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De¤erlerimiz

1] Yüksek ürün ve hizmet kalitesiyle en
üst düzeyde müflteri memnuniyeti
sa¤lamak için çal›fl›r›z.

2] Müflterilerimizin mutlulu¤unun
çal›flanlar›m›z›n mutlulu¤u ile sa¤land›¤›n›
biliriz.

3] De¤iflime, teknolojiye ve sürekli
iyilefltirmeye inan›r›z.

4] Motivasyonu, yarat›c›l›¤› ve uzmanl›¤›
yüksek, tak›m çal›flmas›na uyumlu kiflilerle
çal›fl›r›z.

5] Bilgi ve deneyimin paylafl›ld›kça
ço¤ald›¤›na inan›r›z.

6] Topluma ve çevreye duyarl› üretim
yapar›z.

Misyonumuz

1] Sürekli ve sa¤l›kl› bir büyümeyle
flirketimizin de¤erini art›rmak.

2] Müflterilerimizin, çal›flanlar›m›z›n ve
ortaklar›m›z›n memnunuyetlerini
yükseltmek.

3] Faaliyet bölgemizin güçlü kurumlar›na
sürekli hizmet üretmek.

Vizyonumuz

1] Hizmet verdi¤imiz kurulufllara sürekli
çözüm orta¤› olmak.

2] Sektörümüzde yeni teknoloji ve
çözümlerin ilk uygulay›c›lar›ndan olmak.

3] Yeni teknolojilerin uygulamalar›nda
entegrasyonunu tamamlam›fl örnek ve
uzman bir firma olmak.

4] Sektörümüzün ve profesyonel ifl
gücünün geliflimine katk›da bulunmak.
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SATILAN MAL
GER‹

ALINMAZ

Fener ‹skele olarak satt›¤›m›z ürünlere
çok güveniyoruz.

Bizden sat›n ald›¤›n›z galvanizli, TSE belgeli ve
asgari 1 y›l kulland›¤›n›z iskeleleri

2. el olarak geri sat›n al›yoruz.

SATILAN MAL
GER‹ ALINIR

K‹RALIK ‹SKELE

SATILIK ‹SKELE

‹K‹NC‹ EL ‹SKELE

GER‹ ALMA GARANT‹L‹ SATIfi
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‹skele kurmaya
bafllarken alt ayar
mili koyulmadan
önce ilk olarak
ölçüsü 50x50 cm
ölçülerinde ahflap
kullan›lmal›d›r.

Bu ahflap parçan›n
kullan›lma amac›
kurulacak iskelenin
katlar› yükseldikçe
giderek artan
a¤›rl›ktan do¤an
bas›nc› yaymak

ve iskelenin özellikle
toprak zeminlerde
batmas›n› ve
düzlemsel
do¤rulu¤unun
bozulmas›n›
önlemektir.

En alta ahflap

1

Güvenli iskele kurman›n
aflamalar›

04



Her aya¤›n alt›na alt
ayar mili (kriko)
kullan›lmas› çok
önemlidir. ‹skelenin
tam terazide ve
dengeli bir flekilde
kurulmas›na
yard›mc› olur.

‹skelelerde
kullan›lan alt ayar
milinin
EN 74-3
standard›na göre
testlerinin yap›lm›fl
olmas› gereklidir.

Alt ayar milinin
taban plakas›
k›sm›nda firman›n,
standard›n ismi, EN
74-3 ve üretim
y›l›n›n son iki hanesi
kabartma harflerle
bas›lmal›d›r.

Alt ayar mili

2
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Çap› 48,3 mm olan
k›sm› afla¤›, çap› 60
mm olan k›sm› ise
yukar› bakacak
flekilde alt ayar
milinin üstüne
yerlefltirilir.

Bafllang›ç aya¤›

3
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Yerlefltirilen
bafllang›ç
ayaklar›na k›sa ve
uzun yataylar,
iskelenin önceden
çizilmifl kurulum
projesine göre
tak›l›r.

Kurulacak iskelenin
iskele kurulmadan
önce, yap›n›n
ölçülerine ve iskele
ile yap›lacak
uygulaman›n

sorunsuz flekilde
yap›lmas›n›
sa¤layacak flekilde
uzman ve tecrübeli
bir personel
taraf›ndan
projesinin çizilmesi
çok önemlidir. E¤er
böyle bir çizime
göre iskele
kurulmazsa, iskele
kuran ustan›n
do¤ru bildi¤i
kurallara göre bir
iskele kurulmufl olur.

