İPLE ERİŞİM/ROPE ACCESS
YÜKSEKTEKİ İŞLERİNİZ
İÇİN GÜVENİLİR ORTAĞINIZ

INTERCON
HAKKINDA
INTERCON
İPLE ERİŞİM A.Ş,
iple erişimle yüksekte
çalışma becerisini,
INTERCON
ENDÜSTRİYEL
A.Ş’nin bilgi birikimi,
mühendislik ve
Tahribatsız Muayene
yeteneği ile birleştirerek
profesyonel çözümler
sunan bir kuruluştur.

INTERCON İPLE ERİŞİM, INTERCON NDT güveni ile tahribatsız
muayene, petro-kimya, rafineriler, tersane gibi sanayi tesislerinden inşaat
sektörüne, rüzgâr türbinlerinden yaşam hatlarına kadar, birbirinden
farklı sektörde hizmet vermektedir. Paydaşlarının, iple erişim, yüksekte
çalışma, iş güvenliği, STD-BY kurtarma, uluslararası geçerlilikte iple
erişim teknisyenliği eğitimi ve sertifikalandırması gibi gereksinimlerini
bütün yönleriyle karşılayan profesyonel çözüm ortağıdır.
INTERCON İPLE ERİŞİM, Çatı şirketi olan INTERCON ENDÜSTRİYEL’ in
de referansları ile daha önce Irak, Özbekistan, ABD, Kanada, İngiltere,
Almanya, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç, Polonya, Azerbaycan,
Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Çin, Filipinler gibi birçok ülkede,
farklı iş kollarında çalışmış, ülkemizin en deneyimli İple Erişim ve NDT
teknisyenlerinin, güvenlikten hiçbir zaman ödün vermeden profesyonel
bir çalışma ortamı için bir araya geldikleri bir şirkettir.
INTERCON İPLE ERİŞİM, SPRAT, IRATA ve GWO üyesi bir kuruluştur.
Deneyimli ve yüksek standartlarda sertifikalı eğitmenleri aracılığıyla
İple Erişim sektörüne uluslararası geçerliliği olan İple Erişim
Sertifikasyonu Eğitimi veren öncü bir sektör paydaşıdır.

Temmuz 2018’de kurulan INTERCON İPLE ERİŞİM’in kurulduğu günden
bugüne kadar kat ettiği mesafe kısa zamanda neler yapılabileceğinin,
emek, ter ve doğru planlama yöntemleri ile başarılamayacak hiçbir
şey olmadığının bir öyküsüdür. INTERCON İPLE ERİŞİM 75 gün gibi
kısa bir sürede sıfırdan bir tesis kurup şirketin IRATA ve SPRAT üyesi
olmasını sağlamış ve aynı sürede TS EN ISO 9001, TS EN ISO 45001 ve
ISO 14001 kalite yönetim sertifikalarını Breau Veritas’dan almış, bununla
birlikte GWO akreditasyonunu sağlamıştır.

NEDEN İPLE ERİŞİM?
• İple Erişim Güvenlidir; çünkü işin tamamı Uluslararası
Yüksekte Çalışma Sertifikalarına sahip İple Erişim
Teknisyenleri tarafından yapılır. Uzmanlar haricinde
İple Erişim projelerinde kimse çalışmamaktadır. Bu
sebeple sıfır iş kazası ilkesi korunmuş olur, projeler
yarım kalmaz.
• İple Erişim Hızlıdır; çünkü ulaşılması zor ve
tehlikeli bölgelerdeki işler için kurulması
gereken emniyet hatları ve alınması gereken
güvenlik önlemleri İple Erişim Teknisyenlerinin
temel eğitimleri içerisinde yer alır, ikinci bir
ekibe ihtiyaç duyulmaksızın iş başı yapılır.

• İple Erişim Kalitelidir; çünkü yüksekte
çalışma güvenlik ekipmanlarına
tamamen hâkim ve boşluk hissi
ile sorunu olmayan İple Erişim
Teknisyenleri, sektörel gelişmeleri
yakından takip eden, işin inceliklerini
araştıran yüksek eğitimli kişilerdir; işi
aceleye getirmezler.
• İple Erişim Ekonomiktir; çünkü
yüksekte çalışma için kullanılan
geleneksel vinç ve iskele
yöntemlerindeki gibi çalışma öncesi
bölgeye ulaşım, zemin hazırlığı,
kurulum, çalışma sonrası söküm ve
tahliye gerektirmez. Çalışma sırasında
zeminde yer kaplamadığı için diğer
ekiplerin işlerini engellemez.

