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toplayan, sektörün kamu, sanayi, üniversiteler de dahil tüm paydaşları ile gelişimini, güvenli ve sağlıklı 

büyümesini amaç edinmiş sektörel bir dernektir.

Derneği sektörün önde gelen rmaları temsil edilmekte olup, İKSD, bugün itibariyle kalıp ve iskele 

sanayicilerini hem sayısal ve hem de nitelik olarak, temsil eden tek çatıdır. Üye rmaların tümü; 

standartlar doğrultusunda üretim yapan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte önemli konut, baraj, 

ticari bina, havaalanı, hastane, yol metro, endüstriyel projeler vb. inşaatlarında proje, danışmanlık, 

malzeme satışı, kiralama ve satış sonrası destek hizmeti vermektedirler.

Derneğin öncelikli amaçları; İKSD'yi ve İKSD'nin kuruluş amaçlarını kamuoyuna anlatmak, dernek 

üyelerinin sektörel sorunlarına ortak akılla tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm üretmeye çalışarak 

sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamak, iş kazalarının önlenmesinde aktif rol 

almaktır.

Amaçları doğrultusunda; bakanlıklar, resmi ve özel kurumlar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Odalar 

ve Borsalar, İhracatçı Birlikleri, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla beraber ortak proje etkinlikler 

yapmak olan İKSD, kâr amacı gütmeyen bağımsız sivil toplum kuruluşudur.

PROJE ORGANİZASYONU

Proje Danışma Kurulu (PDK)
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CORPORATE INFORMATION/PROJECT OWNER

IKSD was established at the beginning of 2017 and is a sectoral association that gathers Turkey's leading 

domestic and foreign-origin formwork, scaffolding and related equipment manufacturers serving in 

Turkey under its roof, aiming at the development, safe and healthy growth of the sector with all 

stakeholders including the public, industry, and universities.

The association represents the leading companies in the sector and IKSD is the only roof that represents 

the formwork and scaffolding industrialists both quantitatively and qualitatively as of today. All member 

companies: They provide project, consultancy, material sales, leasing and after-sales support services in 

the construction of important housing, dam, commercial building, airport, hospital, road metro, 

industrial projects, etc. on both national and international scales that produce in line with the standards.

The primary objectives of the Association are to explain IKSD and the founding purposes of IKSD to the 

public, to contribute to the national and international competitiveness of the sector by trying to produce 

solutions to the sectoral problems of the members of the association together with all its stakeholders 

with a common mind, and to take an active role in the prevention of occupational accidents.

In line with its objectives, IKSD, which is to carry out joint project activities with ministries, public and 

private institutions, Turkish Standards Institute (TSE), Chambers and Commodity Exchanges, Exporters' 

Associations, universities and international organizations, is an independent non-governmental 

organization that is not a prot maker.

PROJECT ORGANIZATION
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ü Non-Governmental Organizations - Turkish Enterprise and Business Confederation 
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There's a cliché we all know: "In aviation, the rules are 

written in blood." That's really true, but I don't think it's 

limited to just aviation. The standards that dene the 

model of doing business in our industry, business life, 

especially in production, and show how we can do the 

job safely and correctly, have been written because of 

bitter experiences and these painful experiences are 

extremely valuable documents created so that they do 

not repeat. 

In this context, about 9-10 years ago, the Ministry of 

Labor and TSE initiated and took the initiative to start 

implementing European Standards (Euronorm) in the 

scaffolding sector in Turkey, especially within the 

framework of our EU harmonization laws. And in these 

works, various workshops and meetings were held with 

us scaffolding formwork industrialists. In this process, 

we, scaffolder, and formwork industrialists came 

together and decided to come together both for the development of our sector, the prevention of unfair 

competition, but even more for the spread of standards and the prominence of occupational safety in 

Turkey and established the Scaffolding and Formwork Industrialists' Association. 

At the heart of IKSD's mission is human life and job security. We give great importance to occupational 

safety in our own production sites (factories) but more importantly in the elds (construction sites) where 

our products are used. In this direction, we make designs, give application drawings, send various 

trainers to the eld to make the application correctly and try to train the eld teams as much as possible. 

A well-known fact of the construction industry is that it is not a very efcient sector. You cannot go to 

automation as in factories, there may be points where you cannot set certain rules and control 

occupational safety very strictly. Both in terms of increasing productivity and bringing occupational 

safety to the highest level, the use of systems in the construction sector and the correct implementation of 

the systems are extremely important. 

We see how important occupational health and safety practices in developed countries are. The value 

given to human life is ultimately reected in the work in the eld. If you ask us where we are in this oparea 

in Turkey, I still think that we are not in a sufcient position. Because as someone who has given 30 years 

and maybe a little more to this sector, we have done projects in different places in many countries, and 

we know the work done by Turkish contractors abroad. To be very clear, there are such projects in Africa, 

the Middle East and Central Asia that occupational safety there is unfortunately still not implemented in 

our country. You look at a very nice project, there is a very nice scaffolding set up in front, everything 

looks good, but when you turn around, some old-fashioned things can continue, these are unfortunately 

our weaknesses and the points we need to x. Of course, it is not enough for the higher will to put 

regulations, specications, and standards into effect alone. By saying take these standards and continue 

like this, unfortunately you cannot achieve a result in our culture, in our people, this needs to be checked 

somewhere. Unfortunately, these standards are not adequately audited in Turkey. We are also making 

efforts to take the necessary steps in that regard. And we hope that these will be activated, we believe that 

the higher councils will take steps in that direction, but it is extremely important for us that the general 

awareness of occupational safety in the society, which is essential for us now, is to be created and that this 

demand somehow comes from the bottom up. We need to explain, express and spread in some way that 

occupational safety is not a luxury, it is a necessity.

Hepimizin bildiği bir klişe söz vardır: “Havacılıkta 

kurallar kanla yazılmıştır.” diye. Bu gerçekten doğrudur 

ama sadece havacılıkla sınırlı olduğunu düşünmüyo-

rum. Bizim endüstride, sanayide, iş hayatımızda, 

özellikle üretimde iş yapma modelini tanımlayan, işi 

nasıl güvenle ve doğru yapabileceğimizi gösteren 

standartlar da acı tecrübelerin sonucunda yazılmıştır ve 

bu acı tecrübeler tekrar etmesin diye oluşturulmuş son 

derece değerli dokümanlardır. 

Bu bağlamda yaklaşık 9-10 yıl önce Çalışma Bakanlığı 

ve TSE özellikle bizim AB uyum yasaları çerçevesinde 

Avrupa Standartlarını (Euronorm) Türkiye'de iskele 

sektöründe uygulanmaya başlaması için birtakım 

çalışmalar başlattı, inisiyatif aldı. Ve bu çalışmaların 

içinde biz iskele kalıp sanayicilerinin de olduğu çeşitli 

çalıştaylar ve toplantılar yapıldı. Bu süreçte biz iskele ve 

kalıp sanayicileri bir araya gelip hem sektörümüzün gelişmesi, haksız rekabetin önlenmesi ama daha 

da çok Türkiye'de standartların yaygınlaşması ve iş güvenliğinin ön plana çıkması için bir araya gelme 

kararı aldık ve İskele Kalıp Sanayicileri Derneği'ni kurduk. 

İKSD'nin misyonunun merkezinde insan hayatı ve iş güvenliği vardır. Bizler iş güvenliğinin hem kendi 

üretim sahalarımızda (fabrikalarımızda) ama çok daha önemlisi ürünlerimizin kullanıldığı sahalarda 

(şantiyelerde) çok önemseriz. Bu doğrultuda tasarımlar yaparız, uygulama çizimleri veririz, sahaya 

uygulamanın doğru yapılabilmesi için çeşitli eğitmenler göndeririz ve saha ekiplerini olabildiğince 

yetiştirmeye çalışırız. 

İnşaat sektörünün bilinen bir gerçeği çok verimli bir sektör olmadığıdır. Fabrikalardaki gibi otomasyona 

gidemiyorsunuz, belli kuralları koyup iş güvenliğini çok sıkı denetleyemediğiniz noktalar olabiliyor. Hem 

verimlilik artışı açısından hem de iş güvenliğinin üst seviyeye getirilmesi açısından inşaat sektöründe 

sistemlerin kullanılması ve sistemlerin doğru uygulanması son derece önem taşıyor. 

Gelişmiş ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ne kadar önemsendiğini görüyoruz. İnsan 

hayatına verilen değer nihayetinde sahadaki çalışmalara da yansıyor. Türkiye'de bu alanda hangi 

noktadayız derseniz, ben hala yeterli konumda olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü 30 yılını belki biraz 

daha fazlasını bu sektöre vermiş birisi olarak pek çok ülkede farklı yerlerde projeler yaptık ve Türk 

müteahhitlerin yurt dışında yaptığı işleri de biliyoruz. Çok açık konuşmak gerekirse Afrika'da, Orta 

Doğu'da, Orta Asya'da öyle projeler var ki oradaki iş güvenliği maalesef hala ülkemizde uygulanmıyor, 

uygulanılmıyor. Bir bakıyorsunuz çok güzel bir proje var, ön tarafında çok güzel bir iskele kurulmuş, her 

şey iyi görünüyor ama arkanızı döndüğünüzde yine eski usul bazı şeyler devam edebiliyor, bunlar 

maalesef bizim yumuşak karnımız ve kesinlikle düzeltmemiz gereken noktalar. Tabi üst iradenin 

yönetmelikleri, şartnameleri, standartları yürürlüğe koyması tek başına yetmiyor. Bu standartları alın 

böyle devam edin demekle maalesef bizim kültürümüzde, bizim insanımızda bir sonuç elde 

edemiyorsunuz, bunun bir yerde denetlenmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bu standartlar yeterli 

şekilde denetlenmiyor. O konuda gerekli adımların atılması için biz de çaba sarf ediyoruz. Ve umuyoruz 

ki bunlar aktive olacaktır, üst kurulların o doğrultuda adımlar atacağına inanıyoruz ama bizim için şu an 

esas olan toplumda iş güvenliğinin genel manada bilincinin oluşturulması ve bu talebin bir şekilde 

aşağıdan yukarıya doğru gelmesi bizim için son derece önemli. İş güvenliğinin bir lüks olmadığını, bir 

zorunluluk olduğunu bir şekilde anlatmamız, ifade etmemiz ve yaymamız gerekiyor.

Ö
N

S
Ö

Z

F
O

R
E
W

O
R
D

x xi



Tüm bu gerçekler ve ihtiyaçlar ışığında “Güvenli Hayat Güvenli İskele” projesi; standartların 

uygulanması ve sahada iş güvenliğinin sağlanması anlamında gerçekten İKSD'nin misyonuna çok 

uygun düştü ve bu doğrultuda çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Bu projeyle biz hizmet verdiğimiz rmalara, onların işçilerine, onların ailelerine, üniversitelerde, 

okullarda okuyan öğrencilerimize, onların eğitmenlerine ve aktif olarak sahada çalışan mühendislere, 

teknikerlere kısaca sektöre yakın sektörle iş yapan sektörün içinde bulunan hemen hemen herkese ve 

onların ailelerine dokunmaya çalıştık, bu proje öyle bir proje. Güzel başladık ve güzel sonlandırıyoruz. 

