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Güvenli iskele ve uygulamaları konusunda öncü
ülkelerden olan Belçika’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizin ilk gününde Aalter’te bulunan AFIX
Genel Merkez ofisi ziyaret edildi. AFIX Kurucu
Başkanı Sn. Jean-Pierre DEBUCKE AFIX şirketinin
kuruluşu, misyonu, Türkiye’deki yapılanması ve
gelecek planlaması, temel değerleri ve stratejik
yaklaşımı hakkında sözlü bilgiler paylaştı. Ardından AFIX İş Geliştirme Yöneticisi Sn. Jef De COCK
AFIX hakkında sunum yaparak AFIX organizasyonel yapılanma, toplam çalışan sayısı, ürün portföyü, finansal yapısı, Belçika pazarındaki konumu, yapılan örnek projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Sn. Jef De COCK eşliğinde
AFIX Genel Merkez ve Depolama alanı saha ziyaretleri yapıldı. Yapılacak diğer ziyaretler ve gündem konuları belirlendi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile AFIX
Genel Merkez ziyareti bitirildi.
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AFIX Genel Merkez ziyaretinin ardından Brüksel’de
bulunan CONSTRUCTIV ziyaretinde; Sn. Akın ALIKÇIOĞLU İskele Kalıp Sanayicileri Derneği, Türkiye İskele Kalıp Sektörü ve “Güvenli Hayat Güvenli İskele” projesi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Sunum esnasında interaktif olarak karşılıklı soru cevap şeklinde görüş alışverişinde bulunuldu. Projenin temel amaçları ve yapılan etkinlikler Belçika heyeti tarafından takdirle karşılandı. CONSTRUCTIV
Teknik Yöneticisi Sn. Depue CHRISTIAN, CONSTRUCTIV temel sorumlulukları, hizmetleri ve yapısı
hakkında bilgi verdi:
o

o
o

o

CONSTRUCTIV, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde çok benzeri olmayan ve kâr
amacı gütmeyen özgün bir organizasyondur. Temel sorumlulukları arasında; inşaat sektöründeki çalışanların çalışamadığı zor zamanlarında ve olağanüstü durumlarda kendilerine maddi manevi destek
verme, eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitim içeriği hazırlama ve eğitim verme, inşaat projeleri için sahada danışmanlık hizmeti verme, inşaat sektörüyle ilgili yönetmelik ve yönergeler hazırlayarak kamu
otoritesinin görüşlerine paylaşmak bulunmaktadır.
CONSTRUCTIV inşaat sektöründeki firmaların Çalışma Bakanlığı’na çalışan başına ödedikleri aylık/yıllık primlerden kendilerine aktarılan tutarlarla finanse edilmektedir.
CONSTRUCTIV bünyesinde 200’ün üzerinde çalışan bulunmaktadır. Sahada 21 danışmanı yılda yaklaşık 10.000 inşaat projesini ziyaret etmekte, ziyaret notlarını bir portal üzerinde raporlamakta eksik
gördüğü konularda inşaat projeleri yöneticilerine ve inşaat projelerinde çalışan İSG koordinatörlerine
tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskli gördüğü ve gerekli aksiyonların alınmadığı durumları ilgili
bakanlık yetkililerine yine portal üzerinden bildirmektedir.
Belçika’da 100.000’ün üzerinde inşaat projesi faaliyette olup 26.000 inşaat sektörü ile ile ilgili şirket
bulunmaktadır.
o
Belçika’da inşaat sektörü ile ilgili temel tüm
veri ve istatistikler Belçika menşeli firmalar ve çalışanları için çok sağlıklı takip edilmekle birlikte yabancı menşeli firmaların çalışanları, iş kazaları ve diğer verilerinin takibi konusunda sağlıklı bir altyapı
bulunmamaktadır.
o
CONSTRUCTIV, özellikle inşaat ve iskele sektörüne yönelik müşterilerin bilinçlendirilmesi için
dokümanlar hazırlamakta ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
o
Belçika’da standartlara uygun olarak üretilmeyen iskeleler müşteri bilinci yüksek olduğu için
tercih edilmeyip pazarda kabul görmemektedir.
Ahşap iskele kullanımı ise yok denecek azdır.
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Ziyaretin ikinci gününde Schoten’de bulunan VDAB Eğitim Merkezi ve AFIX proje saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerden notlar şu şekildedir:
o VDAB Eğitim Merkezi ziyaretinden önce yol üzerinde AFIX’in iskele sistemleri ile hizmet verdiği bir
konut projesi ziyaret edilerek incelemelerde bulundu. Sistem, eğitim, planlama gibi temel İSG ve bilinçlendirme faaliyetleri konularında kurumun titizlik göstermesi iyileştirmeler sağlamakla birlikte sonuçta insan odaklı çalışmalarda %100 başarı için çalışanın kendini koruması ve süreci içselleştirmesinin başarı için şart olduğu sahada bilahare gözlemlenmiş oldu.
o VDAB Eğitim Merkezinde, konusunda oldukça uzman ve tecrübeli VDAB Kıdemli Eğitmen/Yöneticisi
Sn. Chris MASQUELIN tarafından eğitim merkezi, eğitim konu başlıkları, eğitim uygulamaları hakkında
bilgi verdi. Eğitim merkezinin kapasitesi 10 sınıf ve 120 kişidir. İskele ve yüksekte çalışma eğitimlerinde genelde gruplar 12 kişi olmakla birlikte ziyaret esnasında iskele eğitim grubunda 4 adet öğrenci
olduğu gözlemlendi.
o VDAB ve benzeri eğitim kuruluşları kâr amacı gütmeyen devlet destekli Çalışma Bakanlığı ile koordineli çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlardan kurumlar adına eğitim alanların ücret bedeli çalıştığı kuruluş tarafından ödenmektedir, bireysel meslek edinme amaçlı eğitim alanların ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır.
o Belçika’nın farklı bölgelerinde ihtiyaca göre benzeri eğitim kuruluşları hizmet vermektedir. Ziyaret
edilen eğitim kuruluşunda teorik ve uygulamalı inşaat sektörünün tüm hizmet alanlarına yönelik (iskele, fayans, elektrik, alçıpan, duvar vb) eğitimler verilmektedir. Özellikle uygulamalı mesleki eğitimler konusunda iyi uygulama örneği olarak Türkiye’de benzer yapılar kurulabilir ve VDAB eğitim merkezindeki Sn. Chris MASQUELIN gibi deneyimli eğitmenlerden destek alınabilir.
o Gerek VDAP Eğitim Merkezi gerekse CONSTRUCTIV ziyaretlerinde Belçika’da genç jenerasyonun inşaat sektöründe meslek edinme ile ilgili çok istekli olmadığı ve inşaat sektöründe istihdam açığı olduğu bilgisi yetkililer tarafından paylaşıldı.
o Yine tüm ziyaret ve sunumlardaki veriler incelendiğinde inşaat sektöründe genellikle 1-5 yıllık çalışanların kaza istatistiklerinin diğer tecrübe ve yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

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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