‹skelede en önemli
yerlerden birisi
temeldir. Temel
do¤ru kurallara
uygun ve yap›lacak
iflin en elveriflli bir
flekilde yap›lmas›na
imkan sa¤layacak
flekilde iskeleyi
kullanacak ekipler
ve kuracak ustalar
ile birlikte
tasarlanmal›d›r.

Temelin toplanmas›

4
07
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‹skelenin çal›fl›lacak
katlar›nda,
çal›flmaya
bafllanacak ilk
kattan en üst kata
kadar tüm katlarda
çal›flanlar›n yürüyüfl
alan› tam ve eksiksiz
olmal›d›r.

Platformlar,
çal›flan›n aya¤›n›n
kaymamas›n›
sa¤layacak özellikte
olmal›d›r.
Platformlar
aras›ndaki boflluk
2,5 cm’yi
geçmemelidir.

Platformlar

5
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Köfle dönüflleri tam
ve eksiksiz olmal›d›r.

Kurulan iskele,
yap›n›n mimari
özelliklerine göre
girinti ve ç›k›nt›larda
cepheden
her zaman ayn›
uzakl›kta kalacak
flekilde kurulmal›d›r.
Bu nedenle sat›n
ald›¤›n›z iskelenin
üreticisi size
sistemsel çözümler
sunmal›d›r.

Fener ‹skele’nin
ürünleri üretime
bafllamadan önce
üç boyutlu kat›
model program›nda
(Solid Works) çizimi
yap›l›p, yap›lar›n her
türlü girinti ve
ç›k›nt›lar›na uyacak
flekilde
tasarlanm›flt›r.

Sat›n ald›¤›n›z
Fener ‹skele
ürünlerinde her
yatay›n köfle
dönüflünü
sa¤layacak

milimetrik
hassasiyette bir iç
yatay›
bulunmaktad›r.

Resimde de
görüldü¤ü gibi bu
sistem çözümü ile
kuraca¤›n›z Fener
‹skele ürünleri olan
yataylar ve dikeyler
her köfle dönüflünde
birbirine ba¤lant›l›
kuruldu¤u için,
iskele statik aç›dan
çok stabil olup,
katlar yükseldikçe
dik ç›kar.

Köfle dönüflleri

6 09
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‹skelede topukluk,
(tekmelik, tozluk,
süpürgelik) iskelenin
d›fl taraf›nda
(cepheye bakan
taraf›n ters
taraf›nda)
platformlara bitiflik
ve en az 15 cm
yükseklik
oluflturmal›d›r.

Topukluk ile
platformlar aras›nda
malzeme
düflmemesi için
boflluk
kalmamas›
önemlidir.

Topukluk iskeleye
konulduktan sonra
düflme ihtimaline
karfl› kilitli olup,
köfle dönüfllerinde
de topukluklar
mutlaka tam
olmal›d›r.

Fener ‹skele’nin
ürün yelpazesinde,
kilit mekanizmas› ve
köfle dönüfllerinde
her topukluk
ölçüsünün sistemsel
çözüm sa¤layacak
ölçü ve tasar›mlarda
iç topuklu¤u
bulabilirsiniz.

Topukluklar

7
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‹skelenin her
çal›flma kat›nda, d›fl
taraf›nda her 50 cm
ve 100 cm’de bir
yatay ba¤lant›
mutlaka at›lmal›d›r.

‹skele, cepheden
25 cm’den fazla bir
aç›kl›kta kurulursa
d›fl tarafa at›lan bu
yataylar iç tarafa da

çal›flanlar›n
düflmesini
engellemesi
için tak›lmal›d›r.

Fener ‹skele’den
sat›n alaca¤›n›z
iskelelerde dikey
elemanlarda her 50
cm’de bir flanfl
kaynat›ld›¤› için
sistem çözümleri
kapsam›nda bu
kurala uygun bir
iskele kurabilirsiniz.

Yataylar

8

11
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Merdivenler ifl
güvenli¤i yasalar›na
uygun olarak en az
50 cm geniflli¤inde
ve her iki taraf›nda
trabzan› tak›lm›fl
flekilde olmal›d›r.

Fener ‹skele’nin
ürünü olan
merdivenler,
TS EN 12810-1
standardlar›na
uygun olarak
üretilmifltir.

Sistem çözümleri
kapsam›nda Fener
‹skele’den sat›n
alaca¤›n›z
iskelelerde
merdivene geçifl
k›s›mlar› aç›k,
ortada kalan 1,5
metrelik k›s›mda çift
yatay ve topukluk
kullanarak daha
güvenli bir iskele
kurabilirsiniz.

