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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir.
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen,

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği tarafından yürütülen ‘’Safe

Scaffolding for Safe Life / Güvenli Hayat Güvenli İskele’’ projesi;

inşaat sektöründe güvenli iskele kullanımı özelinde iş sağlığı ve

güvenliği koşullarını iyileştirmek ve konuyla ilgili tüm paydaşların

bilgi ve farkındalığını arttırmayı, aynı zamanda hedef grupların

bulunduğu işyerlerinde güvenli işyeri kültürü oluşturmayı ve inşaat

firmalarının iskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi

konusunda kapasitelerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Düşünceden Davranışa Algı Araştırması ile inşaat sektöründe

çalışanların ve işveren/işveren temsilcilerinin güvenli iskele kullanımı

ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ve farkındalık seviyelerini

ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla

gerçekleştirilen saha araştırması anket çalışmaları inşaat sektöründe

faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların çalışanları ve

işveren/işveren temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 350

çalışan ve 30 işveren/işveren temsilcisi katılmıştır.

Çalışanların bilgi seviyeleri incelendiğinde; %6 ile çalışma

ortamlarındaki iş güvenliği koşullarının yeterliliği hakkında, %7 ile yer

aldığı görevlerdeki riskler hakkında, %8 ile yasal hakları hakkında, %6

ile yasal sorumlulukları hakkında ve %6 ile iş sağlığı ve güvenliği

hakkındaki bilgi seviyeleri düşük düzeydedir.

İşveren/işveren temsilcilerin çalışma hayatındaki bilgi seviyeleri

incelendiğinde ise; %13 ile iskele kullanımı için özel hükümler ile ilgili

bilgi seviyeleri, %20 ile çalışma alanının iş sağlığı ve güvenliği

uygulamalarının etkinliği ile ilgili bilgi seviyeleri, %17 ile çalışma

alanının iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile ilgili bilgi seviyeleri, %20 ile

işveren olarak yasal hakları hakkında bilgi seviyeleri, %17 ile işveren

olarak yasal sorumlukları hakkında bilgi seviyeleri ve %13 ile iş sağlığı

ve güvenliği hakkındaki bilgi seviyeleri düşük düzeydedir.

Çalışanların %33’ü iş kazası geçirmiş veya kazaya şahit olmuştur, ve

çalışanlar bu kazaların en yoğun sebebinin %73 oranında dikkatsizlik

yüzünden olduğunu düşünmektedir. Kaza sonuçları incelendiğinde

ise; %3’ü ölüm ile %4’ü ise sakat kalma ile sonuçlanmıştır. Çalışanların

%19’u yapı iskelelerini kimin kurması gerektiğini bilmemekte, %40’ı

ise iskelenin taşıyıcı elemanlarının kaymaması için yapılması

gerekeni bilmemektedir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Çalışanların %19’u daha önce hiç iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

almamıştır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu olmadığını

söyleyenlerin oranı ise %17’dir. Çalışanların %15’i ise işyerlerindeki iş

sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yeterli bulmamaktadır.

İşveren/işveren temsilcilerinin %57’si daha önce hiç iş sağlığı ve

güvenliği eğitimi almamıştır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

kurulu olmadığı söyleyenlerin oranı %37, iş sağlığı ve güvenliği ile

ilgili uygulamaların yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı ise

%50’dir. İşveren/işveren temsilcilerinin %70’i iskelelerin kurulumu

ve kullanımı ile ilgili bilgi seviyelerinin orta düzey olduğunu

düşünmektedir. İşveren/işveren temsilcilerinin %77’si iskelelerin

muayene ve kontrollerini altı ayda bir kere yapılması gerektiğini

bilmektedir.

Çalışanların ve işveren/işveren temsilcilerinin bilgi düzeylerini

ölçmeye yönelik sorulan sorularda ortaya çıkan sonuç

göstermektedir ki; çalışanların %47’si iskelenin taşıyabileceği en

fazla ağırlığı gösteren levhanın nereye asılması gerektiğini

bilmemektedir. İşveren/işveren temsilcilerinde ise bu oran

%13’tür. Çalışanların %28’i iskele üzerinde çalışırken aşağıya

malzeme düşmesinin engellemek için topuklukların olması

gereken azami ölçüsünü bilmemektedir. İşveren/işveren

temsilcilerinde ise bu oran %10’dur. Çalışanların %60’ı kişisel

koruyucu donanımlarını sadece iş yaparken kullanmakta, %2’si

ise hiç kullanmamaktadır.

Çalışanlara ve işveren/işveren temsilcilerine bu konularda çeşitli

eğitimler verilerek bilgi seviyelerini daha yüksek bir hale getirilip

bilinçlendirmek daha mümkün hale gelecektir.



2 - ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR



KATILIMCI BİLGİLERİ

Yaş ve cinsiyet dağılımlarına ait bulgular aşağıda gösterilmiştir.

6

%1

%11

%29

%31

%18

%10

53 yaş ve üzeri

46-52

39-45

32-38

25-31

18-24

Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde; %10’u 18-24 yaş, %18’i 

25-31 yaş, %31’i 32-38 yaş, %29’u 39-45 yaş, %11’i 46-52 yaş, %1’i 53 yaş 

ve üzeri yaş dağılıma sahiptir. 

Katılımcı Sayısı=350

Yaş Dağılımları

Erkek Kadın

%99 %1

Katılımcıların cinsiyet dağılımları incelendiğinde; %99’u 

erkek, %1’i kadındır.

