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 Her bir iş iskelesi güvenli olarak kullanılabilecek biçimde kazara hareket etmeyecek veya göçmeyecek tarzda tasarlanmış,

inşa edilmiş ve bakımı yapılmış olmalıdır. Bu gerek iskelenin kurulması, değiştirilmesi ve tamamen sökülmesi dâhil bütün

aşamalar için geçerlidir.

 İskele bileşenleri güvenli şekilde taşınabilecek, kurulabilecek, kullanılabilecek, bakımı yapılabilecek

sökülebilecek ve istiflenebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Dikkate alınması gereken üç ana yükleme tipi ;

 Kalıcı yükler: (Ölü Yük)

Asansör kuleleri gibi yardımcı yapılar ile plâtformlar, korkuluklar, düşme engelleyici ve diğer koruyucu yapılar gibi bütün 

bileşenler dâhil iskele yapısının kendi ağırlığı

 Değişken yükler: (Hareketli Yük, Rüzgar ve Kar Yükleri)

Servis yükleri (çalışma alanı üzerindeki yükler ve yan koruma üzerindeki yükler), rüzgâr yükleri ve varsa kar ve buz 

yükleri

 Kazara oluşan yükler:

Bu standartta belirtilen kazara oluşan tek yük, yan koruma üzerine gelen aşağıya doğru 1.25 Kn’luk noktasal yüktür.
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 Değişken Yük;

TS EN 12811- 1 ‘de  farklı iş koşullarını karşılayacak şekilde altı yük sınıfı ve çalışma alanı için yedi genişlik sınıfı 

tanımlanmıştır.

Düzgün dağıtılmış yük q1  

• işçilerin ağırlığı  

• aletler  

• depolanan malzemeler

Ayrı ayrı tüm yükleri taşıyor olmalı. (Kümülatif değil)
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 Yük sınıfları, iskelenin kullanım türüne bağlıdır.

Yük Sınıfı 1 ve 2 : Malzeme depolama yok, sadece hafif aletler

q1, yük sınıfı 1 = 0.75 kN/m2 örn: Muayene işleri

q1, yük sınıfı 2 = 1.50 kN/m2 örn: Temizlik işler

Yük Sınıfı 3 : Az miktarda malzemenin geçici olarak depolanması mümkündür.

(Malzeme ile çalışmaya devam edilir, kalıcı depolamaya izin verilmez)

q1, yük sınıfı 3 = 2.00 kN/m2 örn: Boya işleri

Kaba sıva işleri

Montaj işleri

Yük Sınıfı 4 ve 5 : Depolamaya izin verilir; yük sınıfı 3'e göre daha ağır yükler.

q1, yük sınıfı 4 = 3.00 kN/m2 örn: Duvar işleri

q1, yük sınıfı 5 = 4.50 kN/m2 örn: Prefabrike beton elemanların montajı

Yük Sınıfı 6 :  Çok ağır duvar malzemesi

q1, yük sınıfı 6 = 6.00 kN/m2 örn: Ağır doğal taş işleri
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 Kısmi Alan Yükü ;

Yük sınıfı 4, yük sınıfı 5 ve yük sınıfı 6’ya dâhil her bir plâtform, düzgün yayılı servis yükünden daha büyük

bir yükleme durumu olan q2 düzgün yayılı kısmî alan yükünü taşımaya yeterli olmalıdır.

 Amaç;

Yükün uygulandığı kısım, yüklerden kaynaklanan kuvvetleri dikmelere iletebilecek yapıda olmalıdır. Platform ve platformları taşıyan yanal

elemanlardan daha elverişsiz olanı seçmeyi hedefler.
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 6 m2 Kuralı Nedir ?

TS EN 12811-1  Bölüm 6.2.2.6 Ağ veya kafes korumalı iş iskeleleri (Hacimli İskele)

Bu tip iskelelerin taşıyıcı bileşenleri üzerine etkiyen yük, Çizelge 3’te belirtilen düzgün yayılı q1 yükünün en

fazla 6,0 m2’lik bir alan üzerine, 0,75 kN/m2‘lik yükün ise kalan alan üzerine aynı anda etkidiği kabulü ile hesaplanmalıdır.

6 m²

6 m²

6 m²

q2

q1
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 Konsollar yapının taşıma kapasitesini nasıl etkiler ?

TS EN 12811-1  Bölüm 6.2.2.5 Çalışma alanının konsol kısımları

Çalışma alanının bütün konsol kısımları ana çalışma alanı için verilen servis yüklerini taşıyacak yeterlilikte olmalıdır (Madde

6.2.2.2, Madde 6.2.2.3 ve Madde 6.2.2.4). Konsol kısımlar ile ana çalışma alanının seviyelerinin arasındaki farkın 250 mm

veya daha fazla olması durumunda, bu kısımlar Çizelge 3’e göre farklı yük sınıflarına dâhil olabilir.
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 Yatay Yükler

TS EN 12811-1  Bölüm 6.2.3 Yatay çalışma yük değeri

Üzerine rüzgâr yükü etkimeyen iş iskelesi, kullanım sırasındaki çalışmaları temsil eden ve çalışma alanının

yüklendiği bütün seviyelere etkiyen yatay tasarım çalışma yükünü taşımaya yeterli olmalıdır.