Katlar aras› geçifl

9
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‹skelenin d›fl
taraf›nda oldu¤u
gibi sa¤›nda ve
solunda da iskelenin
bitti¤i yerlerde 15
cm topukluk, her
50 ve 100 cm’de
yatay ba¤lant›
kullan›lmal›d›r.

Fener ‹skele’den
sat›n alaca¤›n›z
iskelelerde 70 cm
topukluk ve k›sa
yatay ba¤lant›lar
sistem çözümleri
kapsam›nda siz
de¤erli
kullan›c›lar›m›z›n
hizmetine
sunulmufltur.

‹skele sonlama

10

13
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Kurulan iskelelerde
en üst katta
çal›flanlar›n
düflmesini
engellemek için ara
katlarda al›nan
eksiksiz platform,
topukluk, çift yatay,
iskele bitifllerinde
çift yatay ve
topukluk kurallar›

mutlaka
uygulanmal›d›r.

‹skelelerde en
tehlikeli yer en üst
kat oldu¤u halde
ülkemizde en çok
ihmal edilen,
kurallara ayk›r›
kurulan k›s›m da en
üst katt›r.

En üst kat

11

14



Çapraz ba¤lant›lar,
sat›n ald›¤›n›z iskele
firmas›n›n ürün el
kitab› ve kullanma
k›lavuzunda
belirtmifl oldu¤u
iskelenin yap›lm›fl
olan statik hesab›
sonucunda
kullan›lmas›
gereken en fazla
kaç ara b›rak›lmas›
gerekiyorsa o kadar
ara bofl b›rak›larak

çapraz ba¤lant›lar
kullan›lmal›d›r.

Fener ‹skele’den
sat›n alaca¤›n›z
iskelelerde hangi
s›kl›kta çapraz
ba¤lant›
kullanman›z
gerekti¤i kullanma
k›lavuzu
kitapç›¤›nda
belirtilmifltir.
(Bak›n›z, sf. 37, alttaki çizim)

Çaprazlar

12

15
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‹skeleler, d›fl› aç›k
(filesiz), yüzde elli
geçirimli fileli veya
yüzde yüz kapal›
branda ile kapl›
olmak üzere 3
flekilde kurulabilir.

Sertifikal› bir
iskelenin statik
hesab› yap›l›rken bu
üç flekilde kuruldu¤u
varsay›lan statik
hesab› sonucunda
ankraj elemanlar›n›n
hangi s›kl›kta
at›lmas› gerekti¤i
ortaya ç›kar.

Fener ‹skele’den
sat›n alaca¤›n›z
iskelelerde hangi
s›kl›kta ankraj
ba¤lant› yapman›z
gerekti¤i bilgisini
kullanma
k›lavuzunda
bulabilirsiniz.
(Bak›n›z, sf. 36-37)

Ankrajda dikkat
edilmesi gereken
en önemli
noktalardan biri de
dübel ve kancad›r.

Türkiye’de sat›lan
dübel ve kancalar
genellikle Çin mal›,
ucuz ve testleri
yap›lmam›fl çekme
de¤erleri belli
olmayan ürünlerdir.

Fener ‹skele’den
sat›n alaca¤›n›z
iskelelerde
Almanya’dan
ithal edilmifl
dübel ve kanca
kullan›lmaktad›r.

Ankraj (duvar ba¤lant› eleman›)

13

16



Konsol

14 Yap›larda saçak
ç›kmalar› önünde
çal›flabilmek için
ikinci bir ek iskele
kurmak yerine 45,
70, 99 cm
ölçülerindeki
konsollar kullan›l›r.
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Makas

15 ‹skele kurulurken
bir iskele
kurulmas›na engel
bir durumla
karfl›lafl›l›rsa bir ayak
iskele yere
basmadan makas
kullan›larak bu
engel afl›labilir.
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‹skelelerde
kullan›lan kelepçeler
EN 74-1
standard›na göre
üretilmifl, testleri
yap›lm›fl ürünler
olmal›d›r.

Kelepçeler,
iskelelerde
üstlendikleri görev
itibariyle kalite
yönünden ve
standard›n
gereklerini
sa¤layabilmesi
aç›s›ndan

çok önemlidir.
Çünkü, kelepçeler
kullan›ld›klar›
yerlerde dü¤üm
noktas›
hükmündedir.
Sadece ankraj
elemanlar›n›
ba¤lant› parças›
olarak de¤il geliflmifl
komplike kurulan
iskelelerde iskelenin
yukar›dan afla¤›ya
as›larak kurulmas›n›
dahi sa¤lamak için
kullan›labilir.