Cinsiyet Dağılımları

Katılımcı Sayısı=350
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KATILIMCI BİLGİLERİ

Eğitim durumları ve meslekte çalışma sürelerine ait bulgular aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Durumu

%1

%7

%28

%23

%41

Yüksek Lisans/Doktora

Lisans

Ön Lisans

Lise

İlköğretim

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde; %41’i ilköğretim, %23’ü lise, %28’i ön lisans, %7’si lisans, %1’i yüksek lisans/doktora 

mezunudur.

Meslekte Çalışma Süreleri

%2

%4

%22

%41

%19

%12

21 yıl ve üzeri

16-20 yıl

11-15 yıl

6-10 yıl

1-5 yıl

1 yıldan az

Katılımcıların çalışma süreleri incelendiğinde; %12’si 1 yıldan az, %19’u 1-5 yıl, %41’i 6-10 yıl, %22’si 11-15 yıl, %4’ü 16-20 

yıl, %2’si 21 yıl ve üzeri meslekte çalışma sürelerine sahiptir.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350



Bilgi seviyelerine ait bulgular aşağıda gösterilmiştir.

%6

%6

%8

%7

%6

%31

%35

%32

%31

%29

%63

%59

%60

%62

%65

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi seviyeniz

Çalışan olarak yasal sorumluluklarınız hakkında bilgi
seviyeniz

Çalışan olarak yasal haklarınız

Yer aldığınız görevinizdeki riskler hakkında bilgi
seviyeniz

Çalışma ortamınızdaki iş güvenliği koşullarının
yeterliliği hakkında bilgi seviyeniz

Az Orta Çok

BİLGİ SEVİYELERİ

Katılımcıların çalışma hayatındaki bilgi seviyeleri incelendiğinde; %65’inin çalışma ortamlarındaki iş güvenliği koşullarının yeterliliği 

hakkındaki bilgi seviyeleri, %62’sinin yer aldıkları görevlerdeki riskler hakkında bilgi seviyeleri, %60’ının çalışan olarak yasal hakları 

hakkında bilgi seviyeleri, %59’unun çalışan olarak yasal sorumlulukları hakkında bilgi seviyeleri ve %63’ünün iş sağlığı ve güvenliği 

hakkındaki bilgi seviyeleri çok iyi derecededir.

Katılımcı Sayısı=350

Bilgi Seviyeleri
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YAPI İSKELESİ KURULUMU

Yapı iskelesi kurulumu ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

Yapı İskelelerinde Kurulumu Yapanlar

%13

%16

%71

İskelede çalışan
herhangi bir

çalışan

İş sağlığı ve
güvenliği uzmanı

İskele
kurulumunda

yetkin personel

Katılımcıların "Yapı iskeleleri; iskele ölçüleri ve malzeme özelliklerini göz önünde bulundurarak kurulum kim yapar?" sorusuna 

verdikleri cevaplar incelendiğinde; %71’i iskele kurulumunda yetkin personel, %16’sı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve %13’ü iskelede 

çalışan herhangi bir çalışan cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %71’i iskele kurulumunda yetkin personel cevabını vererek doğru 

cevaplamıştır.

İskelenin Taşıma Kapasitesini Gösteren Levhalar

%17

%30

%53

Çalışanların
dinlendiği alana

Çalışma
sahasının

girişine

İskelenin uygun
ve görülebilir

yerlerine

Katılımcıların "İskelelerin taşıyabilecekleri maksimum taşıma kapasitesini levhaların üzerine yazdıktan sonra nereye asarsınız?"

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %53’ü iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine, %30’u çalışma sahasının girişine ve %17’si 

çalışanların dinlendiği alana cevaplarını vermişlerdir.  Katılımcıların %53’ü iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine cevabını vererek 

doğru cevaplamışlardır.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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İSKELE KAYMASI

İskelenin kaymasını önlemek için yapılması gerekenlere ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İskelenin Kaymasını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

%32

%60

%61

%68

Zemin ile ilgili
çalışanlara bilgi

verilmelidir.

Taşıyıcı zemine
sabitlenmelidir.

Zemin önceden
kontrol edilmeli ve

temizlenmelidir.

Fazladan yük
olmaması gerekir.

Katılımcıların " İskelenin taşıyıcı elemanlarının kaymasını önlemek için yapılması gerekenler " sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; %68’i fazladan yük olmaması gerekir, %61’i zemin önceden kontrol edilmeli ve temizlenmelidir, %60’ı taşıyıcı 

zemine sabitlenmelidir, %32’si zemin ile ilgili çalışanlara bilgi verilmelidir yanıtlarını vermişlerdir. Çalışanların %60’ı taşıyıcı 

zemine sabitlenmelidir cevabı ile doğru yanıtlamıştır.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Katılımcı Sayısı=350
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İSKELE TÜRLERİ - 4857 SAYILI İŞ KANUNU BİLGİLERİ

İskele türleri ve 4857 sayılı kanun hakkındaki bilgi düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.

İskele Türleri

%62

%80

%86

Asma iskeleler

Mobil iskeleler

Bağımsız iskeleler

Katılımcıların iskele türlerini bilme durumları incelendiğinde; %86’sı bağımsız iskeleleri, %80’i mobil iskeleleri ve %62’si asma 

iskeleleri bilmektedir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

%1

%4

%28

%67

Hiçbiri

Çalışan

İşveren

Her ikisi
de

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Hangi Kişileri Kapsadığı Durumu

Katılımcıların " 4857 sayılı iş kanunu kimleri kapsar« sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %67’si her ikisi de, %28’i işveren, 

%4’ü çalışan ve %1’i hiçbiri yanıtlarını vermişlerdir. Katılımcıların %67’si hem işvereni hem de çalışanı diyerek doğru cevabı 

vermiştir.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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İSKELE GÜVENLİĞİ

İskele güvenliği ile ilgili bilgi düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.