Bu projede yoğun bir emek sarf edildi. Proje etkinlikleriyle dernek paydaşlarımızın önemli bir kısmı ile 

ortak etkinlikler yapma fırsatımız oldu. Projenin planlama, koordinasyon ve yürütme faaliyetlerinde 

katkıları için özellikle proje koordinasyon ekibimize, Proje Yürütme Kurulu ve Proje Danışma Kurulu'na, 

çözüm ortağımız Doğa HSE' ye, İKSD gönüllülerine ve üyelerimize, sektörel basın kuruluşlarına, kısaca 

bize destek veren ve bizimle olan bütün paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Kubilay TÜFEKÇİ 

İKSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

In the light of all these facts and needs, the "Safe Scaffolding for Safe Life" project; In terms of the 

application of standards and ensuring occupational safety in the eld, it has really been very suitable for 

the mission of IKSD, and we believe that it will make a great contribution to our work in this direction. 

With this project, we have tried to touch the companies we serve, their workers, their families, our 

students studying in universities and schools, their trainers and engineers and technicians actively 

working in the eld, in short, almost everyone in the sector who does business with the sector close to the 

sector and their families, this project is such a project. We started well and we end nicely. 

A lot of effort was put into this project. With the project activities, we had the opportunity to make joint 

activities with a signicant part of our association stakeholders. I would like to thank our project 

coordination team, the Project Steering Committee and the Project Advisory Board, our solution partner 

Doga HSE, IKSD volunteers and our members, sectoral press organizations, in short, all our 

stakeholders who support us and are with us for their contributions in the planning, coordination and 

execution activities of the project.

Kind regards,

Kubilay TÜFEKÇİ 

IKSD CHAIRMAN OF THE BOARD
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2018 yılının sonunda projemizi yazmaya karar 

verdiğimizde, pandemi, savaş ve bu denli ekonomik 

zorluklar yoktu. Tüm paydaşlarımızla yollarımızın 

kesişeceği bol etkinlikli bir proje gerçekleştirelim istedik 

ama nereden bilebilirdik ki özellikle çok nadir görülen 

pandemi koşulları ile proje takviminin çakışacağını. 

Buna rağmen bunu hiçbir zaman mazeret kabul etmeyip 

projenin ve tüm etkinliklerin hakkını vermek için ciddi 

anlamda efor sarf etti tüm ekip, projenin her 

aşamasında yoğun bir emek verildi. 

“Güvenli Hayat Güvenli İskele” projemiz Avrupa Birliği 

ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından riskli sektörlere 

yönelik sağlanan fon tarafından desteklendi. İş 

kazalarının en çok olduğu madencilik ve inşaat sektörü 

alanında yazılan projeler önceliklendirildi. İnşaat 

sektöründe her yıl yaklaşık 500 insanımızı kaybediyoruz, 

%35-45'i yüksekten düşerek ölüyor. Biz de bu motivasyonla ve derneğin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

misyonunu da bir araya getirerek bu başlıkta bir proje yazmaya karar verdik ve tüm aşamalarını geçtik. 

Hibe programına yapılan yaklaşık 400 başvuru arasından tüm aşamaları başarıyla geçen 37 projeden 

birisi de “Güvenli Hayat Güvenli İskele” projemiz oldu. 

Proje ekibini oluşturmak için yaptığım iş görüşmelerinde ODTÜ'den inşaat mühendisi bir arkadaştan 

“Şantiyede mühendis arkadaşımı iş kazasında kaybettim, demek ki mühendisler de ölebiliyormuş. Ben 

buna da şahit oldum.” sözlerini duydum ve çok etkilendim. “Hiç kimse kardeşini, babasını, amcasını işe 

ölsün diye göndermez, insanlar ölmesin, sağ salim evine, ailesine dönsün.” duyguları bu projenin her 

aşamasında bizi motive etti. İnşaat sektöründe; tüm yaş gruplarında, farklı tecrübe seviyesinde ve farklı 

sorumluluklarda neredeyse bir savaş kadar insanımızı kaybediyoruz. Biz “Farkındalıkta bir tohum 

ekebilir miyiz? Katkı sağlayabilir miyiz?” temel hedeeriyle bu projeyi yazdık ve bu amaç doğrultusunda 

işçi, işveren ve işçi ailelerine yönelik eğitim ve teknolojik uygulamalarla farkındalık yaratıp katkı 

sunmaya çalıştık. 

İKSD Yönetimi olarak derneğin kuruluşundan itibaren şunu gördük; İSG, iskele kalıp ve bu sistemlerin 

hesaplamalarıyla ilgili çoğu üniversitemizin müfredatı yeterli değil. Dernek olarak biz bu konuyu hem iş 

edindik hem dert edindik. Bu projeden önce de farklı üniversitelerde kalıp ve iskele sistemleriyle ilgili 

mesleki gelişim seminerleri yaptık, kalıp ve iskele ile ilgili teknik komitelerimizle rehberler hazırladık. Bu 

projede özellikle liseler, üniversiteler ve meslek odaları için mesleki gelişim seminerleriyle bilgi donanım 

ve farkındalık sağlamaya çalıştık.  

Bir projenin planlanması ve etkinlikle hayata geçirilmesi tüm işlerde olduğu gibi güçlü bir ekiple 

mümkün olabiliyor.  Biz burada güçlü bir ekip kurmaya çalıştık. Önce proje koordinasyon ekibini ve 

Proje Yürütme Kurulu'nu oluşturduk, daha sonra ortak akıl ve sinerji yaratmak düşüncesiyle farklı 

STK'lar, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan Proje Danışma Kurulu'nu oluşturduk. Bir aşamadan 

sonra bütçe kapsamında çözüm ortaklarıyla da çalışma ihtiyacı oldu, hizmet ve mal alımları için en 

uygun çözüm ortaklarıyla birlikte çalıştık. Projenin her aşamasında farklı paydaşlarımızla yollarımız 

kesişti, ortak etkinlikler yapma imkânımız oldu, tüm bu çalışmalardan aynı zamanda büyük keyif aldık.  

When we decided to write our project at the end of 2018, 

there was no pandemic, war and such economic 

difculties. We wanted to carry out a project with plenty 

of events where our paths would cross with all our 

stakeholders, but how could we have known that the 

project schedule would coincide with the pandemic 

conditions, which are especially rare. Despite this, the 

whole team never accepted this as an excuse and made 

serious efforts to do justice to the project and all the 

activities, and an intense effort was made at every stage 

of the project. 

Our "Safe Scaffolding for Safe Life" project was 

supported by the fund provided by the European Union 

and the Republic of Turkey for risky sectors. Projects 

written in the eld of mining and construction sector, 

where occupational accidents are the highest, were 

prioritized. In the construction industry, we lose about 

500 people every year, 35-45% of them die of falling from a height. With this motivation and bringing 

together the mission of the association on occupational health and safety, we decided to write a project 

under this title and passed all the stages. One of the 37 projects that successfully passed all stages 

among approximately 400 applications made to the grant program was our "Safe Scaffolding for Safe 

Life" project. 

During my work meetings to form the project team, I asked a civil engineer friend from METU, "I lost my 

engineer friend in a work accident on the construction site, so engineers can also die. I witnessed this as 

well." The feelings of "No one sends his brother, father, or uncle to work so that he dies, people should not 

die, let him return home and family safely" motivated us at every stage of this project. In the construction 

sector, we lose almost as many people as a battle in all age groups, with different levels of experience 

and with different responsibilities. We ask, "Can we plant a seed in awareness? Can we contribute?" we 

wrote this project with the basic objectives and in line with this purpose, we tried to raise awareness and 

contribute to workers, employers, and workers' families through training and technological 

applications. 

As IKSD Management, we have seen this since the establishment of the association; The curriculum of 

most of our universities related to OHS, scaffolding formwork and calculations of these systems is not 

sufcient. As an association, we have both taken this issue as a business and have taken this issue as a 

concern. Before this project, we conducted professional development seminars on formwork and 

scaffolding systems in different universities and prepared guides with our technical committees on 

formwork and scaffolding. In this project, we tried to provide information and awareness with 

professional development seminars, especially for high schools, universities, and professional 

chambers.  

Planning a project and implementing it effectively is possible with a strong team as in all works.  We tried 

to build a strong team here. First, we formed the project coordination team and the Project Steering 

Committee, and then we formed the Project Advisory Board consisting of different NGOs, 

academicians, and experts with the idea of creating common sense and synergy. After a stage, there was 

a need to work with solution partners within the scope of the budget, and we worked with the most 

appropriate solution partners for the purchase of services and goods. At every stage of the project, our 

paths crossed with our different stakeholders, we had the opportunity to make joint activities, and we 

enjoyed all these works at the same time.  
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Özellikle proje ekibiyle Avrupa'nın farklı ülkelerine yaptığımız ziyaretlerden ve yurt içindeki 

etkinliklerimizden gözlemlerimizi birleştirdiğimizde; üretimde standardizasyon ve kalite arttırılmalı, 

liselerden başlayarak güçlü ve güncel teorik ve uygulamalı bir eğitim modeli uygulanmalı, sahada 

kamu otoritesinin liderliğinde denetleme mekanizması çok güçlü şekilde gerçekleştirilmeli, sigorta 

sektörü hem işçi-işveren ilişkilerinde denge kontrolün sağlanması hem de önleyici danışmanlık 

hizmetinin verilmesi misyonlarıyla sektörde güçlü bir aktör olarak konumlandırılmalı, tecrübeli 

çalışanlar genç çalışma arkadaşlarına mentorluk yapmalı, bununla ilgili çalışma ortamı oluşturulmalı 

vb. bir dizi önlem ve yaklaşımla inşaat sektöründe kazaların azaltılabileceğine yönelik ön görülerimiz 

oluştu. 

Sonuç olarak hiçbir ülkede “sıfır hata, sıfır kaza, sıfır ölüm ve yaralanma” hedeerine ulaşılamadığı için 

henüz mükemmelin çok uzağındayız. İyi uygulamaları örnek alarak sürekli geliştirip iyileştirerek 

mükemmeli, çok güvenli bir çalışma ortamını ve iş kültürünü hep birlikte hedeemeliyiz. 

Biz bu proje ile okyanusta bir damla olduk, bir tohum yeşertmeye ve iyi niyetli bir katkı sağlamaya 

çalıştık. Umut ediyoruz ki verilen emekler hedefe yolculukta değer yaratmış olur. 

Projenin her aşamasında destek veren çalışma arkadaşlarıma ve bizimle bu yolculukta birlikte olan 

katkı sunan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Akın ALIKÇIOĞLU

İKSD GENEL SEKRETER/ PROJE KOORDİNATÖRÜ

Especially when we combine our observations from our visits to different countries of Europe with the 

project team and our activities in the country; standardization and quality in production should be 

increased, a strong and up-to-date theoretical and practical training model should be implemented 

starting from high schools, the inspection mechanism should be carried out very strongly under the 

leadership of the public authority in the eld, the insurance sector should be positioned as a strong actor 

in the sector with the missions of providing balance control in employee-employer relations and 

providing preventive consultancy services, experienced employees should mentor their young 

colleagues, we have foreseen that accidents can be reduced in the construction sector with a series of 

measures and approaches such as creating a relevant working environment, etc. 