Her bir modül için dikkate alınan yatay tasarım yükü, o modül üzerinde, Çizelge 3’te belirtilen toplam düzgün

yayılı q1 yükünün % 2,5’i veya 0,3 kN’dan büyük olanı kullanılmalı. Bu yükün çalışma alanı

seviyesinde etkidiği kabul edilmeli ve yük modüle dik ve paralel olacak biçimde ayrı ayrı uygulanmalıdır.
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 Erişim Rotaları Yük Sınıfını Etkiler mi ?

TS EN 12811-1  Bölüm 6.2.4 Ulaşım yolları 

 Sınıf 1 iş iskeleleri hariç, yatay ulaşım yolları, Çizelge 3’te belirtilen en az Sınıf 2 servis yüklerini taşıyacak

yeterlilikte olmalıdır.

 Ulaşım yolunun bir bölümü çalışma için kullanıldığında, bu yol Çizelge 3’te verilen ilgili servis yükünü

taşıyacak yeterlilikte olmalıdır. Normal olarak çalışma alanı ile aynı seviyede; ancak çalışma alanının dışında

olan bir sahanlığının aynı yükü taşıma yeterliliğine sahip olması gerekmez.
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 İskelelerde kar ve buz yükleri var mı ?

TS EN 12811-1  Bölüm 6.2.6 Kar ve buz yükleri

 Millî şartnamelerde kar ve buz yüklerinin dikkate alınması gerekli görülmüşse, bu hükme uyulmalıdır
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 Hangi tip iskelelerde kar yükü hesaplıyoruz !

İskelelerin uzun dönem kullanılması durumunda kar yüküne maruz kalma ihtimalleri artar. Cephe iskeleleri, hacimli iskeleler, 

askı iskeleler vb. iskele tipleri kar yüküne maruz kalabilir. 



İSKELEYE ETKİYEN YÜKLER VE 
KOMBİNASYONLAR 

11Şirket Sunumu Sürüm 6.1-22

 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1  6.2.7 Rüzgâr yükleri

Rüzgâr yükleri genelde rüzgâr esme yönündeki çıkma yapan iş iskelesi kısmındaki referans bir alanda hız nedeniyle oluşan 

rüzgâr basıncı dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Rüzgâr kuvvetinin bileşkesi F kN biriminde, Eşitlik ‘den hesaplanır. 
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 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1  6.2.7 Aerodinamik kuvvet katsayısı, cf

Aerodinamik kuvvet katsayısı cf değeri, plâtformlar, topuk tahtaları dâhil çıkıntı yapan bütün alanlar ve sırasıyla Madde en 

büyük rüzgar yükü veya çalışma rüzgar yükü için tanımlanan anma alanları için 1,3 olarak alınmalıdır. Bu değer 

kaplanmamış iskeler için geçerlidir.



İSKELEYE ETKİYEN YÜKLER VE 
KOMBİNASYONLAR 

13Şirket Sunumu Sürüm 6.1-22

 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1  6.2.7 Aerodinamik kuvvet katsayısı, cf

A.2.1 Ağ ile örtülü iskele

Aeorodinamik katsayının belirlenmesi için gerçekleştirilen rüzgâr tüneli deneyleri yapılamayıp, öngörülen ağ tipi için veri elde 

edilememişse, aşağıda verilen değerler kullanılmalıdır.

Cf⊥= 1,3

Cf║ = 0,3

A.2.2 Tabaka ile örtülü iskele

Tamamen kaplı iskelede aerodinamik katsayı için aşağıda verilen değerler kullanılmalıdır.

Cf⊥ = 1,3

Cf║ = 0,1
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 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1 6.2.7.3  Konuma bağlı rüzgâr etki katsayısı

 Konuma bağlı rüzgâr etki katsayısı, 

binanın cephesine kurulan iş iskelesi örneğinde olduğu gibi, iş iskelesinin binaya göre konumuna bağlıdır. Madde 6.2.7.3.2 

ve Madde 6.2.7.3.3‘ten alınan bu katsayı, alan üzerinde düzgün yayılmış şekilde yapı boşlukları bulunan cephelere 

uygulanır. Kaplanmamış iskeleler içindir.

