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Güvenli iskele ve uygulamaları konusunda öncü ülkelerden olan Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizin
üçüncü gününde merkezleri Köln’de bulunan Avrupa İskele Şirketleri Birliği (UEG), Federal İskeleciler Loncası
ve Federal İskele Derneği ziyaret edildi. 3 kuruluşun da Genel Sekreteri olarak görevini sürdüren Sn. Sabrina
Luther ve Genel Sekreter Yrd. Sn. Hannah Monreal ile yaklaşık 3 saat süren toplantıda; Sn. Akın Alıkçıoğlu
tarafından yapılan İKSD ve proje tanıtım sunumunun ardından, Sn. Sabrina Luther hem dernek hem de şirketler birliği hakkında gerçekleştirdiği sunumla her kuruluşun faaliyet alanlarından, üye olmanın faydalarından
ve üyelerine verdiği hizmetlerden bahsetmiştir. Bu ziyaretten edinilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
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1948 yılında kurulan Federal İskele Derneği,
1974’ten bu yana iskelecilerin bölgesel referansla siyaset ve ekonomideki güçlü temsili için merkezi olarak yönetilen bir dernektir. 1978 yılında doğrudan
üyelik yolunun açılmasıyla beraber yapısal düzenlenme sürecinden geçmiştir. 1998 yılında çıkarılan bir
yasa ile lonca adında yeni bir organizasyonel yapı ortaya çıkmıştır ve yine aynı yıl dernek tarafından merkezi kontrolü bırakmadan Federal İskeleciler Loncası
kurulmuştur. İki kuruluştan hangisine üye olunduğundan bağımsız olarak yardım alma hakkı ve katkı
payı oranları aynıdır.
İskele sanayicilerinin çıkarlarının korunması, iskele
zanaatını güçlendirme gibi ortak vizyonlara sahip bu iki kuruluş aynı ofiste bulunur, aynı amaca hizmet eder
ve aynı şekilde hareket eder.
Yalın bir merkezi idari birim, optimize idari maliyetler ve tüm üyeler için ayrım gözetmeksizin profesyonel
destek garanti edilmektedir. Federal Lonca ve Federal Dernek hem bir meslek örgütü hem de iskelenin sesi
olarak faaliyet göstermektedir. Dış komitelerde çıkar temsilcisi olarak standardizasyonda iskele gelişiminin
dikkate alındığını, onay ve iş güvenliği alanlarında ve yeni yönetmelikler gibi düzenlemelerde iskele şirketlerinin çıkarlarını ve endişelerini savunur.
Üyelere bilgilendirerek iş güvenliğine katkı sağlar, sorumlu toplu pazarlık ortağı Industriegewerkschaft BauenAgrar-Umwelt (IG BAU) / İnşaat-Tarım-Çevre Sanayi İşçileri Sendikası ile masaya oturarak toplu sözleşmeler
yapar, tek tip asgari çalışma koşullarının yaratılması, kayıt dışı çalışma ve yasadışı istihdama karşı ittifak yoluyla Almanya’daki tüm iskele sanayicileri için adil rekabeti savunur.
Almanya’da her federal eyalette 4 yılda bir düzenlenen bölgesel Genel Kurul’la seçilen fahri eyalet temsilcileri
ve onların yardımcıları bulunur.
Kuruluş Alman Nitelikli El Sanatları Konfederasyonu (ZDH), Alman El Sanatları Girişimciler Derneği (UDH), Federal Yapı Endüstrisi Birliği (BVB) gibi yüksek zanaat kuruluşlarına üyelikleriyle iskeleye özel çıkarları temsil
etmektedir. Aynı zamanda komşu ülkelerin temsilcileriyle sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı halindedir.
Üyelerine iş hukuku, inşaat hukuku, teknoloji, iş güvenliği, eğitim ve öğretim gibi birçok konuda yardım, destek ve bilgi sağlamaktadır. Yine benzer konularda seminerler düzenleyerek üyelerini ve sektörü daha bilgili ve
bilinçli hale getirmeyi hedefler.
Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan derneklerin katılımıyla 2007 yılında Prag’da düzenlenen konferansta Avrupa’daki kuruluşları bir çatı altında toplama düşüncesi ortaya çıkmıştır. 2008 yılında daha çok katılımcıyla gerçekleşen konferansın öncülüğünde, iskele endüstrisinin ortak çıkarlarının Avrupa düzeyinde temsili, ortak çıkarlara dayalı tek bir iradenin oluşumu ve iş birliği ruhu içinde hareket etmek amacıyla Avrupa
İskele Federasyonu (UEG) kurulmuştur. 2009 yılında Brüksel’de bir şube daha kurulmuştur. Federasyonda;
tam üyelik, yarı üyelik ve onursal üyelik olmak üzere 3 üyelik tipi bulunmaktadır. Kurucu üyeler Almanya,
Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İsviçre ve Polonya’da bulunan iskele sektörünü temsil eden öncü
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kuruluşlardır. Federasyon aynı zamanda UEAPME yarı üyesi, NORMAPME tam üyesi, SMEunited yarı üyesi ve
Small Business Standards (SBS) üyesidir.
AB içindeki mevzuat sürecinde birinci seviye temaslarda bulunarak, diğer KOBİ’lerle birlikte Avrupa Politikasında “gündem belirleyici” olarak hareket etmektedir. Avrupa standardizasyon projeleri hakkında doğrudan
ve hızlı bilgiye erişim sağlamakta ve Avrupa ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşlarının Teknik Komitelerinin (TC) çalışmalarına doğrudan katılım sağlamaktadır. UEG, 2012 yılından bu yana Avrupa Standardizasyon
Komitesi (CEN) TC 53’e uzman göndermektedir.
UEG; 2016 yılında çalışma iskeleleri ve koruyucu iskelelerin temini ve kullanımı için “Uygulama Rehberi”, 2020
yılında ise çalışma iskeleleri ve koruyucu iskelelerin kurulumu, kullanımı ve sökümü için “Uygulama Rehberi
– Risk Değerlendirmesi” yayınlamıştır.
UEG, üyelerine; diğer ülkelerden iskele sanayicileri ile doğrudan iletişim kanalı kurma, gerçek standardizasyon
süreçleri hakkında çalışma grupları ve fikir alışverişi, CEN TC 53'teki oylarla ilgili ortak strateji, bilgi ve deneyim
alışverişi, farklı eğitim sistemleri hakkında bilgi, İSG talimatları hakkında bilgi gibi faydalar sağlamaktadır.

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.
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