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İskeleler kullanılan  malzemenin cinsine göre 
ahşap ve metal olmak üzere ikiye ayrılır. 

İskele 
Çeşitleri 



Malzeme Farkı 

Kaplama Farkı 

Eksik Malzeme Kullanımı 

Hasar Görmüş Malzemeler 
Kaynak İşleminin Gereği Gibi 
Yapılmaması 





 
• Malzeme farkı: 
  Standart gereği 

kalınlıkta 
boru  kullanımı yerine 
ince et kalınlıkta boru 
kullanımı 

Dikey elemanlar üzerinde bulunan dairesel flanşlarda 
kullanılan sacın et kalınlığının t: 8 mm den ince olmamasına 
dikkat edilir. 
 

 

Cephe iskelelerinin karşılaştırılmasına 
temel olabilecek  bazı bilgiler; 

  
 



 Flanş Delikleri 

Dikey elemanlar üzerinde bulunan dairesel 
flanşlar üzerinde hem büyük hem küçük 
deliklerin olmasına ve bu delik boyutlarının 
iskele yatay kamasını sıkıştıracak ölçülerde 
olmasına ve üzerinde birden fazla flanş 
bulunan dikeylerde problemsiz kurulum 
için  flanş deliklerinin aynı doğrultuda 
olmasına dikkat edilir. 
 
 



• Dikey elemanlarda kullanılan 
boruların çapıØ 48,3 / et 
kalınlığı3,2 mm  

• Yatay elemanlarda kullanılan 
boruların çapı  Ø 48,3 / et 
kalınlığı 2,5 mm  



Kurtağızlarında bulunan kamalar sert ve min. t: 6mm et kalınlığında 
sacdan üretilmelidir ki; montaj ve demontaj esnasında ki çekiç 
darbelerine dayanabilmelidir 
Yatay elemanların uçlarındaki kurtağızlarının, dikey elemanların 
flanşlarına geçen kısmındaki boşluk, iskelenin sallanmasına veya 
iskele kurulumunda zorlanmaya sebep olmayacak şekilde optimum 
ölçülerde olmalıdır. 
 



1- İskelenin kat düzlemleri 
boyunca platform birimleri, 
yerleştirilmemiştir. 
 
2-İskele katlarında topuk tahtası, 
ara korkuluk ve ana korkuluk 
takılmamıştır. 
3- İniş ve çıkışlarda iskelenin 
çubuklarına basarak sağlanan 
katlar arası dikey geçişler tehlike 
oluşturmaktadır.  
 
 





. 



Süpürgelik  
Genişliği 15 cm den az olmamalıdır 





Kazaları azaltmanın en etkin yolu, 
kazalara neden olan hususları kontrol 
etmek, bir başka deyişle nedenlerini 
ortadan kaldırmaktır.  
 



Yapılan çalışmalara göre, bir ülkede 
meydana gelen iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, o ülkenin gayrisafi milli 
hasılası’ nın % 3’ü ile % 5’i arasında 
maliyete neden olmaktadır.  

 



• Güvenlik açısından değerlendirme yapıldığında Güvenli Tip Cephe İskelesinin üstünlüğü açıkça 
görülmektedir. Galvaniz kaplamanın maliyeti satış bedelleri üzerinden karşılaştırıldığında ortalama 
aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. 
 

• Cephe iskelesi m2 satış bedelleri 
• Eski Tip Cephe İskelesi     : 11,50 TL + KDV /m2 
• Cephe İskelesi Boyalı                               : 35,00 TL + KDV / m2 
• Cephe İskelesi Platformlar hariç Galvanizli                 : 43,00 TL + KDV / m2 
• Standartlara Uygun Cephe İskelesi Bütün ürünler Galvanizli : 51,00 TL + KDV / m2 

 
 
 
 

 
 

İskelelerin Maliyet Analizi 

Ankara Yenimahalle'de bir işyerini ziyaret edilimiştir . Yaklaşık 200 dairelik bir inşaat alanıdır. Dairenin bir tanesi o 
bölgede yaklaşık 200 bin liradır. Yani toplamda 40 milyon liralık bir iş. İşyerini gezerken iskelelerin yeterli seviyede 
güvenli olmadığını görünce şantiye şefine neden hareketli iskele satın almayı düşünmediklerini sorulmuştur. 
Müfettişlere, 'maliyetli geliyor' denilmiştir. Toplamda  iskele fiyatı 75 bin lira civarındadır. Yani 40 milyonluk iş yapan bir 
işletme 75 bin liralık güvenli iskeleyi pahalı buluyor. Ancak orada bir çalışanın düşerek hayatını kaybetmesi sonucu 
oluşan iş kazasında işletme mahkemeler tarafından en az 700 bin veya üstü bir bedel tazminata mahkum ediliyor. 
Vicdanen duyacağı pişmanlığın ise hiçbir bedeli olamaz. Ayrıca bir sıvacı güvenli iskelede günde en az 3 katı kadar daha 
fazla metrekare sıva iş yapacağı kesindi. 