 Cepheye dik doğrultuda etkiyen rüzgâr kuvvetleri için cs⊥ değeri, 

Şekil 6’dan alınmalıdır. Bu değer, alan doluluk oranı olarak tanımlanan ve

eşitlik’te verilen ϕb değerine bağlıdır. Cepheye paralel olarak etkiyen rüzgâr

yükleri için cs║  değeri 1,0 olarak alınmalıdır.
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 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1 A.4. Konuma bağlı rüzgâr etki katsayısı

 Konuma bağlı rüzgâr etki katsayısı, 

File ve/veya branda ile kaplanmış iskeleler için cs katsayısı 

yandaki tablodan okunur.
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 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1 6.2.7.4.1 En büyük rüzgâr yükü

 İskelenin kullanıldığı bölge için en büyük rüzgâr yükünün seçiminde, iskelenin konumu ve tipi dikkate

alınmalıdır. Rüzgâr yükleri için öncelikle varsa ilgili Avrupa Standardı kullanılmalı; aksi taktirde yük verileri

ilgili millî standartlardan alınmalıdır. İş iskelesinin kurulmasından sökülmesine kadar geçen süre dikkate

alınarak istatistikî bir katsayı da kullanılabilir.

 Bu katsayı 0,7 değerinden küçük olmamalı ve 50 yıllık tekerrür periyotlu rüzgâr basınçları uygulanmalıdır.

İskele yüksekliği : 6 metre

6-0    =    24-0       

X-800   1100-800

X=875 N/m2

Qi = 0,87 kN/m2
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 Rüzgar Yükleri

TS EN 12811-1 6.2.7.4.2  Çalışma rüzgâr yükü

 Hesaplamada, 0,2 kN/m2’lik düzgün yayılı rüzgâr basıncı dikkate alınmalıdır. 
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 Kombinasyonlar

TS EN 12811-1 6.2.9 Yük kombinasyonları

 Her iş iskelesi taşıyıcı sistemi, maruz kalması muhtemel en elverişsiz yük kombinasyonuna dayanabilecek

yeterlilikte olmalıdır. Çalışma şartları tespit edilmeli ve yük kombinasyonları bu şartlara uygun olarak tayin

edilmelidir.

 Bu yük kombinasyonları cephe iskelelerinden farklı iş iskelesi tipleri için de uygun olabilir.
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rı Serviste bulunma 
hâlinde dikkate 
alınacak yükler

İskelenin kendi ağırlığı

düzgün yayılı servis 
yükü

2. Kata düzgün yayılı 
servis yükünün % 50’si

Çalışma rüzgâr yükü 
ve yatay çalışma yük

değeri.

Hizmette bulunmama 
hâlinde dikkate 
alınacak yükler

İskelenin kendi ağırlığı 

Düzgün yayılı servis 
yükünün belirli bir 

yüzdesi

En büyük rüzgâr yükü.
Not: Devrilme durumu gibi daha kritik sonuçlar doğurmayan 

hâllerde, düzgün yayılı yük sıfır alınmalıdır.
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 Kombinasyon Katsayıları

TS EN 12811-1 10.3.2 Kısmî güvenlik katsayıları

10.3.2.1 Etkiler için kısmî güvenlik katsayıları, γF

 Aksi belirtilmedikçe kısmî güvenlik katsayıları γf  aşağıda verildiği şekilde alınmalıdır. Bu yük kombinasyonları cephe 

iskelelerinden farklı iş iskelesi tipleri için de uygun olabilir.

 Taşıma gücü sınır durumu için:

- γF = 1,5 Zatî ve hareketli yüklerin tamam ı için,                

- γF = 1,0 Kaza sonucu oluşan yükler için.

 Hizmet verebilirlik sınır durumu için:

- γF = 1,0                                                            

Etki tesirlerinin tasarım değerlerinin, tekabül eden direnç tasarım 

değerlerini aşmadığının doğrulanması gereklidir.

Sehimle ilgili şartların sağlandığı doğrulanmalıdır
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 Kombinasyon Katsayıları

TS EN 12811-1 10.4 Konumla ilgili duraylılık

Serbest duran iş iskeleleri bir bütün olarak, yana doğru kayma, yukarı kalkma ve devrilmeye karşı kontrol edilmelidir. İş 

iskelesi, kısmî kaymalara karşı doğrulanmalıdır. Bu doğrulama yöntemleri, TS EN 12812’de verilmiştir.
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 Her Cephe İskelesinde Statik Kontrol Yapılır mı ?

TS EN 12810-1 7.2.2 Bütün sistem konfigürasyonları için geçerli olan gerekler

Sistem konfigürasyonları aşağıda verilenlere sahip olmalıdır:

a) Sistemin baş mesafesi sınıfına ve ayarlanabilen taban plâka yüksekliğine bağlı olarak 24 m ve 25,5 m

arasındaki yükseklik. Bu yükseklik, en üst plâtformun yüzeyi ile taban plâkasının alt kenarı arasındaki mesafe olarak ölçülür.

b) Tam bir plâtform ve yan koruma

c) Tam olarak uzatılmış ayarlanabilen taban plâkaları.
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