As a result, we are still far from perfect as the targets of "zero defects, zero accidents, zero deaths and 

injuries" have not been achieved in any country. We should aim for a perfect, very safe working 

environment and work culture together by constantly developing and improving good practices as an 

example. 

With this project, we became a drop in the ocean, we tried to plant a seed and make a well-intentioned 

contribution. We hope that the efforts made will create value in the journey to the goal. 

I would like to thank my colleagues who supported me at every stage of the project and all our 

stakeholders who contributed to this journey with us, and I offer my sincerest love and respect. 

Akın ALIKÇIOĞLU

IKSD SECRETARY GENERAL / PROJECT COORDINATOR
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ILO verilerine göre; dünyada her yıl işle ilgili kaza ve 

hastalıklar sonucunda 2.3 milyondan fazla kişinin 

hayatını kaybettiği ve 300 milyondan fazla iş kazasının 

meydana geldiği tahmin ediliyor. Avrupa İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ajansı ile yine ILO’nun tahminlerine göre, 

kaza ve meslek hastalıklarının ülke ekonomilerine yıllık 

ekonomik maliyeti, Gayri Sa Yurtiçi Hasılalarının 

%3.9’u civarında. Buna göre işle ilgili kaza ve 

hastalıkların dünya ekonomisine yıllık maliyeti 2 trilyon 

680 milyar Euro olarak hesap ediliyor.

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu verilerine göre 2020 

yılında; 384.262 iş kazası meydana gelirken, 1231 can 

kaybettik. 

2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemi kapsamında ‘Kapsayıcı ve sürdürülebilir 

ekonomik gelişme, tam ve üretken işgücü ve herkes için 

insana yakışır iş” ve “Güvencesiz çalışma biçimleri dahil çalışma haklarının korunması ve tüm çalışanlar 

için güvenli çalışma ortamının teşvik edilmesi” ne çağrı yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yatırım ve çalışmalar kaza frekans oranlarını, hastalığa bağlı 

gün kayıplarını, maddi kayıpları ve sigorta primlerini azaltırken; üretim performansını, çalışan 

memnuniyetini, organizasyona bağlılığı arttırarak kurumların saygınlığına katkıda bulunuyor. Etkin 

olmayan Iş Sağlığı ve güvenliği yönetimi ise mesleki hastalıklar ve iş kazaları sonucu çok ciddi toplumsal 

ve ekonomik kayıplara yol açıyor.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanlar tarafından yeterli düzeyde algılanmasının ilk basamağı üst 

yönetim taahhüdü ve liderliği. Dünya standartlarında başarı gösteren şirketlerde, üst yönetimin İSG 

faaliyetlerinin yürütülmesinde önderlik ettikleri, taraf değil köprü oldukları görülüyor.

Doğa HSE olarak; “Sizi ve İşinizi Önemsiyoruz” diyerek 2014 yılında değişim yaratmak için yola 

çıktığımızda, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı için, yasal mevzuatı ve standartları da önümüze koyarak 

önce İNSAN faktörünü unutmayalım dedik.  

Kuruluş amacı doğrultusunda İKSD’nin hayata geçirdiği “Güvenli Hayat Güvenli İskele” projesi de aynı 

vizyon ile şekillendirilmiş, özellikle inşaat sektöründe her kademeye dokunmayı hedeemiş bir proje. 

Projenin ana çözüm ortağı olarak hedeer doğrultusunda işçilere, işverenlere, gençlere, 

akademisyenlere, üniversite öğrencilerine, mühendislere, çalışanların ailelerine kadar sektörün nabzını 

tutan her kademe ile temasa geçtik. Sürekli iyileştirme için herkesin sürece dahil olmasının önemini 

anlattık. 

Bu değerli projede katkı sağlayan başta İKSD Yönetim Kurulu olmak üzere Proje Yürütme ve Danışma 

Kurulu’na, eğitmenlerimize, gençlerimize, işçilerimize ve ekip arkadaşlarıma kısacası tüm 

paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Sertaç GÜVEN

NORTINVEST – DOĞA HSE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

According to ILO data, it is estimated that over 2.3 

million people die as a result of work-related accidents 

and diseases and more than 300 million occupational 

accidents take place globally every year. According to the 

estimates of the EU-OSHA and the ILO, the annual 

economic cost of accidents and occupational diseases to 

the national economies is around 3.9% of their GDP. 

Thus, the annual cost of occupational accidents and 

diseases to the world economy is calculated to be 2 

trillion 680 billion Euros.

According to the data provided by the Social Security 

Institution in Turkey, 384,262 occupational accidents 

took place in 2020 where 1231 lives were lost.

In the scope of the 2030 United Nations Agenda for 

Sustainable Development, ‘Inclusive and sustainable 

economic development, a full and productive workforce 

and decent work for all’ was called for in addition to 

‘Protecting labor rights, including precarious employment and promoting a safe working environment 

for all workers’.

While investments and studies in the eld of occupational health and safety reduce frequency of 

accidents, lost days due to illness, nancial losses and insurance premiums; they contribute to the 

prestige of institutions by increasing production performance, employee satisfaction and organizational 

commitment. Ineffective Occupational Health and Safety management, on the other hand, causes very 

serious social and economic losses as a result of occupational diseases and accidents.

The rst step towards adequate perception of the occupational health and safety culture by the 

employees is the commitment and leadership of the top management. In globally successful companies, 

the top management is observed to lead the execution of OHS activities, where they are not a party but a 

bridge.

As Doğa HSE, we set out to create change in 2014 by saying “We Care About You and Your Business” 

when we agreed to put legal regulations and standards in front of us for a sustainable management 

approach while also remembering the HUMAN factor rst .

The “Safe Scaffolding for Safe Life” project implemented by IKSD in line with its founding purpose, is a 

project that was shaped with the same vision and aimed to touch all levels, especially in the construction 

sector. As the main solution partner of the project, we got in touch with every level that takes the pulse of 

the industry, from workers, employers, young people, academics, university students, engineers to the 

families of the employees. We explained the importance of involving everyone in the process for 

continuous improvement.

I would like to thank the Project Executive and Advisory Board, especially the ıKSD Board of Directors, our 

trainers, students, workers and teammates, in short, all our stakeholders who contributed to this 

valuable project.

Kind regards,

Sertaç GÜVEN

NORTINVEST-DOGA HSE / CHAIRMAN OF THE BOARD
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1 Şubat 2021 tarihi itibariyle faaliyete geçen Güvenli Hayat Güvenli İskele projesinin genel amacı; 

inşaat sektöründe güvenli iskele kullanımı özelinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarını iyileştirmek ve 

konuyla ilgili tüm paydaşların bilgi ve farkındalığını arttırmaktır. 

Bu genel amaç doğrultusunda; hedef grupların bulunduğu işyerlerinde güvenli işyeri kültürü 

oluşturmak, inşaat rmalarının iskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi konusunda 

kapasitelerini arttırmak özel amaçlardır. 

Bu çerçevede çalışılacak 

Birincil hedef gruplar; 

• Çalışanlar 

• İşverenler

• Aile bireyleri

İkincil hedef gruplar;

• Üniversite öğrencileri

• Meslek lisesi öğrencileri

• Sektörde faaliyet gösteren STK’lar 

• Meslek kuruluşları 

• Şirketlerin yöneticileri 

Proje kapsamında ulaşılması planlanan hedef grup sayısı; 

• İnşaat sektöründe faaliyet gösteren rmaların işveren/işveren temsilcisi, 25 kişi 

• İnşaat sektörü çalışanı, 350 kişi

• Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültelerinden, 750 öğrenci

• Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nden, 90 öğrenci ve 40 eğitimci

• İş birliği yapılacak üniversite ve meslek kuruluşlarında temas edilecek tüm çalışanlar 

Projenin faaliyet planı kapsamında yukarıda tanımlanan hedef grupların bilgi ve becerilerinin 

desteklenmesi ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığının arttırılması için çeşitli etkinlik/ eğitim/ 

seminerler planlanmıştır.

• “Düşünceden Davranışa Algı Araştırması” Saha araştırması/Eğitim ihtiyaç analizi

• Çalışan ve işveren/işveren temsilcisi eğitimleri

• Meslek liseleri ve üniversitelerde eğitim ve mesleki gelişim seminerleri

• Okul temelli çalışmalar

• İMO ile proje tanıtım toplantıları, mesleki gelişim ve farkındalık seminerleri 

• Uzaktan eğitim modülleri ve mobil uygulama

• Proje belgeseli, hazırlanacak kısa lm, sanal materyaller, basın ve medya çalışmaları ile kamuoyu 

görünürlük çalışmaları

• Proje çıktıları doğrultusunda iyileştirme alanlarının ele alınacağı bilimsel bir çalıştay

• Yurt dışı saha/çalışma ziyaretleri

• Meslek liselerine yönelik güvenli iskele müfredat güncelleme çalışması

• Üniversite öğrencilerine yönelik “Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması” 

The general purpose of the Safe Scaffolding for Safe Life project, which became operational as of 

February 1, 2021, is to improve occupational health and safety (OHS) conditions in the construction 

sector in terms of the use of safe scaffolding and to increase the knowledge and awareness of all relevant 

stakeholders. 

In line with this general purpose, to create a safe workplace culture in workplaces where target groups 

are located, to increase the capacity of construction companies in terms of scaffolding safety and 

prevention of related work accidents are special objectives. 

To be worked within this framework 

Primary target groups 

• Employees

• Employers

• Family members

Secondary target groups

• University students

• Vocational high school students

• NGOs operating in the sector 

• Professional associations 

• Managers of companies 

The number of target groups planned to be reached within the scope of the project; 

• Employer/employer representative of companies operating in the construction sector, 25 people 

• Construction industry employees, 350 people

• 750 students from Bahçeşehir University (BAU), Boğaziçi University, METU and YTU Civil 

Engineering Faculties

• 90 students and 40 educators from Bahcelievler Turk Telekom Vocational and Technical Anatolian 

High School and IMMIB Erkan Avcı Vocational and Technical Anatolian High School

• All employees to be contacted in universities and professional organizations to cooperate 

Within the scope of the activity plan of the project, various activities/trainings/seminars have been 

planned to support the knowledge and skills of the target groups dened above and to increase the 

awareness of the public on the subject.

• "Perception to Behavior Thinking Research" Field research/Training needs analysis

• Employee and employer/employer representative trainings

• Training and professional development seminars in vocational high schools and universities

• School-based studies

• Project introductory meetings, professional development and awareness seminars with IMO 

• Distance learning modules and mobile app

• Project documentary, short lm to be prepared, virtual materials, press and media studies and 

public visibility studies

• A scientic workshop where areas for improvement in line with the project outputs will be discussed

• Overseas eld/study visits

• Safe scaffolding curriculum update for vocational high schools

• "Short Film and Photography Contest" for university students
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2.1. Proje Açılış Toplantısı

Özel sektör /kamu yönetici ve temsilcileri, STK 

yöneticileri, PDK ve PYK üyeleri, akademisyenler ve 

sektörel basın temsilcilerinden oluşan 51 kişinin 

katılımıyla gerçekleşen proje açılış toplantısında 

proje amaç ve kapsamı, hedef gruplar, proje 

faaliyetleri ve uygulama planı katılımcılarla 

paylaşıldı. 