Kelepçe

16

19





1995’den beri iskele
kiraya veren
firmam›z, sektörde
kullan›lan
iskelelerdeki
aksayan yanlar›
görerek Avrupa
kalitesinde iskele
üretmek üzere
yola ç›km›flt›r.

Üretimin tüm
aflamalar›nda
kaynaklar otomatik
makinelerde el
de¤meden
yap›lmaktad›r.

Üretim

Firmam›z, EN ‹SO
383-3 standard›na
uygun ve belgeli
olarak kaynak
yapmaktad›r.

Bu çerçevede
firmam›zda  bir
kaynak mühendisi
“kaynak
koordinasyon
personeli” olarak
istihdam
edilmektedir.
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Üretim

alt katlardaki
kamalar›n gevfledi¤i
dahi görülebilir.

Ürünlerimizde
kullan›lan kama ve
flanfllar pres bask›
yerine lazer kesim
yap›larak birinci
ürün ile bir
milyonuncu ürünün
ayn› kalitede olmas›
garanti alt›na
al›nm›flt›r. Bu da
müflterilerimize
sat›n ald›klar› tüm
Fener ‹skele
ürünlerinde müflteri
memnuniyeti
sa¤lamaktad›r.

Flanfll› (modüler)
iskele üretiminde
dikkat edilmesi
gereken en önemli
bölüm flanfl, döküm
kurta¤z› ve kama
aras›ndaki
uyumdur.

Üretimi bitmifl
iskeleler kurulurken
yataylar flanfllara
çekiçle çak›lmak
suretiyle tak›l›rken
e¤er uyumda sorun
varsa çok s›k› s›k›ya
oturmaz. Hatta baz›
iskelelerde kama
çak›ld›ktan sonra
katlar yükseldikçe



1995 y›l›nda
kurulan firmam›z
Fener ‹skele, ilk
olarak 2.500
metrekare alanda
iskele kiralama ile
hizmetine
bafllam›flt›r.

Sektörün
ihtiyac›ndan dolay›
gelen talepler
do¤rultusunda
firmam›z 1995
y›l›ndan bu yana
aral›ks›z büyüme ile
müflterilerine
hizmet vermektedir.
Bu büyümenin yan›
s›ra iskelede kalite
hedeflerini hep
yukar›da tutan
firmam›z, Çal›flma
Bakanl›¤›'n›n 2010
y›l›nda bafllatt›¤›

“Güvenlik
Kriterleri”ne uygun
iskele kullan›lmas›
yönündeki
çal›flmalar›yla
birlikte, Bursa'da
tam güvenlikli ‹skele
kiraya veren ilk
firma olmufltur.

Çal›flma
Bakanl›¤›'n›n
flantiyelerde ve
endüstriyel
tesislerde
"Güvenlikli ‹skele"
kullanma
zorunlulu¤u
getirmesi
yapt›¤›m›z yat›r›mlar
neticesinde
firmam›z›n do¤ru
yolda ilerledi¤ini
gözler önüne
sermifltir.

Kiralama hizmetleri

23
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Fener ‹skele, TS EN
12810 - TS EN
12811 standartlar›na
uygun bir flekilde
cephe iskelesi
imalat, sat›fl ve
kiralama hizmetleri
vermektedir.

fiuan “Fener ‹skele”
markas› ad› alt›nda
TS EN 12810 - TS
EN 12811
kriterlerine uygun
cephe iskelesi
üretimine devam
etmektedir.
Böylelikle, arzu
eden müflterilerimize
ürün sat›fl›n›
gerçeklefltirmekle
birlikte, iskele
kiralama
kapasitemizi daha
da fazla artt›rma
yönünde
ilerlemektedir.

Fener iskele üretim
gam›nda
bulundurdu¤u
iskelerle ilgili olarak,
gelen kiralama
taleplerini
stoklar›n›n yeterli
oldu¤u ölçüde
müflterilerimize
gereken deste¤i
vermektedir.

Fener iskele olarak
yirmi y›ld›r bizimle
birlikte çal›flan ifl
ortaklar›m›z›n iskele
ile ilgili tüm
ihtiyaçlar›nda
çözüm orta¤› olduk.
Yenilenmifl üretim
modelleri ve
ürün destek
formlar›m›zla ifl
ortaklar›m›z›n
yan›nda olmaya
devam edece¤iz.



Platformlar
iskeleyle
mukayese edildi¤i
zaman yüksek
katl› (20 kat ve
üzeri) yap›larda
sat›nalma,
kiralama ve
kurma-sökme
iflçili¤i maliyetleri
yönünden normal
cephe iskelesine
göre daha
avantajl›d›r.