İskele Güvenliği İçin Gereken Güvenlik Önlemleri

%5

%16

%70

%9

Çok iyi biliyorum

İyi derecede
biliyorum

Orta derecede
biliyorum

Az derecede
biliyorum

Katılımcılara iskele güvenliği için gereken güvenlik önlemlerini ne kadar bildikleri sorulduğunda; %9’u az derecede 

biliyorum, %70’i orta derecede biliyorum, %16’sı iyi derecede biliyorum, %5’i çok iyi biliyorum yanıtlarını vermişlerdir.

Malzeme Düşmesini Engellemek İçin Süpürgelik/Tekmelik/Topukluk Yüksekliği

%3

%10

%72

%11

%4

25 cm

20 cm

15 cm

10 cm

5 cm

Katılımcıların "Malzeme düşmesini engellemek için süpürgeliklerin/tekmelik/topukluk en az kaç cm yüksekliğinde olmalıdır?" 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %4’ü 5 cm, %11’i 10 cm, %72’si 15 cm, %10’u 20 cm ve %25’i 25 cm cevabını vermiştir. 

Katılımcıların %72’si 15 cm cevabını vererek doğru cevaplamıştır.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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Bilgi seviyelerine yönelik sorulmuş olan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplara ait bulgular 

aşağıda gösterilmiştir.

%11

%14

%10

%13

%7

%13

%8

%14

%6

%12

%5

%89

%86

%90

%87

%93

%87

%92

%86

%94

%88

%95

Bağımsız iskeleler, en yaygın olarak kullanılan iskele tipidir.

Bağımsız iskelelerin tasarımına bağlı olarak bir veya tüm
katları ızgara ile döşelidir

Bağımsız iskeleler isimlerine rağmen, dengeli olabilmesi için
normal bağlara (bağlantı elemanlarına) sahiptir.

İskele bileşenleri iskeleyi kullanacak personelin çalışma
rahatlığına müsaade edecek konumda olmalıdır.

Mobil iskele sistemlerinde, iskelenin ayak bölümünde
tekerlekler bulunmaktadır.

Asma iskele (elektrikli asma iskele), yük kaldırma özelliğine
sahip olan dış cephe sistemidir.

Asma iskeleler, kaldırma mekanizması ve halatların çatıya
sabitlendiği askı ayaklarından oluşmaktadır.

Asma iskeleler, binanın ve çalışma planının özelliklerine uygun
olarak bireyselleştirilebilir

Yeşil etiket; iskelenin gereksinimleri karşıladığı ve üzerinde
çalışmanın uygun olduğunu belirtir

Sarı etiket; iskelenin gereksinimleri tam olarak karşılamadığını,
ancak yüksekten düşmeye karşı önleyici koruyucu ekipman

kullanılarak üzerinde çalışılabileceğini belirtir

Kırmızı etiket; iskelenin gereksinimleri karşılamadığını veya
kurma çalışmalarının devam ettiğini, üzerinde çalışmanın

yasaklandığını belirtir.

Yanlış Doğru

BİLGİ SEVİYELERİ

Katılımcıların bilgi seviyelerine yönelik sorulan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, %95’i "Kırmızı etiket; iskelenin 

gereksinimleri karşılamadığını veya kurma çalışmalarının devam ettiğini, üzerinde çalışmanın yasaklandığını belirtir." %88’i "Sarı 

etiket; iskelenin gereksinimleri tam olarak karşılamadığını, ancak yüksekten düşmeye karşı önleyici koruyucu ekipman kullanılarak 

üzerinde çalışılabileceğini belirtir. "  %94’ü " Yeşil etiket; iskelenin gereksinimleri karşıladığı ve üzerinde çalışmanın uygun

olduğunu belirtir." %86’sı "Asma iskeleler, binanın ve çalışma planının özelliklerine uygun olarak bireyselleştirilebilir." %92’si "Asma 

iskeleler, kaldırma mekanizması ve halatların çatıya sabitlendiği askı ayaklarından oluşmaktadır." %87’si "Asma iskele (elektrikli 

asma iskele), yük kaldırma özelliğine sahip olan dış cephe sistemidir." %93’ü "Mobil iskele sistemlerinde, iskelenin ayak bölümünde 

tekerlekler bulunmaktadır." %87’si "İskele bileşenleri iskeleyi kullanacak personelin çalışma rahatlığına müsaade edecek konumda

olmalıdır." %90’nı "Bağımsız iskeleler isimlerine rağmen, dengeli olabilmesi için normal bağlara (bağlantı elemanlarına) sahiptir." 

%86’sı Bağımsız iskelelerin tasarımına bağlı olarak bir veya tüm katları ızgara ile döşelidir." ve %89’u "Bağımsız iskeleler, en yaygın 

olarak kullanılan iskele tipidir." cevabını vererek doğru yanıtlamıştır.

Katılımcı Sayısı=350
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İŞ KAZASI

İş kazası ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İş Kazası Yaşanma Durumu

%33

%67

Evet Hayır

Katılımcıların çalıştıkları yerde iş kazaları yaşama durumları incelendiğinde, %33’ü iş kazası geçirmiş veya bir kazaya 

şahit olmuş, %67’si ise hiç iş kazası geçirmemiş ve herhangi bir iş kazasına şahit olmamıştır.

İş Kazası Sonuçları

%3

%4

%26

%67

Ölüm

Sakat kalma

Maddi hasar

İlk yardım müdahalesi
(ezilme/kesik vb.)