2.2. Saha Araştırması/Eğitim İhtiyaç Analizi

“Düşünceden Davranışa Algı Araştırması” ile sektör çalışanları ve işveren/işveren temsilcilerinin kendi 

tutum ve davranışlarının farkına varmalarını sağlamak hedeenmiştir. 

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, aynı zamanda kendi tutum ve davranışlarının farkına varmalarını sağlamak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen saha araştırması anket çalışmaları inşaat sektöründe faaliyet 

gösteren büyük ölçekli rmaların çalışanları ve işveren/işveren temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya 350 çalışan ve 30 işveren/işveren temsilcisi katılmıştır. 6 çalışan ve 8 işveren/işveren 

temsilcisi ile gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde ise İSG kapsamında hazırlanan tüm yasa ve 

yönetmelikler, çalışandan çok işveren/işveren temsilcilerini odağına almakla birlikte yaşanan kazalara 

neden olan sorunun önemli bir boyutu çalışan davranışlarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Nicel ve nitel araçlar kullanılan bu saha çalışması sonuçlarının, makro düzeyde alınan kararları 

etkilemesi, yasa ve yönetmeliklere yansıması beklenmektedir. 

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.

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 

2.1. Project Opening Meeting 

At the project opening meeting, which was held with 

the participation of 51 people consisting of private 

sector /public managers and representatives, NGO 

managers, PDK and PYK members, academicians 

and sectoral press representatives, the project 

purpose and scope, target groups, project activities 

and implementation plan were shared with the 

participants.

2.2. Field Research/Training Needs Analysis

With the "Perception to Behavior Thinking Research", it is aimed to ensure that sector employees and 

employer / employer representatives are aware of their own attitudes and behaviors. 

With the Perception to Behavior Thinking Research, it is aimed to measure and evaluate the knowledge 

and awareness levels of employees and employers/employer representatives in the construction sector 

about safe scaffolding use and occupational health and safety, as well as to make them aware of their 

own attitudes and behaviors. The eld survey studies carried out for this purpose were carried out with 

the employees of large-scale companies operating in the construction sector and employer / employer 

representatives. 350 employees and 30 employers/employer representatives participated in the 

research. In focus group interviews with 6 employees and 8 employer/employer representatives,

Although all laws and regulations prepared within the scope of OHS focus on employer / employer 

representatives rather than employees, it is estimated that an important dimension of the problem that 

causes accidents is caused by employee behavior.

The results of this eldwork, which uses quantitative and qualitative tools, are expected to affect the 

decisions taken at the macro level and to be reected in the laws and regulations. 

When the knowledge levels of the employees are examined; knowledge levels are low with 6% about the 

adequacy of occupational safety conditions in working environments, 7% about the risks in the duties 

they take part in, 8% about their legal rights, 6% about their legal responsibilities and 6% about 

occupational health and safety. 

When the knowledge levels of the employer / employer representatives in working life are examined;  

13% with knowledge levels related to special provisions for the use of scaffolding, 20% with knowledge 

levels related to the effectiveness of occupational health and safety practices of the working area, 17% 

with knowledge levels related to occupational health and safety risks of the working area, 20%  with 

knowledge levels about legal rights as an employer, 17% with knowledge levels about legal 

responsibilities as an employer, and with 13%,  knowledge levels about occupational health and safety 

are low.

33% of employees have had or witnessed an accident at work and employees think that the most intense 

cause of these accidents is due to carelessness in 73%.  When the results of the accident are examined; 

3% resulted in death and 4% resulted in disability. 19% of the employees do not know who should install 

the scaffolding, and 40% do not know what needs to be done to prevent the sliding elements of the 

scaffolding.

19% of employees have never received occupational health and safety training before.  The rate of those 

who say that there is no occupational health and safety board in their workplaces is 17%. 15% of the 

employees do not nd the occupational health and safety studies in their workplaces sufcient.
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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 

toplulukların 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.

2.3. Eğitim ve Seminerler

2.3.1. Çalışan ve İşveren/İşveren Temsilcisi Eğitimleri

Sektörde eğitim ihtiyacının kapsam ve odaklanacak konuların tespit edildiği 350 çalışan ve 30 

işveren/işveren temsilcisi ile gerçekleştirilen “Düşünceden Davranışa Algı Araştırması” saha 

araştırması/eğitim ihtiyaç analizi çalışması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan eğitim 

içerikleriyle, 3 inşaat şirketinde toplam 379 çalışan ve 21 işveren/işveren temsilcisine iskele özelinde 

İSG konularında bilinç ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik eğitimler verildi. 

57% of employer/employer representatives have never received occupational health and safety training 
before.  The rate of those who say that there is no occupational health and safety board in the 
workplaces is 37%, and the rate of those who think that the practices related to occupational health and 
safety are inadequate is 50%.  70% of employer/employer representatives think that their level of 
knowledge about the installation and use of scaffolding is moderate. 77% of employer/employer 
representatives know that inspections and controls of scaffolding should be carried out once every six 
months. 

The result of the questions asked to measure the knowledge levels of employees and employer / 
employer representatives shows that; 47% of employees do not know where to hang the sign that shows 
the most weight that the scaffolding can carry.  For employer/employer representatives, this rate is 13%. 
28% of the employees do not know the maximum size of the communities to prevent material from 
falling while working on the scaffolding.  60% of employees use their personal protective equipment 
only when doing work, and 2% do not use it at all.

By providing various trainings to employees and employer / employer representatives on these subjects, 
it will be possible to raise awareness by making their knowledge levels higher.

2.3. Trainings and Seminars 

2.3.1. Employee and Employer/Employer Representative Trainings

With the training contents prepared in line with the data obtained as a result of the "Perception to 
Behavior Thinking Research" eld research/training needs analysis, study conducted with 350 
employees and 30 employer/employer representatives where the scope and focus issues of the training 
need in the sector were determined, a total of 379 employees and 21 employers/employer 
representatives in 3 construction companies trainings were given to increase their awareness and 
awareness on OHS issues in particular. 
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2.3.2. Mesleki Gelişim Seminerleri

Proje hedef gruplarından, sektöre ara eleman yetiştiren meslek liseleri öğrenci ve öğretmenleri, 

üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve onların eğitmenleri, 

ayrıca sektörde çalışan inşaat mühendislerine yönelik güvenli iskele kullanımı özelinde İSG konularında 

teknik bilgilendirme, bilgilendirme, proje tanıtımı ve söyleşileri kapsayan mesleki gelişim seminerleri 

düzenlenmiştir. 

2.3.2.1. Üniversiteler 

BAU, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde, İSG ve güvenli iskele 

uygulama pratikleri özelinde teknik bilgilendirme, proje tanıtımı ve söyleşileri kapsayan mesleki gelişim 

seminerleri düzenlendi. Beraberinde uygulamalı iskele kurulum/söküm eğitimleri verildi.

Eğitimler sonrası öğrencilerle ve öğretim görevlileri ile yapılan mülakatlarda teorik bilgi düzeylerinin 

arttığını ve iskele kurulumunda iş güvenliği kurallarına uygun hareket etmeyi öğrendiklerini belirttiler.

2.3.2. Professional Development Seminars

Professional development seminars including technical information, project introduction and interviews 

on OHS issues specic to the use of safe scaffolding were organized for the project target groups, 

vocational high school students and teachers who train intermediate staff for the sector, students, and 

their instructors in the civil engineering departments of universities, as well as civil engineers working in 

the sector.

2.3.2.1. Universities 

Professional development seminars including technical information, project introduction and interviews 

were organized in BAU, Boğaziçi University (BU), METU and YTU Civil Engineering Departments on 

OHS and safe scaffolding application practices. Along with this, practical scaffolding 

installation/dismantling trainings were given.

In the interviews with the students and lecturers after the trainings, they stated that their theoretical 

knowledge level increased, and they have learned to act in accordance with the occupational safety 

rules in the installation of the scaffolding.
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Bu eğitim ve seminerlerde; baret, sırt çantası, not defteri ve kalemden oluşan promosyon kiti tüm 

katılımcılara hediye edildi, ayrıca tüm katılımcılara dijital katılım sertikası verildi. COVID-19 pandemisi 

nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin kısmi olarak devam ediyor olması sebebiyle katılım normal 

şartlarda beklenenin altında kalmıştır.

2.3.2.2. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 

İnşaat ve iskele kalıp sektörlerine ara eleman yetiştiren Bahçelievler Türk Telekom MTAL ve İMMİB Erkan 

Avcı MTAL İnşaat Teknolojileri Bölümü eğitmen ve öğrencilerine İSG ve güvenli iskele uygulama 

pratikleri özelinde teknik bilgilendirme, proje tanıtımı ve söyleşileri kapsayan mesleki gelişim 

seminerleri düzenlendi. Beraberinde uygulamalı iskele kurulum/söküm eğitimleri verildi.

Yapılan röportajlarda öğrenciler eğitimin başarılı olduğunu, özellikle uygulamalı iskele kurulumlarında 

İSG ye uygun davranış-larının kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırdığını ve bu öğrenimlerin 

gelecekte-ki meslek hayatlarında yardımcı olacağını belirttiler.

Bu eğitim ve seminerlerde; baret, sırt çantası, not defteri ve kalemden oluşan promosyon kiti tüm 

katılımcılara hediye edildi, ayrıca tüm katılımcılara dijital katılım sertikası verildi.

2.3.2.3. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)

Proje amaçlarından olan ulaşılabilirlik kapsamında en önemli köprülerden biri, amacı kamunun ve 

ülkenin yararları, mesleğin gelişmesi bakımından gerekli görülen tüm çalışmalarda bulunmak olan 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile proje tanıtım toplantıları ve ortak seminerler düzenlendi.

İnşaat mühendislerinin mesleki gelişiminde önem vermesi gerektiği düşünülerek güvenli iskele 

kullanımı hakkında teknik bilgilerin paylaşıldığı, iskele kurulum ve sökümünde dikkat edilmesi gereken 

önemli hususların anlatıldığı “Güvenli İskele Mesleki Gelişim Seminerleri” İzmir ve Trabzon şubeleri ev 

sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 2 şubenin de COVID-19 pandemisi şartlarında ilk yüz yüze etkinliği 

olduğundan katılım sayısı normal şartlarda beklenenin altında kalmıştır.

Daha fazla inşaat mühendisine ulaşabilmek için İMO Ankara Şubesi ev sahipliğinde şubenin tüm il 

temsilciliklerine duyurusuyla “Güvenli İskele Mesleki Gelişim Semineri” online/çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmiştir.

In these trainings and seminars, the promotional kit consisting of a helmet, backpack, notepad, and pen 

was given as a gift to all participants, and all participants were given a digital participation certicate. 