RES RÜZGÂR ENERJİSİ
SANTRALLERİ
HİZMETLERİ

INTERCON İPLE ERİŞİM, Rüzgar Enerji Santralleri
için planlama aşamasından itibaren, iskele, vinç
gibi geleneksel yöntemlerle ulaşılması mümkün
olmayan yüksek ya da derin noktalarda yapılacak
çalışmalar için, güvenli, hızlı ve kaliteli İple
Erişim hizmetleri sunmaktadır. Doğası gereği
yüksek ve ulaşılması zor olan RÜZGAR TÜRBİNİ
yapılarında iş geliştiren RES projeleri, Uluslararası
GWO belgeli İple Erişim Teknisyeni ihtiyacının en
yüksek olduğu sektörlerdendir. Dünyanın pek çok
noktasında ve Türkiye’deki rüzgar tarlalarında
çalışmış olan ekibimiz, Rüzgar Enerjisi Sektörünün
gereksinimlerini, rüzgar türbinlerindeki gelişmeleri
güncel olarak takip etmekte ve süreklilik arz eden
eğitimlerle hizmet kalitesini artırmaktadır. Intercon
RES’ler özelinde birçok hizmet vermektedir. Başlıca
hizmetlerimiz:
• GWO eğitimleri hizmetleri.
• Temizlik, muayene, Kanat tamiri, Inspection,
Tahribatsız muayene, belgelendirme, montaj, ve
söküm desteği hizmetleri.

TÜRBİN DIŞI

• Paratoner, sinyal lambası montaj,
tamir ve değişimleri.
• Nacelle üstü yaşam hattı montaj,
tamir ve değişimi.
• Nacelle egzoz çıkışı temizliği.
• Kanat muayenesi, görüntüleme ve
belgelendirme.
• Kanat tamiri, temizliği ve boyama.
• Gövde temizliği, montalama ve
boyama.
• NDT tahribatsız muayene.
• Torklama ve cıvata sıkılama.
• Garanti dâhilindeki hasarlarda
sigorta için fotoğraflama ve
raporlama.
• Sigorta uzmanı için Yüksekte
Çalışma İş Güvenliği danışmanlığı
ve gözetimi.

TÜRBİN İÇİ

• İç yüzey, kablo ve platform altı yağ
temizliği.
• Kablo ve kablo merdiveni montaj,
tamir ve değişimi.
• Yaşam hattı montaj, tamir ve
değişimi.
• Merdiven montaj, tamir ve değişimi.
• NDT tahribatsız muayene.
• Torklama ve cıvata sıkılama.
• Garanti dahilindeki hasarlarda
sigorta için fotoğraflama ve
raporlama.
• Sigorta uzmanı için, Yüksekte
Çalışma İş Güvenliği danışmanlığı
ve gözetimi.

HASARLI TÜRBİN

Hasarlı bölgeye erişim.
Hasar tespiti, görüntüleme ve belgelendirme.
NDT tahribatsız muayene.
Merdiven devamlılığının sağlanması.
Yatay ve dikey yaşam hatlarının montajı.
Sigorta uzmanı için, Yüksekte Çalışma İş Güvenliği
danışmanlığı ve gözetimi.
• Söküm için, yüksekte çalışma iş güvenliği
danışmanlığı, gözetimi ve teknik destek.
•
•
•
•
•
•

ENDÜSTRİYEL
HİZMETLERİMİZ

İntercon İple Erişim, başta inşaat sektörü ve çelik konstrüksiyon yapılar olmak
üzere iskele, vinç gibi geleneksel yöntemlerle ulaşılması mümkün olmayan
yüksek ya da derin noktalarda yapılacak endüstriyel çalışmalar için, güvenli,
hızlı ve kaliteli İple Erişim hizmetleri sunmaktadır.
Prekast, prefabrik veya yerinde ölçülendirilen, çelik, alüminyum, beton gibi
malzemelerden imal edilen, kolon – kiriş sistemleri, cephe ve döşeme panelleri
ve uzay çatı, kafes çatı gibi yapı elemanlarının montajında cıvatalı bağlantıların
emniyetle kullanılabilmesi için yapılan torklama ve benzeri işler için sertifikalı
Intercon İple Erişim ekibi en doğru seçim olacaktır.
Intercon İple erişim geniş yelpazedeki NDT işlerinde Intercon NDT ile beraber
çalışarak Türkiye’nin en kaliteli ve güvenilir servisini vermektedir.
Intercon İple Erişim, Yaşam hattı ve güvenlik ağı ihtiyacı olan her sektör ve
bina için danışmanlık, keşif, projelendirme ve montaj hizmetlerini profesyonel
Intercon İple Erişim Teknisyenleri tarafından vermektedir.