Yaşanan iş kazalarının sonuçları incelendiğinde; %67’si ilk yardım müdahalesi (ezilme/kesik vb.), %26’sı maddi 

hasar, %4’ü sakat kalma, ve %3’ü ölüm ile sonuçlanmıştır.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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İŞ KAZALARI - MESLEK HASTALIKLARINI 

ÖNLEME

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme ve iş kazalarının sebeplerine ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Önleme Sorumluluğu

%18

%23

%29

%30

Devletin

Çalışanların

İşverenin

Hepsinin

Çalışanların "İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek kimin sorumluluğundadır" sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde; %30’u hepsinin, %29’u işverenin, %23’ü çalışanların ve %18’i devletin yanıtlarını vermişlerdir.

İş Kazalarının Sebepleri

%34

%52

%61

%67

%73

Yoğun İş
Temposu

Uzun Çalışma
Saatleri

KKD
Kullanmama

Tecrübesizlik

Dikkatsizlik

Katılımcılara iş kazalarının sebepleri sorulduğunda; %73’ü dikkatsizlik, %67’si tecrübesizlik, %61’i kişisel koruyucu donanım

kullanmama, %52’si uzun çalışma saatleri ve %34’ü yoğun iş temposu yanıtlarını vermişlerdir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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İskele Kurulumu

%31

%69

Kendi ekibimiz tarafından Dışarıdan bir ekip tarafından

Katılımcılara çalıştıkları yerde iskele kurulumlarının kim tarafından yapıldığı sorulduğunda; %31’i kendi ekibimiz 

tarafından, %69’u dışarıdan bir ekip tarafından yanıtlarını vermişlerdir.

İskelelerin Periyodik Kontrolleri

%75

%25

Evet Hayır

Katılımcılara çalıştıkları yerde kullanılan iskelelerin kontrollerinin periyodik olarak yapılıp yapılmadığı sorulduğunda; 

%75’i evet yapılıyor, %25’i ise hayır yapılmıyor cevabını vermiştir.

İskele kurulumu ve iskelelerin periyodik kontrolü ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350

16

İSKELE KURULUMU - PERİYODİK MUAYENE



Yurt Dışı Şantiyelerinde Çalışma Durumu

%69

%31

Evet Hayır

Katılımcılara daha önce yurt dışı şantiyelerinde çalışma durumları sorulmuş; %31’i daha önce yurt dışında çalışırken, 

%69’u daha önce yurt dışında çalışmamıştır. 

Türkiye ve Yurt Dışındaki İSG Uygulamalarının Karşılaştırılması

%42

%55

%3

Türkiye daha iyi Yurt dışı daha iyi Aynı

Daha önce yurt dışında çalışan katılımcıların, Türkiye ve yurt dışındaki İSG uygulamalarını karşılaştırmaları 

incelendiğinde; %55’i yurt dışında İSG uygulamalarının daha iyi, %42’si Türkiye’de daha iyi, %3’ü ise aynı olduğunu 

düşünmektedir.

Türkiye - yurt dışı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının karşılaştırılması ile ilgili sorulara ait bulgular 

aşağıda gösterilmiştir. 

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=110
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YURT İÇİ - YURT DIŞI ŞANTİYE KARŞILAŞTIRMA



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanım sıklıklarına ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanım Sıklık Durumu

%2

%11

%27

%60

Hiç kullanmıyorum

Ara sıra kullanıyorum

Her zaman kullanıyorum

Sadece iş yaparken
kullanıyorum

Katılımcıların kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanım sıklıkları incelendiğinde; %27’si her zaman, %60’ı sadece 

iş yaparken, %27’si her zaman, %11’i ara sıra kullanmakta, %2’si ise hiç kullanmamaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) Kim Tarafından Sağlandığı Durumu

%5

%95

Kendim alıyorum

Çalıştığım firma
temin ediyor

Katılımcılara kişisel koruyucu donanımın (KKD) kim tarafından sağlandığı sorulduğunda; %95’i çalıştığı firma temin 

ediyor, %5’i kendim alıyorum cevabını vermiştir.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

%83

%17

Evet Hayır

Katılımcılara çalışmakta oldukları iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun olup olmadığı sorulduğunda; %83 ile 

iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmakta, %17 ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmamakta yanıtı alınmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Yeterli Görme Durumu

%60%15

%25

Evet Hayır Kısmen

Katılımcıların çalışmakta oldukları işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ne derece yeterli olduğu 

sorulduğunda; %60’ının yeterli bulduğu, %25’inin kısmen yeterli bulduğu, %15’inin ise yeterli bulmadığı görülmüştür. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM ALMA

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim alma durumlarına ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Alma 
Durumları

%81

%19

Evet Hayır

Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma durumları 

incelendiğinde; %81’i eğitim alırken , %19’u eğitim 

almamıştır.

Eğitimleri Faydalı Bulma Durumları

%51%45

%5

Faydalı buluyorum Biraz faydalı buluyorum
Faydalı bulmuyorum

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan katılımcıların eğitimleri faydalı 

bulma durumları incelendiğinde; %51’i faydalı buluyorum, %45’i 

biraz faydalı buluyorum ve %5’i faydalı bulmuyorum yanıtlarını 

vermişlerdir.

İskelede Oluşabilecek Riskler ve Kaçınma Yollarını İçeren Eğitimi Alma Durumları

%81

%19

Evet Hayır

Katılımcıların iskelenin güvensiz kullanımı sebebiyle oluşabilecek riskler ve  bunlardan kaçınma yolları ile ilgili bir eğitim 

alma durumları incelendiğinde; %19’u eğitim almamışken, %81’i eğitim almıştır.