Due to the partial continuation of face-to-face education in schools due to the COVID-19 pandemic, 

participation has been below expectation..

2.3.2.2.  Vocational and Technical Anatolian High Schools 

Professional development seminars including technical information, project introduction and interviews 

were organized for the instructors and students of Bahcelievler Turk Telekom MTAL and IMMIB Erkan Avcı 

MTAL Construction Technologies Department who train intermediate staff for the construction and 

scaffolding formwork sectors. Along with this, practical scaffolding installation/dismantling trainings 

were given. In the interviews, the students stated that the training was successful, that their behaviors in 

accordance with OHS, especially in applied scaffolding installations gave them a new perspective and 

that these trainings would help them in their future professional lives.

In these trainings and seminars, the promotional kit consisting of a helmet, backpack, notepad, and a 

pen was given as a gift to all participants, and all participants were given a digital participation 

certicate.

2.3.2.3. Chamber of Civil Engineers (IMO)

Project introduction meetings and joint seminars were held with the Chamber of Civil Engineers (IMO), 

one of the most important bridges within the scope of accessibility, which is one of the project objectives, 

the purpose of which is to carry out all the works deemed necessary for the benets of the public and the 

country and the development of the profession.

"Safe Scaffolding Professional Development Seminars", where technical information about the use of 

safe scaffolding was shared and important issues to be considered in scaffolding installation and 

dismantling were explained, considering that civil engineers should give importance in their 

professional development, were hosted by Izmir and Trabzon branches. Since 2 branches had their rst 

face-to-face event under the conditions of the COVID-19 pandemic, the number of participants was 

below what was expected under normal conditions.

To reach more civil engineers, the "Safe Scaffolding Professional Development Seminar" was held online 

with the announcement of the branch to all provincial representatives hosted by IMO Ankara Branch.
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2.4. Avrupa Birliği Ülkelerine Çalışma Ziyaretleri

Güvenli iskele konusunda Almanya, İSG uygulamalarının kullandığı standartların geliştirilmesi 

konusunda ise Fransa ve Belçika lider ülkelerdir. Bu ülkelere yapılan ziyaretlerde, yasaların uygulama 

pratikleri, cezalar, işveren/işveren temsilcisi ve çalışan tutumları, mesleki eğitimde kullanılan yenilikçi 

uygulamalar, kamuoyu bilgilendirme yöntemleri vb. konularında incelemeler yapılmıştır.  

COVID-19 pandemisi döneminde seyahat kısıtlamalarının uygulanması nedeniyle İngiltere ziyareti 

gerçekleştirilememiş onun yerine Belçika ziyareti gerçekleştirilmiştir.

2.4.1. Almanya Ziyareti

2.4.1.1. BG BAU Düsseldorf Şubesi ve Test Merkezi

Yetkililer tarafından BG BAU’nun 

işleyişi, faaliyetleri, hizmetleri ve 

kurumsal yapılanması ile ilgili 

bilgilendirme ve tanıtım sunu-

munda, iş kazalarını önlemeye 

yönel ik  nas ı l  b i r  denet im 

mekanizması oluşturulduğu ve 

yaşanan kaza oranlarını düşür-

mek için ne gibi teşvik edici veya 

cezalandırıcı yöntemlerin kulla-

nıldığı anlatılmıştır.

Alman Yasal Kaza Sigortası 

Birliği (DGUV), ticari işveren/ 

işveren temsilcisi sorumluluk 

sigortası kuruluşlarının ve kamu 

sektörünün kaza s igortas ı 

taşıyıcılarının merkezi birliğidir. 

Üyelerinin ortak çıkarlarını korumakta ve görevlerini sigortalı ve şirket yararına teşvik etmektedir. 

DGUV; siyaset, federal, eyalet, Avrupa ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile sosyal ortaklara karşı 

yasal kaza sigortasını temsil etmektedir. DGUV çatısı altındaki BG BAU gibi birlikler inşaat sektörü ve 

inşaatla ilgili hizmetler için yasal kaza sigortası sağlayıcısı olarak hizmet vermekte. Sosyal Güvenlik 

Kanunu gibi yasal hükümlerle bağlı olarak devlet denetimi altında faaliyet göstermektedirler. İSG 

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 sağlamaktadırlar. 

Yaşanan kazaların yaklaşık %45’inin yüksekten düşme sonucu meydana gelmesi yüksekte çalışırken 

alınması gereken İSG önlemlerinin ve yüksekte çalışanların eğitim, bilinç ve farkındalıklarının arz ettiği 

önemi açıkça ortaya koymaktadır. Olası iş kazalarında ödenecek tazminat veya iş kazası geçiren 

hastanın bakım masraarı gibi giderler şirketlerin ödediği kaza sigortalarıyla oluşan havuzdan 

ödenmektedir. Ayrıca test merkezinde iskele ve iş güvenliği ekipmanlarıyla ilgili yeterlilik ve standartlara 

uygunluk testleri yapılmaktadır

2.4.1.2. Hansemann Eğitim Merkezi (BZH)

Güvenli iskele ve uygulamaları konusunda öncü ülkelerden olan Almanya’ya gerçekleştirilen ziyaretin 

ikinci gününde Dortmund’da bulunan Handwerkskammer Dortmund (HWK) / Dortmund El 

Zanaatkarları Odası'nın Hansemann Eğitim Merkezi (BZH) ziyaret edilmiştir. Yapılan toplantıda; BZH’de 

verilen eğitimlerin kapsamı, içeriği, öğrenci proli, eğitim ücretleri vb. konular hakkında bilgi alınmış, 

2.4. Study Visits to European Union Countries

Germany is the leader in safe scaffolding and France and Belgium are the leading countries in the 

development of standards used by OHS practices. During the visits to these countries, the practices of the 

implementation of the laws, penalties, employer/employer representative and employee attitudes, 

innovative practices used in vocational training, public information methods, etc. were examined. 

Due to the implementation of travel restrictions during the COVID-19 pandemic, the UK visit could not 

be carried out and instead a visit to Belgium was made.

2.4.1. Visit to Germany

2.4.1.1. BG BAU Düsseldorf Branch and Testing Center

In the presentation by the 

au thor i t ies  regard ing the 

operation, activities, services, 

and institutional structure of BG 

BAU, it is explained how an audit 

mechanism is established to 

prevent occupational accidents 

and what incentive or punitive 

methods are used to reduce 

accident rates.

The German Legal Accident 

Insurance Association (DGUV) is 

the central union of commercial 

employer liability insurance 

organizations and public sector 

accident insurance carriers. It 

protects the common interests of its members and promotes its duties for the benet of the insured and 

the company. DGUV; it represents legal accident insurance against political, federal, state, European 

and other national and international organizations, and social partners. Unions such as BG BAU under 

the roof of the DGUV serve as legal accident insurance providers for the construction sector and 

construction-related services. They operate under state supervision in accordance with legal provisions 

such as the Social Security Law.

The fact that approximately 45% of the accidents occurred because of falling from a height clearly 

demonstrates the importance of OHS measures to be taken when working at a high level and the 

education, awareness, and awareness of high-level by employees. Expenses such as compensation to 

be paid in possible work accidents or care costs of the patient who has an occupational accident are paid 

from the pool formed by accident insurance paid by the companies. In addition, prociency and 

compliance with standards related to scaffolding and occupational safety equipment are carried out in 

the test center.

2.4.1.2 Hansemann Training Center (BZH)

On the second day of the visit to Germany, one of the leading countries for safe scaffolding and its 

applications, the Hansemann Training Center (BZH) of the Handwerkskammer Dortmund (HWK) / 

Dortmund Chamber of Commerce in Dortmund was visited. In the meeting, information was obtained 

about the scope, content, student prole, tuition fees, etc. of the trainings given at BZH, and visited BZH 
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BZH açık ve kapalı eğitim alanları, eğitim atölyeleri, derslikler, ekipman depoları, öğrenci yurtları ve 

sosyal alanlar ziyaret edilmiştir. Bu merkez iskele üretimi için eğitim merkezi olarak faaliyet 

göstermektedir

Merkezde öğrenim gören öğrencilerin okul masraarını sosyal sigorta, maaşlarını ise anlaştıkları 

şirketler ödemektedir. Genelde şirketler yasal bir önlem olarak öğrencilerden okul masraarı 

karşılığında eğitim süresi kadar şirketlerinde çalışma taahhüdü almaktadır. Tüm Almanya’da Frankfurt, 

Berlin ve Dortmund’da olmak üzere bu kapsamda eğitim veren toplam 3 eğitim merkezi ve toplam 

1.000 iskele bölümü öğrencisi bulunmaktadır. Sadece uzmanlaşmak istenilen alanda değil, aynı 

zamanda lise müfredatıyla da eğitime devam edilmektedir. 

Modern ve yenilikçi eğitim alanları ve sürekli güncellenen müfredatlarıyla; iskele işçisi, usta, eğitmen, 

inşaat uzmanı olmak isteyen ve çeşitli ek nitelikler kazanmak isteyenler için nitelik ve nicelik bakımından 

çok sayıda fırsat sunulmaktadır.

2.4.1.3. Avrupa İskele Şirketleri Birliği (UEG), Federal İskeleciler Loncası ve Federal İskele 

Derneği

Güvenli iskele ve uygulamaları konusunda öncü ülkelerden olan 

Almanya’ya gerçekleştirilen ziyaretin üçüncü gününde merkezleri 

Köln’de bulunan Avrupa İskele Şirketleri Birliği (UEG), Federal 

İskeleciler Loncası ve Federal İskele Derneği ziyaret edilmiştir. 

İskele sanayicilerinin çıkarlarının korunması, iskele zanaatını 

güçlendirme gibi ortak vizyonlara sahip bu iki kuruluş aynı amaca 

hizmet etmekte, tüm üyeler için profesyonel destek verilmektedir. 

Dış komitelerde paydaş temsilcisi olarak standardizas-

yonda iskele gelişiminin dikkate alındığını göstermekte, 

onay ve iş güvenliği alanlarında ve yeni yönetmelikler gibi 

düzenlemelerde iskele şirketlerinin çıkarlarını ve haklarını 

savunmaktadır. 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, 

indoor and outdoor training areas, training workshops, classrooms, equipment warehouses, student 

dormitories and social areas.  This center operates as a training center for scaffolding production.

Social insurance pays the school fees of the students studying at the center and the companies they agree 

on pay their salaries. In general, companies are committed to working in their companies for the 

duration of their education in exchange for school fees from students as a legal measure. There are a 

total of 3 training centers and a total of 1,000 students of scaffolding departments, in Frankfurt, Berlin 

and Dortmund throughout Germany. Education is continued not only in the eld where it is desired to 

specialize, but also with the high school curriculum. 

With modern and innovative educational areas and constantly updated curriculums; For those who want 

to become scaffolding workers, masters, instructors, construction specialists and want to gain various 

additional qualications, numerous opportunities are offered in terms of quality and quantity.

2.4.1.3. European Scaffolding Companies Association (UEG), Federal Scaffolding Guild and    

Federal Scaffolding Association

On the third day of the visit to Germany, which is one of the leading 
countries for safe scaffolding and its applications, the European 
Scaffolding Companies Association (UEG), the Federal Scaffolding 
Guild and the Federal Scaffolding Association, headquartered in 
Cologne, were visited. 