KAZA MALİYETİ 

DOĞRUDAN MALİYET  
DOLAYLI MALİYET 

(Gizli Maliyet) 

Kaza maliyetini dolaylı etkileyen  

ve hesaplanması güç olan 

 potansiyel maliyet, 
 

Kaza maliyetini dolaylı etkileyen  

ve hesaplanması mümkün olan  

potansiyel maliyet, 
 



Çalışanların ödenmiş sigorta primleri 
Kaza geçiren çalışanların sağlık   giderleri 
Ödenen tazminatlar (rücu davaları dahil) 
Mahkeme giderleri 
Özel sigorta primleri 
 



KAZA İLE İGİLİ BİLGİLER:   TARİHİ: 25.08.2013 
KAZA TİPİ: Yüksekten düşme,     KAZALININ GÖREVİ: Sıvacı 
GÖREV SÜRESİ: 3 ay, OLAY YERİ: Dış Cephe, YAŞI: 28  KAZA SAATİ:15:10 
KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ: 
        Bina dış cephe sıva kaplaması esnasında, iskelenin yürüme yolu olarak 
kullanılan kalasın yerinden kayması sonucu, çalışan dengesini kaybedip yüksekten 
düşmüştür. 
TESPİTLER: 
Çalışma yapılan iskele, ilgili standartlara uygun malzemeler içermemekte olup, 
kurulum şekli de standarda uygun değildir. 
İskele yatay, düşey ve çapraz bağlantıları rijit olmayıp iskele de düzensizlikler 
mevcuttur. 
İskele de platform olarak kullanılan kalaslar, iskele yatay elemanlarına rijit olarak 
bağlanmamıştır.  
Kazalı, iskelede ve yüksekte çalışma esaslarına uygun ekipmanlar ve davranışlar 
göstermemiştir. Kazalı emniyet kemeri, baret takmamıştır. 

DOĞRUDAN MALİYET HESAPLAMA ÖRNEĞİ 



Ödenmiş sigorta primi…………............................:    15.500TL 
Özel hastane giderleri                                            :    20.250TL 
Harcanan tıbbi malzeme gideri                             :      4.500TL 
Mahkeme Giderleri                                                 :    17.500TL 
Tazminat Giderleri                                                  :   350.000TL 
Özel Sigorta Primleri            :       2.000TL 
Toplam                                                                     :   409.750TL 
 
 
NOT: Hiçbir para maliyeti, bir candan daha değerli değildir.  
 



A. Kaza maliyetini dolaylı etkileyen ve hesaplanması güç olan 
potansiyel maliyet 

B. Kaza maliyetini dolaylı etkileyen ve hesaplanması mümkün 
olan potansiyel maliyet 

Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim kaybının maliyeti, 
Birlikte çalışanların kazadan dolayı korku veya psikolojik nedenlerle üretimde meydana gelen verim 
kaybının maliyeti, 
Kazalının yerine alınan işçinin işe uyumunda oluşan verim kaybının maliyeti, 
Malzeme, ekipman veya tesisin kaza nedeniyle hasara uğraması sonucu üretimin kesintiye uğraması 
nedeniyle üretim kaybının maliyeti, 
Kaza nedeniyle üretimde oluşan kalite bozukluğunun maliyeti, 
Kazada yaralan işçinin iyileşip iş başı yaptıktan sonra veriminin düşmesinden dolayı oluşan maliyeti, 

 



Kazazede sayısı   ( a )        
İyileşme süresi (gün)  ( b ) 
Ortalama günlük çalışan ücreti  ( e ) 
Kaza nedeniyle işi bırakan çalışan sayısı   ( c ) 

İşi bırakan çalışanın ayrıldığı zaman ile yerine yeni 
alınan çalışanın işe başladığı zaman arasındaki süre (d) 
 

( a x b ) + ( c x d )   e  = 



Kaza geçiren çalışana tıbbi müdahale (gerek revire gerekse 
sağlık kuruluşuna götürülmesi) için harcanan süre (ilk yardım, 
ulaşım, hastaneye refakat v.b.) /saat (a) 

   (c) Ortalama çalışan saat ücreti /TL. 

   (b) Kaza geçiren çalışan ile ilgilenen kişilerin ulaşım 
gideri/TL. 

   (d) Kaza yerinde ve çevresinde diğer kişilerin olayı izleme 
ve   konuşma nedeniyle çalışılamayarak geçen toplam 
süre/saat            
 

(a + d ) c + b = 
 



Ekipmanın onarım ve bakımına yönelik maliyet 
 Kaza geçiren çalışanın yerine alınan çalışanın öğrenme 
süresinin maliyeti  
Sigortalanmamış tedavi giderlerinin maliyeti 



(a) Resmi görevliler ile ilgilenen yönetici veya idari personel 
sayısı/kişi 

(b) Bu kişilerin ilgilenme süresi/saat 

(c) Bu kişilerin ortalama saat ücreti/TL 
 

a x b x c =  





Comparativo de montagem do Allround Layher para tubo 
e braçadeira 



        
 

       TEŞEKKÜRLER 
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