Alçak katl›
binalarda
platform
kullanmak
sat›nalma veya
kiralama aç›s›ndan
normal cephe
iskelesine göre iki
kat hatta

yüksekli¤e
göre dört kata
kadar maliyet olarak
pahal› kalmaktad›r.

Cephe iskelesi ile
platform mukayese
edildi¤inde
karfl›laflt›r›lmas›
gereken bir
durumda çal›fl›labilir
alan konusudur.

Platformlarda,
örne¤in 40 metre
yüksekli¤indeki bir
cephenin sadece bir
kat›nda
çal›fl›labiliyorken
kurallara tam uygun
kurulmufl normal
cephe iskelesinde
her katta ayn› anda
çal›fl›labilir.

Motorlu iskele (platform) 25
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Yedek
parça

Mevcut iskeleleriniz
için alt ayar mili
(kriko), kelepçe,
ankraj elemanlar›,
dübel, kanca gibi
ürünleri
firmam›zdan tedarik
edebilirsiniz.

‹skele koruma
filesi

‹skelede çal›flanlar›n
çal›flma esnas›nda
afla¤›ya el aletleri
veya çeflitli parçalar
düflürebilirler.

Bu fileler düflen
parçalar›n insanlar›n
üstüne düflmesini
engeller.

26



Firmam›z›n iskele
kiralama
sektöründe yirmi
y›lda edindi¤i
tecrübe sonucunda
müflterilerine
iskelenin her
aflamas›nda teknik
destek
sunmaktad›r.

Proje Analiz
‹skele kurulacak
yap›n›n 2 boyutlu
veya 3 boyutlu

çizimlerini
müflterimizden
alarak projede
yap›lacak
uygulamalara
(boya, s›va,
mantolama,
alüminyum
cephe giydirme,
endüstriyel temizlik
ve bak›m onar›m,
yeni yap›lan enerji
tesisleri ve
endüstriyel
tesislerde, gemi ve

Teknik destek hizmetleri
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yat inflas›) uygun
nas›l bir iskele
kurulmas›
gerekti¤i belirlenir.

Saha keflif
‹skele kurulacak
olan sahay› yerinde
inceleyerek, keflfi
yap›l›r, iskele
kurulacak alan
etüdü yap›larak ifl
orta¤›m›za gerekli
bilgi verilir.
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3D iskele tasar›m
‹fl orta¤›m›zdan
gelen proje
üstünde çal›fl›larak,
kurulacak iskelenin
tasar›m› yap›l›r.
Böylece, iskele
adetleri ve ihtiyaç
olabilecek
ekipmanlar
belirlenir. Bu
çal›flma ile iskele
kurulacak yap›n›n
mimari hatlar›na
eldeki iskele ölçüleri
ile kurulabilecek en
mant›kl› çözümler
üretilir.

Bu çal›flman›n
faydas› iskeleyi
kuracak ustalar›n
hata yapmas›n›
önlemektir. Yani
önden yap›lan bu
çal›flma ile ç›kan
çizime göre usta
kendi do¤rusunu
de¤il en do¤ru
iskeleyi kurmufl
olur. Bu çal›flma
sonucunda ifl
orta¤›m›za
kurulacak iskelenin
2 boyutlu çizimi ve
3 boyutlu kurulmufl
halinin görselleri
verilir.

Teknik destek hizmetleri



Süpervizörlük
Fener ‹skele’nin
tecrübeli kadrosu ile
ifl orta¤›m›zdan
talep gelmesi
durumunda projesi
çizilen iskelenin
temelinin do¤ru
yap›l›p yap›lmad›¤›
kontrol hizmeti
verilebilir.

‹skele statik
analizi
Fener ‹skele’den
al›nan ürünlerde 24
metre yüksekli¤e
kadar kurulacak
iskelelerde yeni bir
statik analiz
hesab›na ihtiyaç
yoktur.

24 metreden daha
yüksek kurulacak
iskeleler için yeni bir
statik analiz
yapt›rmak ifl
ortaklar›m›z
aç›s›ndan kanuni bir
zorunluluktur.

Teknik destek hizmetleri
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Fener ‹skele’ye TSE kalite belgesi
21 y›ll›k deneyimiyle kalite standardlar›nda güvenli çal›flma ortamlar›
sa¤layarak, Bursa’n›n ilk Türk Standardlar› Enstitüsü (TSE) kalite belgesini
alan ve kalitesi tescillenen firmam›z›n bu baflar›s›n› sizlerle paylaflmaktan
mutluluk duyuyoruz.

Hep birlikte daha nice projeleri gerçeklefltirmek dile¤iyle.
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www.feneriskele.com.tr
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