These two organizations, which have common visions such as 
protecting the interests of scaffolding industrialists and 
strengthening the scaffolding production, serve the same purpose 
and professional support is provided for all members. As a 
stakeholder representative in external committees, it shows that 
scaffolding development is considered in standardization 
and defends the interests and rights of scaffolding 
companies in the elds of approval and occupational 
safety and in regulations such as new regulations. At the 
same time, it is in constant communication and 
information sharing with representatives of neighboring 
countries. To its members, provides assistance, support, 
and information on many subjects such as labor law, 
construction law, technology, occupational safety, 
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destek ve bilgi sağlamaktadır. Yine benzer konularda seminerler düzenleyerek üyelerini ve sektörü daha 

bilgili ve bilinçli hale getirmeyi hedeemektedir. 2008 yılında, 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. 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, Avrupa ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşlarının Teknik Komitelerinin (TC) 

çalışmalarına doğrudan katılım sağlamaktadır. 

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.

Bu ziyaret sonrası İKSD’nin Avrupa İskele Federasyonu (UEG) ’na üyeliği gündeme gelmiş, resmi süreç 

başlamıştır. UEG’nin yıllar içinde biriken tecrübe ve yetkinliklerinin Türkiye İskele endüstrisine yansıması 

sonrasında çok yararlı teknik iş birlikleri sağlayacağı şüphesizdir.

2.4.2. Fransa Ziyareti

2.4.2.1. SFECE - Fransız İskele ve Kalıp Sendikası 

SFECE’nin bağlı olduğu Fransız Yapı Federasyonu (FFB) ve altında bulunan organizasyonlar hakkında 

bilgi alınmıştır. 1967 yılında İskele Profesyonelleri Sendikası olarak kurulan ve bugün geliştirdiği teknik 

çözümleri gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarına tanıtmayı kendisine misyon edinmiş 

olan SFECE, yüksekte güvenli çalışmayla ilişkilendirilebilecek 3 ana iş kolu etrafında yapılandırılmıştır: 

iskele, kalıp, kaldırma ve motorlu erişim sistemleri. 

Üreticileri, girişimcileri (yardım ve tavsiye, montaj veya kontrol) ve eğitim organizasyonlarını bir araya 

getirmektedir. Sendika, bünyesinde 111 üye şirket ve 16 eğitim merkezi bulunmaktadır.

SFECE’nin faaliyetleri; teknik, eğitim ve mesleğin tanıtımı olmak üzere üç temel başlıkta toplanmaktadır. 

Bu nedenle sendika, yüksekte çalışmayla ilişkilendirilebilecek ekipman ve kullanımına ilişkin güvenlik 

standartlarının ve kurallarının geliştirilmesinde, ayrıca sektörde faaliyet gösteren şirketler için eğitim, 

seminer vb. faaliyetlerin uygulanmasında özellikle etkin rol almaktadır.

2.4.2.2. OPPBTP- İnşaat Sektörü İş Kazalarının Önlenmesi Meslek Kuruluşu 

1947 yılında kurulan OPPBTP, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamı sağlanması için inşaat 

sektörü paydaşlarına yüz yüze ve online eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Aynı 

zamanda sektörün İSG hakkında bilgilenmesini ve bu sayede iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlayan 

birçok bilgilendirici yayın çıkarmaktadır. 

OPPBTP verilerine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları beraber düşünüldüğünde bunların yaklaşık 

yarısını kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve bel ağrıları oluşturmaktadır, sonrasında ise %31 oranla 

yüksekten düşme sonucu iş kazaları veya ölümler gelmektedir. Fransa’da bir inşaat işçisi meslek hayatı 

boyunca ortalama 2,5 iş kazası geçirmekte ve ortalama 220 saatini hasta geçirmektedir ve her 2 

dakikada 1 iş kazası meydana gelmektedir. Ayrıca OPPBTP geliştirmiş olduğu mobil uygulama ile 

anında danışmanlık hizmeti verebilmektedir. 

2.4.2.3. CRAMIF - Paris Bölgesel Sağlık Sigortası Fonu 

Fransa’da Mesleki Risk Sağlık Sigortası’na bağlı bulunan, mesleki risklere göre ayrılmış ulusal, bölgesel 

ve yerel kuruluşlar bulunmaktadır. 

Bölgesel kuruluşlardan birisi olarak Paris bölgesinde faaliyet gösteren CRAMIF hem çalışan hem de 

işveren/işveren temsilcisiler için sağlık sigortası fonunu yönetmektedir. 

education and training. It aims to make its members and the sector more knowledgeable and conscious 
by organizing seminars on similar topics.

 In 2008, the European Scaffolding Federation (UEG) was established to act in the spirit of 
representation of the common interests of the scaffolding industry at the European level, the formation of 
a single will based on common interests and cooperation. It acts as an "agenda setter" in European 
Policy, together with other SME’s, by making rst-level contacts in the legislative process within the EU. It 
provides direct and fast access to information about European standardization projects and directly 
participates in the work of the Technical Committees of European and International Standardization 
Organizations (TC). 

UEG; In 2016, it published "Application Guide" for the supply and use of work scaffolds and protective 
scaffolds, and in 2020 it published "Application Guide – Risk Assessment" for the installation, use and 
dismantling of work scaffolds and protective scaffolds.

After this visit, IKSD's membership in the European Scaffolding Federation (UEG) was raised and the 

ofcial process began.  There is no doubt that UEG will provide very useful technical collaborations after 

the experience and competencies accumulated over the years are reected in the Turkish scaffolding 

industry..

2.4.2. Visit to France

2.4.2.1. SFECE - French Scaffolding and Formwork Union 

Information has been obtained about the French Building Federation (FFB) to which SFECE is one of 
afliated and the organizations under it. Founded in 1967 as the Scaffolding Professionals Union and 
having made it its mission to introduce the technical solutions it has developed today to both public and 
private sector institutions and organizations, SFECE is structured around 3 main lines of business that 
can be associated with safe work at high altitude: scaffolding, Formwork, lifting and motorized access 
systems. 

It brings together manufacturers, entrepreneurs (help and advice, assembly, or control) and educational 
organizations. The union has 111 member companies and 16 training centers.

SFECE's activities; technical, educational, and professional promotion are collected in three main topics. 
For this reason, the union plays a particularly active role in the development of safety standards and 
rules regarding the use of equipment and equipment that can be associated with high-level work, as well 
as in the implementation of training, seminars, etc. activities for companies operating in the sector.

2.4.2.2. OPPBTP- Construction Sector Occupational Accident Prevention Professional 
Organization 

Founded in 1947, OPPBTP provides face-to-face and online training, consultancy, and engineering 
services to construction industry stakeholders to prevent occupational accidents and provide a safe 
working environment. At the same time, it publishes many informative publications aimed at informing 
the sector about OHS and thus preventing occupational accidents. 

According to OPPBTP data, about half of these are musculoskeletal disorders and lower back pains 
when occupational accidents and occupational diseases are considered together, followed by work 
accidents or deaths because of falling from a height of 31%. In France, a construction worker has an 
average of 2.5 occupational accidents during his career and spends an average of 220 hours sick, and 
1 occupational accident occurs every 2 minutes. In addition, OPPBTP can provide instant consultancy 
services with the mobile application it has developed. 

2.4.2.3. CRAMIF - Paris Regional Health Insurance Fund 

There are national, regional, and local organizations in France that are afliated with Health Risk 

Insurance, which are separated by occupational risks. As one of the regional organizations, CRAMIF 

operates in the Paris region and manages the health insurance fund for both workers and employers. 
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"Three complementary tasks for high performance and balanced work: prevent, charge and 

compensate” CRAMIF operates under the slogan of CRAMIF and has 3 main departments. The 

prevention department provides on-site consultancy, auditing, risk assessment, training and 

information support Charging department, calculates the risks of occupational accidents and diseases 

according to the historical data of the companies and calculates the risk premiums and contribution of 

the companies in proportion to the risk coefcients. The compensation department manages, and 

processes claims that allow Asbestos workers to retire early. At the same time, it keeps records related to 

occupational accidents and occupational diseases.  One of the most encouraging steps towards 

preventing occupational accidents is cited as employer 

contributions. 28% of accidents in the construction sector are 

caused by falling from a height. Back and back pain account for 

20% of occupational diseases. Every year, 1,800 new cases of 

cancer occur due to occupational diseases. Therefore, it is not the 

case that Occupational Risk Health Insurance carries out 3 different 

safety programs to prevent high working risks, chemical risks, and 

musculoskeletal disorders. 

2.4.2.4. High-Rise Study Training Center

In the SFECE-approved Altitude Formation / High Work 

Training Center Paris Branch, theoretical and practical 

trainings on rope access, high-rise operation, PPE use, 

motor lifting systems were examined. In France, the 

institutions providing education in this context must be 

approved and authorized by SFECE, and periodic audits 

and controls are carried out by SFECE.

2.4.3. Visit to Belgium

Three institutions related to the scaffolding sector in Belgium; AFIX, which provides scaffolding solutions 

and manufacturer, CONSTRUCTIV, which provides construction OHS consultancy and inspection 

services, and VDAB, a vocational training organization, were visited.

2.4.3.1. AFIX

A housing project site served by Scaffolding manufacturer and scaffolding solutions provider AFIX is 

visited, and the scaffolding system is examined.

Although the attention of the institution in basic OHS and awareness-raising activities such as system, 

training and planning provided improvements, it was later observed in the eld that it is essential for the 

employee to protect himself and internalize the process for success to achieve 100% success in human-

oriented studies.

“Yüksek performans ve dengeli çalışma için tamamlayıcı üç görev: önle, ücretlendir ve tazmin et” 

sloganıyla faaliyet gösteren CRAMIF’in buna bağlı olarak 3 ana departmanı bulunmaktadır. 

Önleme departmanı, sahada danışmanlık, denetim, risk değerlendirmesi, eğitim ve bilgilendirme 

desteği sağlamaktadır. 

Ücretlendirme departmanı, şirketlerin geçmiş verilerine göre iş kazası ve hastalıkları risklerini 

hesaplayıp, risk katsayılarıyla orantılı şekilde şirketlerin risk primlerini ve katkı payını hesaplamaktadır.  

Tazminat departmanı, Asbest işçilerinin erken emekli olmasını olanak sağlayan talepleri yönetmekte ve 

işleme koymaktadır. Aynı zamanda, iş kazaları ve iş hastalıkları ile ilgili kayıtları tutmaktadır. 

İş kazalarını önleme yönündeki en teşvik edici adımlardan birisi 

işveren/işveren temsilcisi katkı payları olarak gösterilmektedir. 

İnşaat sektöründe yaşanan kazaların %28’ini yüksekten düşme 

oluşturmaktadır. Bel ve sırt ağrısı iş hastalıklarının %20’sini 

oluşturmaktadır. Her yıl mesleki hastalıklar sebebiyle 1.800 yeni 

kanser vakası ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla; yüksekte çalışma 

riskleri, kimyasal riskler ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını 

önlemek amacıyla Mesleki Risk Sağlık Sigortası tarafından 3 farklı 

güvenlik programı yürütülmektedir. 