Katılımcı Sayısı=350

Katılımcı Sayısı=350 Katılımcı Sayısı=283
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ÇALIŞAN ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ

Görüşmelere katılan çalışanların İSG ve güvenli iskele kullanımı hakkındaki görüşlerine aşağıda yer 

verilmiştir.

Güvenlik önemleri yetersiz kalıyor. Konusunda uzman olmayan iskeleciler ucuz

maliyet adına çalıştırılıyor, bu da risk yaratıyor. İskele kontrolleri zamanında

yapılmıyor. Çalışanlar iş güvenliği ön planda tutulmuyor. İşi hızlı bitirmek adına

izinler alınmadan iş yapılması bekleniyor. Eğitimler düzenleniyor ama hep teorik.

Uygulamalı eğitimlere ağırlık verilmeli.

27 yaşında

Deneyim yılı 9 yıl

Lise terk

Önlemler yetersiz. Ucuz iskeleciler ile çalışılıyor. Çalışanlar iş güvenliği değil maliyet

ön planda tutuluyor. Kontroller hep aksıyor. Bizden hızlı bitirilmesi isteniliyor.

Eğitimler düzenleniyor ama sahada ihtiyacımız olan eğitimler düzenlenmiyor.

28 yaşında

Deneyim yılı 10 yıl

Ön lisans mezunu
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ÇALIŞAN ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ

Odak grup görüşmeleri sonucu elde edilen içgörülere aşağıda yer verilmiştir. 

• İskele ekiplerinin hizmet verdiği firmadan bağımsız 

çalışması gerekli aksi halde denetimler amacına hizmet 

etmiyor.

• İşverenlere yaptırımlar eksik yapılıyor.

• Gerekli eğitimler verilmiyor.

• İşi hızlı bitirmek adına izinler alınmadan iş yapılması 

bekleniyor.

• Konusunda uzman olmayan iskele ustaları ucuz maliyet 

adına çalıştırılıyor, bu da risk yaratıyor.

• İskele kontrolleri zamanında yapılmıyor, öncelik her zaman 

işi bitirmek ve maliyet oluyor.

• İskele eğitimleri genelde teoriden öteye gitmiyor, daha çok 

uygulamalı eğitimler olması önemli fakat yapılmıyor.

• Takip sistemi yok, öncelik iş değil işçi güvenliği olmalı 

işverenler bu konulara önem vermiyor.

• Çalışanlar iş güvenliği ve zamanı yönetmek arasında riske 

atılıyor.

• Tesislerde kullanılan birçok iskele standartlara uygun değil, 

eski ve yetersiz iskeleler kullanılıyor.

• İskeleleri onaylayan kişiler göz ardı edebiliyor, suistimaller

olabiliyor.
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Çalışan Görüşmeleri - 8 Kişi

Hedef Grup Elde Edilen İçgörüler



3 – İŞVEREN/İŞVEREN TEMSİLCİLERİ             
İLE İLGİLİ SONUÇLAR



KATILIMCI BİLGİLERİ

Yaş ve cinsiyet dağılımlarına ait bulgular aşağıda gösterilmiştir.

%7

%3

%34

%32

%24

53 yaş ve üzeri

46-52

39-45

32-38

25-31

Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde; %24’ü 25-31 yaş, 

%32’si32-38 yaş, %34’ü 39-45 yaş, %3’ü 46-52 yaş, %7’si 53 yaş ve 

üzeri yaş dağılıma sahiptir. 

Katılımcı Sayısı=30

Yaş Dağılımları

Erkek Kadın

%83 %17

Katılımcıların cinsiyet dağılımları incelendiğinde; %83’ü 

erkek, %17’si kadındır.

Cinsiyet Dağılımları

Katılımcı Sayısı=30
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KATILIMCI BİLGİLERİ

Eğitim durumları ve meslekte çalışma sürelerine ait bulgular aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Durumu

%67

%23

%10

Yüksek Lisans/Doktora

Lisans

Ön Lisans

Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde; %10’u ön lisans, %23’ü lisans, %67’si yüksek lisans/doktora eğitim durumuna sahiptir.

Meslekte Çalışma Süreleri

%10

%17

%37

%23

%13

21 yıl ve üzeri

16-20 yıl

11-15 yıl

6-10 yıl

1-5 yıl

Katılımcıların çalışma süreleri incelendiğinde; %13’ü 1-5 yıl, %23’ü 6-10 yıl, %37’si 11-15 yıl, %17’si 16-20 yıl, %10’u 21 yıl ve üzeri 

meslekte çalışma sürelerine sahiptir.

Katılımcı Sayısı=30

Katılımcı Sayısı=30
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Bilgi seviyelerine ait bulgular aşağıda gösterilmiştir.

%13

%17

%20

%17

%20

%13

%27

%17

%20

%30

%23

%34

%60

%66

%60

%53

%57

%53

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi seviyeniz

İşveren olarak yasal sorumluluklarınız hakkında bilgi
seviyeniz

İşveren olarak yasal haklarınız hakkında bilgi
seviyeniz

Çalışma alanınızdaki iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile
ilgili bilgi seviyeniz

Çalışma alanınızdaki iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarının etkinliği

İskele kullanımı için özel hükümler ile ilgili bilgi
seviyeniz

Az Orta Çok

BİLGİ SEVİYELERİ

İşveren/işveren temsilcilerinin çalışma hayatındaki bilgi seviyeleri incelendiğinde; %53’ünün iskele kullanımı için özel hükümler ile

ilgili bilgi seviyeleri, %57’sinin çalışma alanındaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliği ile ilgili bilgi seviyeleri, %53’ünün

çalışma alanındaki iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile ilgili bilgi seviyeleri, %60’ının işveren olarak yasal hakları hakkında bilgi seviyeleri,

%66’sının işveren olarak yasal sorumlukları hakkında bilgi seviyeleri, %60’ının iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi seviyeleri çok

iyi derecededir.