ENDÜSTRİYEL
HİZMET VERİLEN
SEKTÖRLER
İnşaat Sektörü:
Çok katlı yapılar, rezidans, konut,
ofis binaları, gökdelen inşaatları.
Endüstriyel yapılar, fabrikalar, sanayi
siteleri, liman ve tersane inşaatları.
Geniş plânlı binalar, depolama ve
dağıtım merkezleri, silo inşaatları.
Az kolonlu yapılar, tiyatro, sinema,
sergi sarayı inşaatları. Yüksek tavanlı
binalar,alışveriş merkezleri (AVM),
otel, stadyum, kapalı havuz ve
tenis kortu spor tesisleri.
Kafes kule inşaatları, rüzgâr ölçüm
direği, telekomünikasyon kuleleri.
Köprüler, demiryolu ve karayolu
köprüleri ve viyadük inşaatları.
Çatı kaplamaları, uzay çatı montajı ve
membran kaplama uygulamaları.
Yapı tesisatları, elektrik, su,
havalandırma tesisat boruları,
sifonik yağmur tahliye sistemi montajı.
Petro Kimya Endüstrisi:
Petrol rafinerileri, On shore / Off
shore platformlar ve petrokimya
tesisleri için boru izolasyon
montajı, vana değişimi, sinyal
lambası, paratoner, dikey ve yatay
yaşam hattı gibi her türlü montaj,
bakım ve NDT işleri.
Enerji Sektörü:
Rüzgâr türbinlerinde montaj ve
söküm hizmetleri desteği ve her
türlü İple erişim hizmetleri.
Telekomünikasyon Firmaları:
Telekomünikasyon kuleleri, aktarma
ve baz istasyonlarının her türlü
ekipman montajı ve sökümü.
Turizm Endüstrisi:
Macera ve eğlence parkları, aqua
parklarda müzik ve ışık sistemleri
montajı, yaşam hattı montajı.

Eğlence Sektörü:
Konser, tiyatro ve sinema salonları,
açık hava konser, tiyatro ve gösteri
sahneleri gibi organizasyon
mekanlarında sahne kurulum ve
sökümü, özel ışık ve ses sistemi,
ses izolasyonu, ses emici panel,
kamera gibi ekipmanların montajı
ve demontajı, uçma efekti gibi özel
efekt düzeneklerin montajı.
Reklam ve Tanıtım Firmaları:
Reklam tabelası ve totem tabela
montajı, dekor asmak, ışıklandırma
ve hoparlör montajları.
Güvenlik Sektörü:
Erişilmesi güç yerlerde güvenlik
kamerası, aydınlatma ve alarm
sistemleri montajı.

Intercon İple Erişim Eğitim Tesisi, İple Erişim ve Yüksekte Çalışma
ile ilgili her türlü manevraya uygun, Rüzgâr Türbinlerine göre özel
tasarlanmış kaçış platformları, klimalı seminer odası, dinlenme
alanları, duş ve soyunma odaları olduğu 1000 m2 kapalı alanı ve
8 m. tavan yüksekliği ile Türkiye’nin en kapsamlı eğitim tesisidir.
Farklı şartlardaki eğitimlere olanak sağladığından Intercon, tüm
eğitimlerini İzmir Merkezdeki tesisinde vermeyi tercih etmektedir.

RÜZGÂR
TÜRBİNLERİ İÇİN
GWO TEMEL
GÜVENLİK EĞİTİMİ
GWO (Global Wind Organisation)
Rüzgâr Türbini üreticileri ve rüzgâr
enerjisi santralleri sahiplerinden oluşan
ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES)
sektörü için sıfır iş kazası olan, tam iş
güvenlikli bir yüksekte çalışma ortamı
yaratmayı hedefleyen bir kuruluştur.
Intercon İple erişim GWO Temel
Güvenlik Eğitimi (Basic Safety
Training) adı altında hazırlanan,
4 modül içeren; Rüzgâr Türbinleri
için, Yüksekte Çalışma ve Kurtarma,
İlk Yardım, Yangın Bilinçlendirme
ve Elle Taşıma eğitimlerini teorik ve
uygulamalı olarak düzenlemektedir.
Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety
Training) adı altında hazırlanan,
Rüzgâr Türbinleri için, Yüksekte
Çalışma ve Kurtarma, İlk Yardım,
Yangın Bilinçlendirme ve Elle Taşıma
konularını içeren teorik ve uygulamalı
eğitimler, Rüzgâr Enerjisi Santralleri
Sektörü için uluslararası İş Sağlığı
Güvenliği (İSG) standartlarını belirler.
Tüm Dünya çapındaki GWO Eğitim
Sağlayıcı Merkezler aracılığı ile verilen
eğitimleri tamamlayan ve GWO
Sertifikası alan rüzgâr endüstrisi
çalışanlarının, tam iş güvenlikli ve
sağlıklı bir iş ortamının yaratılması için
gereken özelliklere sahip olduğu, tüm
üyeler tarafından kabul edilir.