2.4.2.4. Yüksekte Çalışma Eğitim Merkezi

SFECE tarafından onaylı Altitute Formation / Yüksekte 

Çalışma Eğitim Merkezi Paris Şubesi’nde iple erişim, 

yüksekte çalışma, KKD kullanımı, motorlu kaldırma 

sistemleri konularında teorik ve pratik eğitimler 

incelenmiştir. Fransa’da bu kapsamda eğitim veren 

kurumların SFECE tarafından onaylanması ve 

yetkilendirilmesi gerekmektedir, yine SFECE tarafından 

periyodik denetim ve kontroller gerçekleştirilmektedir.

2.4.3. Belçika Ziyareti

Belçika’ da sektörle ilgili üç kurum; İskele üreticisi ve iskele çözümleri sunan AFIX, inşaat İSG 

danışmanlığı ve denetim hizmetleri sunan CONSTRUCTIV ve mesleki eğitim kuruluşu VDAB ziyaret 

edilmiştir

2.4.3.1. AFIX

İskele üreticisi ve iskele çözümleri sunucusu AFIX’in iskele sistemleri ile hizmet verdiği bir konut 
projesinde incelemelerde bulunuldu. 

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 
gözlemlendi.
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2.4.3.2. CONSTRUCTIV

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde çok benzeri olmayan kâr amacı gütmeyen özgün bir 
organizasyondur. Temel sorumlulukları,

· İnşaat sektöründeki çalışanların çalışamadığı zor zamanlarında ve olağanüstü durumlarda 
kendilerine maddi manevi destek vermek, 

·• Eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitim içeriği hazırlama ve eğitim vermek,

·• İnşaat projeleri için sahada danışmanlık hizmeti vermek, 

·• İnşaat sektörüyle ilgili yönetmelik ve yönergeler hazırlayarak kamu otoritesi ile paylaşmak  olarak 

özetlenebilir.

CONSTRUCTIV, inşaat sektöründeki rmaların Çalışma Bakanlığı’na çalışan başına ödedikleri 

aylık/yıllık primlerden kendilerine aktarılan tutarlarla nanse 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 ilgili şirket 

bulunmaktadır.  Belçika’da inşaat sektörü ile ilgili temel tüm veri ve istatistikler Belçika menşeli rmalar 

ve çalışanları için çok sağlıklı takip edilmekle birlikte yabancı menşeli rmaların çalışanları, iş kazaları 

ve diğer verilerinin takibi konusunda sağlıklı bir altyapı bulunmamaktadır.

CONSTRUCTIV, özellikle inşaat ve iskele sektörüne yönelik müşterilerin bilinçlendirilmesi için 

dokümanlar hazırlamakta ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Belçika’da standartlara 

uygun olarak üretilmeyen iskeleler müşteri bilinci yüksek olduğu için tercih edilmemektedir. Ahşap iskele 

kullanımı ise yok denecek azdır.

2.4.3.3. VDAB

Belçika’ da VDAB ve benzeri eğitim kurumları, kâr amacı gütmeyen, devlet destekli ilgili bakanlık ile 

koordineli çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlardan kurumlar adına eğitim alanların ücret bedeli çalıştığı 

kuruluş tarafından ödenmektedir, bireysel meslek edinme amaçlı eğitim alanların ücreti ise devlet 

tarafından karşılanmaktadır. 

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.

Gerek VDAB 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. 

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 gözlemlendi.

2.4.4. İsveç Ziyareti

Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Polonya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin de aralarında 

bulunduğu birçok Avrupa ülkesinden iskele sanayicilerini temsil eden kuruluşun üyesi olduğu ve iskele 

hakkında Avrupa Standartlarının belirlendiği toplantılarda söz hakkı olan Avrupa İskele Şirketleri 

2.4.3.2. CONSTRUCTIV

It is a non-prot organization which is not the case in Turkey and other European countries. Basic 

responsibilities can be summarized as

· To provide nancial and moral support to employees in the construction sector in difcult times and 

extraordinary situations when they cannot work, 

· Preparing training content for training needs and providing training,

·• To provide on-site consultancy services for construction projects, 

· Preparing regulations and directives related to the construction sector and sharing them with the 

public authority  

CONSTRUCTIV is nanced by the amounts transferred to them from the monthly/annual premiums that 

companies in the construction sector pay to the Ministry of Labor per employee. 

CONSTRUCTIV visits around 10,000 construction projects a year with 21 consultants on site. 

By reporting the visit notes on a portal, it gives advice and suggestions to construction project managers 

and OHS coordinators working on construction projects on issues that it deems decient. It informs the 

ministry authorities about the situations that it deems risky, and the necessary actions are not taken, 

through the same portal. 

CONSTRUCTIV prepares documents and carries out informative activities to raise awareness of 

customers, especially for the construction and scaffolding sector. Scaffoldings that are not produced in 

accordance with the standards in Belgium are not preferred because of high customer awareness. The 

use of wooden scaffolding is almost non-existent

2.4.3.3. VDAB

In Belgium, VDAB and similar educational institutions are non-prot, state-sponsored organizations 

working in coordination with the relevant ministry. 

The fee of those who receive training on behalf of the institutions from these organizations is paid by the 

organization they work for, and the fee of those who receive training for the purpose of acquiring an 

individual profession is covered by the state. 

Similar educational institutions serve in different regions of Belgium according to the need. In the visited 

training institution, theoretical and practical trainings are given for all service areas of the construction 

sector (scaffolding, tile, electrical, drywall, wall, etc.). 

Similar structures can be established in Turkey as an example of good practice, especially in the eld of 

applied vocational trainings. 

During the visits to both VDAB Training Center and CONSTRUCTIV, the information was shared by the 

authorities that the young generation in Belgium is not very eager to get a profession in the construction 

sector and that there is a shortage of employment in the construction sector. 

Again, when the data in all visits and presentations were examined, it was observed that the accident 

statistics of the employees of 1-5 years in the construction sector were generally higher than other 

experience and age group

2.4.4. Visit to Sweden 

The "European Regulations" meeting of the Working Committee held at regular intervals by the 
Association of European Scaffolding Companies (UEG), of which the organization representing the 
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Birliği’nin (UEG) düzenli periyotlarla gerçekleştirmiş olduğu Çalışma Komitesi "Avrupa Regülasyonları" 

toplantısı 30-31 Mayıs 2022 tarihinde Sigtuna-Stockholm/İsveç'te gerçekleşmiştir. Temel başlık olarak 

bu toplantıda iskele denetiminin belirli bir standardı olmaması, denetim gerekliliklerinin ülkeden ülkeye 

değişmesi vb. durumlar dolayısıyla iskele denetim standartlarını belirlemek ve iskele denetçilerinin 

eğitim, belgelendirme vb. süreçlerinin oluşturulması hakkında tartışmak üzere gerçekleşen bu 

toplantıya UEG yetkilileri İKSD’yi de davet etmiştir ve proje kapsamında katılım sağlanmıştır. 

“İskele denetimi için Avrupa’da asgari gerekliliklerin belirlenmesi” gündemiyle gerçekleşen toplantıda 

aşağıdaki konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur: 

• Avrupa genelinde iskele denetimi için geçerli olarak tanınan bir standart bulunmamaktadır. Neler 

yapmalıyız? 

• Denetim gereksinimleri, eğitim deneyimleri vs. konular ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. 

Tüm ülkelerde uygulanabilecek asgari gereklilikleri kapsayan bir model hayata geçirilebilir mi? 

• İskele denetimi hakkında asgari gerekliliklerin belirlenmesi için bir çalışma grubu oluşturulması 

gereksinimi bulunmaktadır. Bu konuda tüm ülkelerden komiteye katılım sağlanabilir mi?  

Bu konuda şu an yalnızca iyi uygulama örneği olarak İngiltere’de 

resmi bir denetim sertikasyon programı mevcuttur. 40 yılı aşkın 

süredir devam eden İnşaat Sektörü İskele Kayıt Programı (CISRS) 

kapsamında 2011 yılından bu yana İskele Denetim Eğitim 

Programı (SITS) sağlanmaktadır. Bugüne kadar 11000+ kişi 

program kapsamında iskele denetim kartı almaya hak kazanmıştır. 

İskele denetim programı; müşteriler ve son kullanıcılar için “İskele 

Farkındalığı”, basit yapılar için “Temel İskele Denetimi” ve 

kompleks yapılar, asma iskeleler gibi zorlayıcı yapılar için 

“Gelişmiş İskele Denetimi” olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. 

Öncelikle boru kelepçe sistemi öğrenilmektedir (onay alınarak ek 

sistem elemanları ilave edilebilir). Sonrasında daha güncel ve 

teknolojik iskele sistemleriyle eğitim devam etmektedir. Eğitimin 

başarıyla tamamlanması için hem pratik hem teorik sınavın 

başarıyla tamamlanması ve katılımcıların güncel iş sağlığı ve 

güvenliği yeterlilikleri bulunmalıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan-

lar iskele denetim kartı almaya hak kazanmaktadır. 5 yılda bir 

kurslara tekrar katılarak sınavlarda başarılı olup kartların 

yenilenmesi gerekmektedir. 

Toplantıda her ülkenin şu anki durumu tespit edilerek asgari standartların ne seviyede olması gerektiği 

ve her ülkenin bu standartları kabul edip etmeyeceği görüşülmüştür. Başlatılacak projenin zaman 

çizelgesi oluşturulmuş, ISO gibi üçüncü taraf akreditasyonları ve UEG akreditasyonu konuları 

görüşülmüştür. Projeye ilişkin gelişmeler ve çıktılar Türkiye’de İKSD koordinasyonunda tüm paydaşlar ile 

paylaşılacak ihtiyaca göre ilgili kurumlardan aktif destek alınacaktır.

2.5. Çalıştay  

Özel ve kamu kurum/kuruluş temsilcileri, İKSD üyeleri, akademisyenler, meslek lisesi ve üniversite 

öğrencileri, İSG uzmanları, eğitmenler, çalışanlar ve konu ile ilgili uzmanlardan oluşan 115 kişinin 

katılımla ekipler halinde, proje çıktıları doğrultusunda sorunların ve iyileştirme alanlarının tartışıldığı ve 

sonuçlarının bu raporun öneriler bölümünde sunulduğu bilimsel bir çalıştay düzenlenmiştir.

scaffolding industrialists from many European countries including the leading European countries such 
as Germany, England, Holland, Switzerland and Poland is a member and has the right to speak in the 
meetings where European Standards are determined about scaffolding, was held on 30-31 May 2022 
in Sigtuna-Stockholm/Sweden. UEG ofcials had invited IKSD to this meeting, which was held as a basic 
topic in this meeting to discuss the lack of a specic standard for scaffolding inspection, the change of 
audit requirements from country to country, etc. and to discuss the establishment of scaffolding 
inspection standards and the training, certication, etc. processes of scaffolding auditors, and 
participated within the scope of the project.