Katılımcı Sayısı=30

Bilgi Seviyeleri
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi

%57
%43

Evet Hayır

Katılımcıların İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma 

durumları incelendiğinde, %57’si iş güvenliği eğitimi 

almış, %43’ü iş güvenliği eğitimi almamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Uygulamalar

%33

%50

%17

Kısmen

Hayır

Evet

Katılımcıların işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaların eksiksiz yapılıp yapılmadığı ile ilgili düşünceleri

incelendiğinde, %17’si eksiksiz yapıldığını düşünüyor, %50’si eksiksiz yapıldığını düşünmüyor. %33’ü ise kısmen yapıldığını 

düşünüyor.

Katılımcı Sayısı=30

Katılımcı Sayısı=30

İşyerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu

%63

%37

Evet Hayır

Katılımcıların işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

olma durumları incelendiğinde, %63’ünün kurulu var, 

%37’sinin ise kurulu yoktur.

Katılımcı Sayısı=30
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İŞ KAZALARI

İş kazaları ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İş Kazası Sebepleri

%40

%87

%90

%90

%90

%93

Diğer

Uzun Çalışma
Saatleri

Yoğun İş
Temposu

Dikkatsizlik

Tecrübesizlik

KKD Kullanmama

Katılımcılara iş kazalarının sebepleri sorulduğunda verdikleri cevaplar incelendiğinde; %93’ü koruyucu kullanmama, %90’u

tecrübesizlik, %90’u dikkatsizlik, %90’u yoğun iş temposu, %87’si uzun çalışma saatleri, %40’ı diğer yanıtını vermiştir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Katılımcı Sayısı=30

%3

%7

%90

Çalışan

İşveren

Her ikisi
de

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Önleme Sorumluluğu

İş kazaları ve meslek hastalıkları önlemek hangi kişileri kapsadığı sorusuna verdikleri cevapları incelendiğinde; %90’u hem 

işveren hem çalışanın sorumluluğunda olduğunu, %7’si işveren, %3’ü ise çalışan sorumluluğunda olduğunu düşünmektedir.

Katılımcı Sayısı=30
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İSKELE KURULUMU

İskele kurulumu ve kullanımı ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Uygulamalar 

%33

%50

%17

Kısmen

Hayır

Evet

Katılımcıların işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaların eksiksiz yapılıp yapılmadığı ile ilgili düşünceleri

incelendiğinde, %17’si eksiksiz yapıldığını düşünüyor, %50’si eksiksiz yapıldığını düşünmüyor. %33’ü ise kısmen yapıldığını 

düşünüyor.

Katılımcı Sayısı=30

İskelelerin Kurulumu ve Kullanımı ile İlgili Bilgi Düzeyi

%7

%73

%20

Düşük

Orta

Yüksek

Katılımcıların iskelelerin kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgi düzeyleri incelendiğinde; %7’si düşük, %73’ü orta, %20’si yüksek 

düzeyde bilgisinin olduğunu düşünüyor.

Katılımcı Sayısı=30
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İSKELE TÜRLERİ

İskele türleri ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İskele Türleri

%63

%87

%63

Asma iskeleler

Mobil iskeleler

Bağımsız iskeleler

Katılımcıların iskele türlerini bilme durumları incelendiğinde; %63’ü bağımsız iskeleleri, %87’si mobil iskeleleri ve %63’ü asma

iskeleleri bilmektedir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Katılımcı Sayısı=30

İskelelerin Taşıyabilecekleri Maksimum Taşıma Kapasitesi Levhasının Asım Yeri

%13

%87

Çalışma Sahasının
Girişine

İskelenin Uygun ve
Görülebilir
Yerlerine

Katılımcılara iskelelerin taşıyabilecekleri maksimum taşıma kapasitesi levhasının asım yeri sorulduğunda; %87’si iskelenin uygun ve 

görülebilir yerine cevabını vererek doğru cevaplamıştır, %13’ü ise çalışma sahasının girişine cevabını vererek yanlış cevaplamıştır.

Katılımcı Sayısı=30
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İSKELE PERİYODİK KONTROLÜ 

İskele kurulumu ve iskelelerin periyodik kontrolü ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

İskele Azami Periyodik Kontrol Süresi

%7

%77

%10

%6

Bilmiyorum

Altı ayda bir kere

En az ayda bir kere

Üç ayda bir kere

Katılımcılara İskelelerin azami periyodik kontrol süresi sorulduğunda; %77’si altı ayda bir kere cevabını vererek doğru cevaplamıştır.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Katılımcı Sayısı=30

İskele Kontrol Sonuçlarının Yazım Yeri

%30

%70

İskelenin Faaliyet
Raporuna

Yapı İş Defterine

Katılımcılara periyodik kontrolleri yapılan iskelelerin kontrol sonuçlarının nereye yazılacağı sorulduğunda; %70’i yapı iş defterine 

cevabını vererek doğru cevaplamıştır, %30’u ise iskelenin faaliyet raporuna cevabını vererek yanlış cevaplamıştır. 

Katılımcı Sayısı=30
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ASMA İSKELELER

Yönetmeliklerle ile ilgili bilgi düzeyleri ve KKD kullanım sıklığı sorularına ait bulgular aşağıda 

gösterilmiştir. 