SAĞLIK
BAKANLIĞI
ONAYLI

YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE
KURTARMA EĞİTİMLERİ

INTERCON,
inşaat
firmaları,
telekomünikasyon
şirketleri, enerji sektörü, petrol ve petro-kimya
tesisleri gibi yüksek yapılarda çalışanlar için Yüksekte
Çalışma İş Güvenliği Eğitimleri vermektedir. Her iş
kolu için ayak yerden kesildiği anda düşme riskine
bağlı olarak, yaralanma, sakatlanma ve ölüm tehlikesi
başlamış demektir. Düşme önleyici iş güvenliği kıyafet
ve ekipmanlarının envantere alınmış olması yeterli
değildir; bu malzemelerin nasıl kullanılacağının ve olası
kaza durumda ne yapılması gerekliliğinin çalışanlara
öğretilmesi gerekmektedir.
Çalışanlarının, Eğitimi INTERCON İPLE ERİŞİMDEN
almış olan firmaların korkmasına gerek yoktur. Çünkü
INERCON İPLE ERİŞİM sadece eğitim vermekle kalmaz
bunu bir kültür haline getirmeye çalışır. Özellikle petrokimya tesislerinin çalışanları ve İnşaat firmalarının
çalışanları,
telekomünikasyon
şirketlerinin
baz
istasyonu montajı ve direk konstrüksiyonları yapacak
çalışanları, enerji sektöründe Rüzgar Türbinleri,
hidroelektrik barajları, doğalgaz çevrim tesislerinde
çalışacak elemanları, temizlik firmalarının gökdelen
camlarını silecek çalışanlar gibi yüksekte çalışan
herkesin iş güvenliği ekipmanlarını kullanacakları ip
tekniklerini öğrenmeleri gerekir. Kaza durumunda
kendilerini ve arkadaşlarını nasıl kurtaracaklarını
öğrenmelidirler. Yangın gibi afet durumlarında acil
kaçış manevraları konusunda eğitilmelidirler.
INERCON İPLE ERİŞİM’in, İple Erişim Teknikleri,
Kurtarma ve Acil Kaçış gibi teorik ve pratik eğitimleri,
İzmir'deki Kapalı Eğitim Merkezinde SPRAT ve
IRATA sertifikalarına sahip eğitmenleri tarafından
gerçekleştirilmektedir. Gereken durumlarda firmaya
ait saha ve tesislerde de eğitim uygulamaları
yapılmaktadır.

5076/OT

IRATA/SPRAT İPLE
ERİŞİM EĞİTMENLERİ

Tüm eğitmenler çok başarılı birer eğitmen olmalarının
yanı sıra, sürekli sahada da çalışmaktadırlar. Bu durum
INTERCON’un, endüstrinin duyduğu gereksinimleri
görerek, verdiği eğitimin kalitesini hem teorikte hem de
pratikte arttırmaktadır. Eğitmenler kalitelerini dünyanın
değişik yerlerinde ve değişik işlerde binlerce saat
çalışarak edinmiş ve bu bilgiyi doğru paylaşmanın etik
olduğunu düşünmektedirler. INTERCON Eğitmenleri,
verdikleri eğitimlerin, profesyonel, sakin, anlayışlı
ve etik olmasına özen göstermektedir. INTERCON
Eğitmenleri, verdikleri İple Erişim eğitimlerini salt
ekonomik kaygı üzerine kurmamıştır.

INTERCON İple Erişim ve Eğitim
Hizmetleri A.Ş. İzmir Eğitim Tesisi
Mermerli Mah. İzmir Çanakkale Asfaltı
22/A 35660 Menemen / İzmir
+90 232 339 26 11 10
info.ra@intercon.com.tr
www.intercon.com.tr
Sadık KAYKUSUZ
+90 554 660 06 24
Emre Can ERCİHAN
+90 551 734 10 00

