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Almanya Notları 
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BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft / İnşaat Sektörü İş Kazası Sigortaları Birliği 
 

 
Ziyaret Ekibi 

Afif M. El Baba  PERI Almanya Kıdemli Ürün Yöneticisi 
Akın Alıkçıoğlu  İKSD Genel Sekreteri/Proje Koordinatörü 
Ali İsmet Aydın  PERI Türkiye Endüstriyel ve Dış Cephe Çalışma İskeleleri Bölüm Müdürü 
Baran Kaya  İKSD Proje Koordinatör Yardımcısı 
Sertaç Güven  Nortinvest Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Güvenli iskele ve uygulamaları konusunda öncü 
ülkelerden olan Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretimizin ilk gününde merkezi Berlin’de bulu-
nan BG BAU’nun Düsseldorf şubesini ve test mer-
kezi ziyaret edildi. Yetkililer tarafından sıcak bir 
karşılamayla toplantının geçekleşeceği salona 
alınmadan önce COVID-19 dolayısıyla bina içeri-
sinde uyulması gereken önlemler hakkında bilgi-
lendirildikten sonra salona geçildi. Kısa bir ta-
nışma sonrası Sn. Akın Alıkçıoğlu tarafından yapı-
lan İKSD ve proje tanıtım sunumunun ardından, 
BG BAU yetkilisi Sn. Ulrich Fahlbusch tarafından 
BG BUA’nun organizasyonel işleyişi, faaliyetleri, 
hizmetleri ve kurumsal yapılanması ile ilgili bilgi-
lendirme ve tanıtım sunumu gerçekleşti.  
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Son olarak test merkezi gezildikten sonra kısa bir fotoğraf çekiminin ardından BG BAU ziyaretinde İKSD ziyaret 
ekibine eşlik eden tüm yetkililere konukseverlikleri ve iş birlikleri dolayısıyla teşekkürler sunulup BG BAU’dan 
ayrılındı. İnteraktif geçen bu sunum ve gezi esnasında iş kazalarını önlemeye yönelik nasıl bir denetim meka-
nizması oluşturulduğunu ve yaşanan kaza oranlarını düşürmek için ne gibi teşvik edici veya cezalandırıcı yön-
temlerin kullanıldığını, ne tür önleyici tedbirler alındığını soruldu ve bu ziyaretten edinilen bilgisel kazanımlar 
aşağıda özetlenmiştir: 
 
"Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung / Alman Yasal Kaza Sigortası Birliği”nin (DGUV), ticari işveren so-
rumluluk sigortası kuruluşlarının ve kamu sektörünün kaza sigortası taşıyıcılarının merkezi birliğidir. Üyeleri-
nin ortak çıkarlarını korur ve görevlerini sigortalı ve şirket yararına teşvik eder. DGUV; siyaset, federal, eyalet, 
Avrupa ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile sosyal ortaklara karşı yasal kaza sigortasını temsil etmek-
tedir. 

DGUV çatısı altında Almanya'daki en büyük profesyonel bir-
liklerden birisi olarak faaliyet gösteren BG BAU; yaklaşık 
567.000 şirkette ve yaklaşık 58.000 özel inşaat projesinde 3 
milyondan fazla sigortalıya inşaat sektörü ve inşaatla ilgili hiz-
metler için yasal kaza sigortası sağlayıcısı olarak hizmet ver-
mektedir. Sosyal Güvenlik Kanunu gibi yasal hükümlerle bağlı 
olarak devlet denetimi altında faaliyet göstermektedir. 

Şirkette ve işyerinde iş güvenliği ve sağlığının korunmasını 
teşvik ederek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi 
amaçlayan bu kuruluşun yaklaşık 400 çalışanı bulunmaktadır.  

İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü önleme rağmen 
meydana gelen kazalar ve meslek hastalıkları için kapsamlı 
destek sunarak, kazalardan ve hastalıklardan etkilenenlerin 
performansını eski haline getirmek veya maddi tazminat sağ-
lamak BG BAU’nun en kritik misyonlarından bazılarıdır. 
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BG BAU’nun verilerine göre 2016 yılında Almanya’da 64 
kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlü 
kazaların 28’i yüksekten düşme sonucu meydana gel-
mektedir. Yani yaşanan kazaların yaklaşık %45’inin yük-
sekten düşme sonucu meydana gelmesi yüksekte çalı-
şırken alınması gereken İSG önlemlerinin ve yüksekte 
çalışanların eğitim, bilinç ve farkındalıklarının arz ettiği 
önemi açıkça ortaya koymaktadır. 

BG BAU kendi çatısı altında faaliyet gösteren şirketler-
den bir önceki yıla göre hesaplanan yıllık ciro üzerinden 
yaklaşık %0.8 sigorta primi almaktadır. Sektörün riski 
ortalama alınarak hesaplandıktan sonra şirketler kendi 
risk puanlarına göre ödeme yapıyor ve olası iş kazala-
rında ödenecek tazminat veya iş kazası geçiren hastanın 
bakım masrafları gibi giderler şirketlerin ödediği kaza si-
gortalarıyla oluşan havuzdan ödeniyor. 

Ayrıca BG BAU bünyesinde bulunan test merkezinde is-
kele ve iş güvenliği ekipmanlarıyla ilgili yeterlilik ve 
standartlara uygunluk testleri yapılmakta olup uygun-
suz bulunan malzemelerin ve ekipmanların kullanımı 
uygun değildir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İskele Kalıp Sanayicileri Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir 
şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır. 