%17

%17

%66

Bilmiyorum

Makine Emniyeti
Yönetmenliği

Yapı İşlerinde İş
Sağlığı ve
Güvenliği

Yönetmeliği

Katılımcılara asma iskelelerin hangi yönetmeliğe tabi olduğu sorulduğunda; %66’u «Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği» yanıtını vererek doğru cevaplamıştır. %17’si makine emniyet yönetmeliğine tabi olduğunu, %17’si ise hangi 

yönetmeliğe tabi olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcı Sayısı=30

Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı

%30

%47

%23

Kısmen

Hayır

Evet

Katılımcılara çalışanların kişisel koruyucu donanımlarını (KKD) ne düzeyde özenli kullandıkları sorulduğunda; %23’ünün özenli

kullandığını, %47’sinin özenli kullanmadığını, %30’unun ise kısmen özenli kullandığını düşünmektedir.

Katılımcı Sayısı=30

Asma İskelelerin Tabi Olduğu Yönetmelik
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İSKELE ELEMANLARI

Azami topukluk yüksekliği ve iskele elemanlarının taşınması ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda 

gösterilmiştir. 

%4

%90

%3

%3

20 cm

15 cm

10 cm

5 cm

Katılımcılara malzeme düşmesini engellemek için olması gereken azami topukluk yüksekliği sorulduğunda; %3’ü 5cm, %3’ü 

10 cm, %90’ı 15 cm, %4’ü 20 cm olarak belirtmiştir. %90 doğru cevapla katılımcıların bilgi seviyesi çok iyi düzeydedir.

Katılımcı Sayısı=30

İskele Elemanlarının Taşınması Durumunda Oluşabilecek Risklere Karşı Alınan 
Önlemler

%17

%7

%77

%70

%23

%100

Diğer

Bilmiyorum

Yol güzergahının planının çıkartılması

Yolda elektrik telleri, aydınlatma direkleri,
köprüler gibi yapıtların ölçülerinin öğrenilmesi

Yol durumunun trafik hareketliliğine göre
saat planlamasının yapılması

Planlamaya gerek yok

Katılımcıların iskele parçalarının taşınması durumunda oluşabilecek risklere karşı alınan önlemler ile ilgili bilgileri incelendiğinde; 

%100’ü planlama gerek olmadığını söylüyor, %23’ü Yol durumunun trafik hareketliliğine göre saat planlamasının yapılması gerektiğini, 

%70’i Yolda elektrik telleri, aydınlatma direkleri, köprüler gibi yapıtların ölçülerinin öğrenilmesi sonrasında yapılması gerektiğini,  %77’si 

Yol güzergahının planının çıkartılmasından sonra gerektiğini, %17’si diğer önemlerin alması gerektiğini, %7’si ise bilgisinin olmadığını 

belirtmiştir. 

Katılımcı Sayısı=30

Topukluk (Süpürgelik, Tekmelik) Yüksekliği

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
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BARET (BAŞ KORUYUCU) KULLANIMI

Baretlerin (baş koruyucu) ve iskelelerin uygun olması gereken standartlar ile ilgili sorulara ait bulgular 

aşağıda gösterilmiştir. 

%4

%6

%85

%5

Herhangi bir standart veya
işarete gerek yoktur

CN işaretli TS EN 450
Standartlarına uygun

CE işaretli TS EN 397
Standartlarına uygun

CB işaretli TS EN 350
Standartlarına uygun

Katılımcılara baretlerin (baş koruyucu) hangi standartlara uygun olması gerektiği sorulduğunda; %5’i CB işaretli TS EN 350 

standartlarına uygun olması gerektiğini, %85’i CE işaretli TS EN 397 standartlarına uygun olması gerektiğini, %6’sı CN işaretli TS 

EN 450 standartlarına uygun olması gerektiğini, %4’ü ise herhangi bir standart veya işarete gerek yok olmadığını belirtmiştir. %85 

doğru cevapla katılımcıların bilgi seviyesi çok iyi düzeydedir.

Katılımcı Sayısı=30

İskelelerin Uygun Olması Gereken Standartlar

Baretlerin (Baş Koruyucu) Uygun Olması Gereken Standartlar

Katılımcılara iskelelerin hangi standartlara uygun olması gerektiği sorulduğunda; %5’i CB işaretli TS EN 350 standartlarına uygun 

olması gerektiğini, %5’i CN işaretli TS EN 450 standartlarına uygun olması gerektiğini, %90’nı ise CE işaretli TS EN 12810 

standartlarına uygun olması gerektiğini belirtmiştir. %90 doğru cevapla katılımcıların bilgi seviyesi çok iyi düzeydedir.

Katılımcı Sayısı=30

%90

%5

%5

CE işaretli TS EN 12810
Standartlarına uygun

CN işaretli TS EN 450
Standartlarına uygun

CB işaretli TS EN 350
Standartlarına uygun
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UYARI ETİKETLERİ

Uyarı etiketi kullanımı ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

Uyarı Etiketleri

Katılımcıların iskele üzerindeki uyarı etiketleri ile ilgili bilgi seviyeleri incelendiğinde; %100’ü «Kırmızı etiket; iskelenin gereksinimleri

karşılamadığını veya kurma çalışmalarının devam ettiğini, üzerinde çalışmanın yasaklandığını belirtir» yanıtını, %90’ı «Sarı etiket;

iskelenin gereksinimleri tam olarak karşılamadığını, ancak yüksekten düşme koruyucu ekipman kullanılarak üzerinde

çalışılabileceğini belirtir» yanıtını, %100’ü «Yeşil etiket; iskelenin gereksinimleri karşıladığı ve üzerinde çalışmanın uygun olduğunu

belirtir» yanıtını vererek doğru cevaplamıştır, bilgi seviyeleri çok iyi düzeydedir.

