iskele borusunun içine 
konulur (Şekil-9). 

 
~Şekil-9~                                                                         

2.10. İskele borularının içine konulan üst ayar başlıkları aynı kotta ayarlanarak içine 10*10 
kalas konulacak şekilde birbirine döndürülür (Şekil-10). 

 
~Şekil-10~                                                                         
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2.11. Ayar başlıklarına konulan 10*10 kalaslar çivi yardımı ile ayar başlıklarındaki 
boşluklara çakılarak sağlamlaştırılır (Şekil-11) ve üstüne plywood döşemesine başlanılır. 
Plywoodlar 10*10 kalasa çivi ile sabitlenir ve döşeme kalıbı kurulması bu şekilde devam eder. 

 
~Şekil-11~                                                                         

 

3. UYGULAMA – TAŞIYICI İSKELE SÖKÜMÜ 

 

Kurulan iskele betonun priz alma süresi geçtikten sonra kurulumun tersi olacak şekilde 
sökülmeye başlanır. Bu söküm işleminde çalışma alanının altında kimse bulundurulmamalıdır. 
Söküm işleminde de kurulumda olduğu gibi çift lanyardlı emniyet kemeri ile çalışma 
yapılmalıdır. Sökülen iskele malzemeleri düzenli bir şekilde istiflenir. 

 

4. İSG BİRİM ONAYI 

 

Merdiven kurulumu tamamlandıktan sonra İSG ekibine bilgi verilerek kontrol edilmesi 
sağlanmalıdır. İSG ekibinin kontrolü ve onayı sonrasında merdiven kullanılmalıdır. 
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5. EK-1 ‘’İSKELE TAŞIMA KAPASİTESİ HESABI- ÖRNEK HESAP’’ 

 

Taşıma kapasitesinin basınç kontrolü ve burkulma kontrolü aşağıdaki gibi yapılır. 
Kesmeye ve momente göre kontrol yapılmaz. Çünkü sistem ahşapla birleşim noktasında 
mafsallı gibi düşünülür. 

Not: Aşağıdaki hesaplamalar korozyona uğramış yada hasar almış iskele malzemeleri için 
uygulanamaz. Bu tür malzemelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

 

r:2,25 cm (İskele Borusu Yarıçap) 

d:3 cm (İskele Borusu Et Kalınlığı) 

 

A-Basınca göre kontrol; 

MALZEME σa  (kg/ cm²) σç=0.6*σa  (kg/ cm²) 
ST37 2400 1440 
ST52 3600 2160 
ST60 3400 2040 
ST70 3700 2220 

 

Çubuğa gelen yük  : P 

Çubuk kesit alanı   : F 

 

Bunlara göre; 

P < σç x F  şartı sağlanmalıdır. 

 

F = 2,25 * 2 * π * 0,3 = 4,24 cm² 

 

Basınç kontrolü (ST37): 

P < σç x F  olmalıdır. 

σç x F = 1440 (kg/ cm²) * 4,24 cm² = 6,10 t/m 
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B-Burkulmaya göre kontrol; 

 

Çubuğun tutulmuş boyu  : L 

Atalet yarıçapı           : I 

 

λ = L / I 

σw < σemç olmalıdır. 

σw = (ω x P) / F 

 

Çizelge: ST-37 Çeliği İçin ω Burkulma Katsayıları 

 

 

P = 3,19 t/m 

I = 1,61 cm 

F = 4,24 cm² 
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Burkulma kontrolü (ST37): 

 

Tutulmuş boy : L=1 m alırsak. 

 

λ = L / I 

σw < σemç olmalıdır. 

λ = 100 / 1,61 = 62,11 ≌ 63  ω = 1,39 bulunur. 

 

σw = (ω x P) / F = (1,39 * 3,19) / 4,24 = 1,046 t / cm² 

σw < σemç  1,046 < 1,44 şartı sağlandığı için güvenlidir. 

 

İskele Etkiyen Yük Kontrolü: 

+10.00 kotu 0,70*0,70 m ara kol bağlantılı iskele için; bu kotta bulunan Dort=2,50 m 
yüksekliğindeki döşeme betonu ağırlığı + demir ağırlığı baz alınarak hesap yapılır. 

3mm et kalınlığında 48mm çapındaki iskele borusunun taşıma kapasitesi 6,1 t/adet= 60kN 

 

Toplam alan : π x r² = π * 8² = 201 m² 

1 adet dikme iskeleye binen toplam alan : 0,70 * 0,70 = 0,49 m² 

 

1 adet dikme iskeleye gelen beton hacmi : 0,70 * 0,70 * 2,50 = 1,225 m³ 

1 adet dikme iskeleye gelen beton ağırlığı : 1,225 m³ x 2,4 t/m³ = 2,94 t (demirsiz) 

 

Toplam demir ağırlığı : 101 t 

1 adet dikme iskeleye gelen demir ağırlığı : (101/201) * 0,49 = 0,25 t/adet  

 

1 adet dikme iskeleye gelen toplam ağırlık (beton+demir) : 2,94+0,25=3,19ton= 31,29 kN 

1 adet dikmenin taşıma kapasitesi : 60 kN >> 31,29 kN olduğu için uygundur. 