Katılımcı Sayısı=30

%10

%100

%90

%100

Yeşil etiket; iskelenin gereksinimleri karşıladığı ve üzerinde
çalışmanın uygun olduğunu belirtir

Sarı etiket; iskelenin gereksinimleri tam olarak karşılamadığını,
ancak yüksekten düşme koruyucu ekipman kullanılarak

üzerinde çalışılabileceğini belirtir

Kırmızı etiket; iskelenin gereksinimleri karşılamadığını veya
kurma çalışmalarının devam ettiğini, üzerinde çalışmanın

yasaklandığını belirtir

Yanlış Doğru
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4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 sayılı iş kanunu ile ilgili sorulara ait bulgular aşağıda gösterilmiştir. 

4857 Sayılı İş Kanunu

Katılımcıların 4857 sayılı iş kanunu ile ilgili bilgi seviyeleri incelendiğinde; %100’ü «İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların

kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilmelidir» yanıtını, %100’ü «İş

ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu

ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edilecektir» yanıtını, %90’ı «İşçiler, işyerinde kullanılacak iş

ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri

alacaktır» yanıtını, %97’si «İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır»

yanıtını, %90’ı «Devlet, işçilerin karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları

konusunda bilgilendirmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır» yanıtını vererek doğru cevaplamıştır, bilgi

seviyeleri çok iyi düzeydedir.

Katılımcı Sayısı=30

%10

%3

%10

%90

%97

%90

%100

%100

Devlet, işçilerin karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,
alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları

konusunda bilgilendirmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği
eğitimini vermek zorundadır

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine
uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır

İşçiler, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe
uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine

zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır

İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını,
sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde

bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike
oluşturmamasına dikkat edilecektir

İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların
kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan
kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilmelidir

Yanlış Doğru
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İŞVEREN/İŞVEREN TEMSİLCİSİ ODAK GRUP 

GÖRÜŞMELERİ

Eğitim, workshop gibi çalışmalara katılım azalıyor. İşçiler güvenlik ekipmanlarının

önemi ve kullanımı konularında ilgisizler. Uyarıları yapmadan kullanıyorlar.

Kullanma talimatlarını okuma veya bilgi edinme gibi alışkanlıkları yok. Kaza

anında nasıl davranacakları konularında bilgisizler. Kaza olmayacakmış gibi

çalışıyorlar. İş disiplinleri çok düşük. Uyarıları pek dikkate almıyorlar.

30 yaşında

Deneyim yılı 15 yıl

Üniversite mezunu

Departman Amiri 

İşçiler güvenlik ekipmanlarını çok kullanmıyorlar. İSG konularında ilgisizler.

Yaşanılan kazalardan ders çıkarmıyorlar. Eğitimlerden kaçıyor ve ekipmanların

kullanım kılavuzlarını okumuyorlar. Temel bileşenlerin kurulumunu gereksiz

görüyorlar. Koordineli bir şekilde çalışmıyorlar. İş disiplinleri çok düşük. Hep

uyarmak gerekiyor.
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Görüşmelere katılan işveren/işveren temsilcilerinin İSG ve güvenli iskele kullanımı hakkındaki 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.

28 yaşında

Deneyim yılı 7 yıl

Üniversite mezunu



İşveren/İşveren Temsilcisi 
Görüşmeleri - 7 Kişi

• Güvenlik ekipmanları olmasına rağmen bazı işçiler kullanmaktan 

kaçınıyor.

• Çalışanlar, İSG ve mesleki gelişim eğitimlerine önem vermiyor.

• Uzmanlar yetkinliklerini geliştirmek için organize edilen eğitim, 

workshop gibi çalışmalara katılım ve ciddiyet konularında eksik 

kalıyor.

• Uzman/yetkili kişiler güvenli olmayan iskele malzemelerinin 

kontrollerini aksatıyor.

• Çalışanlar eğitimlerden kaçıyor.

• İşveren,  1. derece sorumlu olduğu için çalışanlar sorumluluk 

almaktan kaçınıyor.

• İSG hususunda gerekli özen gösterilmiyor.

• Uzmanlar koordinasyon içinde çalışmıyor.

• Satın alınan ürünlerle ilgili okunması gereken kullanma talimatları 

okunmuyor, bilgi edinilmiyor.

• Yaşanan onca kazadan ibret alınmamakta, eski usullerle 

çalışmaktan vazgeçilmemektedir.

• Tek kalaslı, korkuluksuz iskelelerde emniyet kemeri kullanmak, 

gerekli önlem alınmış ve tek başına yeterli olarak kabul 

edilmemelidir.

• Çalışılacak olan iskelenin temel bileşenlerini kurmak, fazladan 

malzeme yerleştirme olarak kabul edilmektedir.

• Herhangi bir kaza yaşanmasından hemen sonra bir bilinç oluşmakta 

fakat o da çok kısa sürmektedir.

• Kaza olabileceğine ihtimal verilmemesi ve benzeri varsayımlar 

yapılıyor. Bunlardan kaçınılmalıdır.

• İşe uygun ekipman, makine ve el aletlerinin kullanılması gerekirken 

kolaya kaçabiliyorlar.

• Bazı işçiler iş disiplinine uymama konusunda ısrar ediyor.

• Çalışanlar kurallara uymada direnç gösterebiliyor.

• Bazı çalışanlar görevinin dışında işlere karışabiliyor ve işini bilinçsizce 

yapabiliyor.

Hedef Grup Elde Edilen İçgörüler
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İŞVEREN/İŞVEREN TEMSİLCİSİ ODAK GRUP 

GÖRÜŞMELERİ

Odak grup görüşmeleri sonucu elde edilen içgörülere aşağıda yer verilmiştir. 
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