At the meeting held with the agenda of "Determining the minimum requirements in Europe for 
scaffolding inspection", it was exchanged views on the following issues:

• There is no currently recognized standard for scaffolding inspection across Europe. What should we 
do?

• Supervision requirements, training experiences, etc. Topics vary from country to country. Is it possible 
to implement a model that covers the minimum requirements applicable in all European countries?

• There is a need to establish a working group to set minimum requirements for scaffolding inspection. 
Can all countries participate in the committee on this issue?

As an example of best practice, the UK is the only country having 
formal inspection qualication/ certication in place. Scaffold 
Inspection Training Program (SITS) has been provided since 2011 
within the scope of the Construction Industry Scaffolders Record 
Scheme (CISRS), which has been going on for more than 40 years. 
To date, 11000+ people have been entitled to receive scaffolding 
inspection cards within the scope of the program. Scaffolding 
inspection program: It consists of 3 levels: “Scaffolding Awareness” 
for customers and end users, “Basic Scaffold Inspection” for 
independents, towers, birdcages, etc. and “Advanced Scaffold 
Inspection” for complex structures and challenging structures such 
as suspended scaffolds.

Primarily tube and tting system is learned (additional system 
products can be added upon approval). Afterwards, the training 
continues with more up-to-date and technological scaffolding 
systems. For successful completion of the training, both practical 
and theoretical exams must be successfully completed, and 
participants must have current health and safety qualications. 
Those who successfully complete the training are entitled to receive 
a scaffolding inspection card. It is necessary to reattending the courses every 5 years and to be successful 
in the exams to renew the cards.

At the meeting, the current situation of each country was determined, and it was discussed what level the 
minimum standard should be set and whether each country accept this minimum standard. The 
timescale of the project to be started was created, and third-party accreditations such as ISO and UEG 
accreditation was discussed. Developments and outputs related to the project will be shared with all 
stakeholders under the coordination of IKSD in Turkey, and active support will be received from relevant 
institutions according to need.

2.5. Workshop 

A scientic workshop was held in teams consisting of 115 people consisting of representatives of private 

and public institutions/organizations, IKSD members, academicians, vocational high school and 

university students, OHS experts, trainers, employees and experts on the subject, where problems and 

improvement areas were discussed in line with the project outputs and the results were presented in the 

recommendations section of this report.
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Bu çalışmada, sorunu multidisipliner bir yaklaşımla, güvenli işyeri ve çalışma alanlarının yaratılması için 

gerekliliklerin neler olduğu incelenmiştir. Proje çıktıları, iyileştirme alanları ve güvenli iskele kullanımı 

özelinde güvenli iş yeri kültürünün oluşması için gereklilikler; uzman akademisyen ve eğitmenlerin 

moderasyonunda gerçekleşen yuvarlak masa toplantılarında ekonomik, psikolojik, sosyolojik, yasal ve 

toplum sağlığı analizi yönleriyle ele alınarak analiz edilmiştir.

2.5.1. Psikolojik, Sosyolojik ve Toplum Sağlığı Üzerine Analizler

İSG uzmanları, İSG saha teknikerleri, psikolog, çalışanlar, işveren/işveren temsilcisi, İKSD üyeleri, 

öğrenciler, eğitmenler, katılımıyla;

Davranış odaklı iş güvenliği, grup baskısı, KKD uygulama yöntemleri, çalışma grupları sosyolojisi, iş 

kazalarının toplum üzerine etkisi, standart dışı iskele ile çalışanların düşünceleri ve çalışma esnasındaki 

psikolojileri, yüksekten düşenin ve düşmeye tanıklık edenlerin yaşadığı travma konularında düşünceler 

paylaşılmış ve öneriler bu başlık altında katılımcılar tarafından sunulmuştur.

2.5.2. Ekonomik Analiz

Akademisyen, sigortacı, kamu kurum temsilcileri, işveren/işveren temsilcisi, İKSD üyeleri, İSG 

uzmanlarının katılımıyla; 

Sigorta, iş kazası sonuçları, iskele ve yüksekten düşmeye karşı koruma maliyetleri yatırım, taahhütler, 

toplu korumanın kişisel korumaya karşı avantajları ile KKD maliyetleri ve uygulanmasının getirdiği 

faydalar tartışılmış ve varılan sonuçlar katılımcılar tarafından sunulmuştur.

In this study, the problem is examined with a multidisciplinary approach and what are the requirements 

for the creation of safe workplaces and working spaces. Project outputs, improvement areas and the 

requirements for the formation of a safe workplace culture in particular the use of safe scaffolding were 

analyzed by considering economic, psychological, sociological, legal and public health analysis aspects 

in round table meetings moderated by expert academicians and trainers.

2.5.1. Analysis on Psychological, Sociological and Public Health.

With the participation of OHS Specialists, psychologists, workers, OHS eld technicians, IKSD, 

municipality, employer, students and instructors and worker’s families.

 Behavior-oriented occupational safety, group pressure, PPE application methods, sociology of working 

groups, impact of work accidents on society, thoughts of employees with non-standard scaffolding and 

psychology during work, trauma experienced by those who fall from high and witness falls are shared 

and suggestions are presented under this heading.

2.5.2. Analysis on Economics

With the participation of lawyers, insurers, government agencies (SSI), employers, IKSD, Occupational 

Safety Specialists, IMSAD, Chambers, Universities, Trade Unions and Employer representatives;   

Insurance, Occupational accident results, Scaffolding and high fall protection costs Investment, 

commitments, advantages of collective protection against personal protection and  PPE costs and 

benets of its implementation were discussed and the conclusions reached were presented by the 

participants.
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2.5.3. Yasal Mevzuat Konusunda Analiz  

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki toplum 

örgütleri, akreditasyon kurumları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İKSD üyeleri, öğrenciler, İSG 

uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla;

Kanunlar, yönetmelikler, tebliğlerin içerik ve kapsamları ile meslek liseleri ve üniversiteler gibi öğretim 

kurumlarının inşaat, iskele ve İSG bölümlerinin müfredatlarında iskele, iskele kurulum ve kontrolü ile 

ilgili akreditasyonlar, ulusal ve uluslararası standartlar, iskele ve yüksekte çalışma konularının İSG ve 

proje organizasyonlarındaki konumu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve katılımcılar bu 

görüşleri sunmuşlardır.

2.6. Uzaktan Eğitim Portalı ve Mobil Uygulama

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve iskele konularında eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim portalında (e-

learning.iksd.com.tr) ve “Güvenli İskele” mobil uygulamasında 9 saatlik animasyon ve eğitim sunumları 

kullanıcılara sunulmuştur. Uzaktan eğitim platformu ve mobil uygulama üzerinden test eğitimi alan 

çalışanlardan olumlu geri dönüşler alınmıştır.

2.7. Kamuoyu Görünürlük ve Farkındalık Çalışmaları

Proje amaç ve kapsamında belirtilen farkındalık çalışmaları ile ilgili faaliyetlerle 2000’in üzerinde 

çalışan, işveren/işveren temsilcisi, çalışan aile bireyi, sektör paydaşı, meslek lisesi ve üniversite 

öğrencisi, akademisyen, inşaat mühendisi ve toplumun farklı kesimlerine ulaşılmış ve alınan geri 

bildirimlerde çalışmaların etkinliği gözlenmiştir.

2.7.1. Proje Belgeseli

Projenin planlama, uygulama ve sonuçlarının tartışıldığı çalıştay safhalarını gösteren, eğitim, seminer, 

online görüşmeler, saha ziyaretleri, röportajlar ve paydaşların/hedef grupların geri bildirim mesajlarını 

içeren bir proje belgeseli hazırlanmıştır. (QR Kod ile belgeselin YouTube sayfasına gidebilirsiniz)

2.5.3. Analysis on Legal and Regulatory  

With the participation of General Directorate of Occupational Safety, Ministry of Education, Professional 

community organizations, Accreditation Institutions, MYK, IKSD, University OHS Departments, 

Standardization institutions, students, OHS Experts and Academicians.

Laws, Regulations, Content and scope of Communiqués and accreditations related to scaffolding, 

scaffolding installation, and control in the Curriculums of construction, scaffolding and OHS 

Departments of teaching institutions such as Vocational High Schools and Universities, Local and 

International standards, Location of scaffolding and high-level work subjects in ISG and Project 

organizations and presented these opinions.

2.6. Distance Education Application and Mobile Application 

On the distance learning portal (e-learning.iksd.com.tr) where trainings on occupational health and 

safety (OHS) and scaffolding take place, and on the "Safe Scaffolding" mobile application, 9 hours of 

animation and training presentations were presented to users. Positive feedback was received from 

employees who received test training via the distance education platform and mobile application.

2.7. Public Visibility and Awareness Activities

With some activities related to the awareness activities specied in the project purpose and scope, more 

than 2000 employees, employers/employer representatives, sector stakeholders, employee families 

and community members were reached, and the effectiveness of the studies was observed in the 

feedbacks received.

2.7.1. Project Documentary    

A project documentary was prepared showing the workshop phases where the planning, 

implementation and results of the project were discussed, including training, conference, online 

interviews, site visits, interviews, and feedback messages. (You can go to the YouTube page of the 

documentary with QR Code)
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2.7.2. Sosyal Medya Çalışmaları

Hazırlanan veya üye olunan sosyal medya mecralarında yapılan bildirim ve paylaşımlar, izleme sayıları 

ve etkinlikleri ile ilgili medya iletişim sayıları 24.05.2022 tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan toplam 200+ gönderi ve 11 video 

paylaşımı ile 20000+ etkileşim alınmıştır.

2.7.3. Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

"Güvenli Hayat Güvenli İskele Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması" ile öğrencilerin güvenli iskele kullanımı ve 

iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç ve farkındalıklarını arttırmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, kısa 

lm yapımını ve fotoğraf çekimini özendirmeyi, sinemanın gelişimine katkıda bulunmaları 

hedeenmiştir.

5’er kişiden oluşan iki ayrı bağımsız jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucu kazananlar 

belirlenmiş, düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödülleri takdim edilmiştir. 

2.7.4. Basın Yazılı Medya Çalışmaları

7 farklı sektörel dergi ve yerel/ulusal yazılı basın kuruluşu aracılığıyla, proje ile ilgili 14 haber yer almış, 

toplum ve sektör paydaşlarına ulaşmıştır. 

2.8. Proje Kapanış Toplantısı

Özel sektör/kamu yönetici ve temsilcileri, STK yöneticileri, 

PDK ve PYK üyeleri, akademisyenler ve sektörel basın 

temsilcilerinden oluşan 25 kişinin katılımıyla gerçekleşen 

proje kapanış toplantısında proje çıktıları, proje etkinlikler 

ve ulaşılan kritik başarı performans göstergeleri kapsamlı 

bir şekilde toplantıya katılan paydaşlarla paylaşıldı.

2.7.2. Social Media Studies

Notications and shares made in the prepared or subscribed social media channels, the number of 

views and the information they know about their activities are summarized in the table below.

It has been received 20000+ interactions with a total of 200+ posts and 11 video shares from our 

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook and YouTube accounts.

2.7.3. Short Film and Photography Contest

With the "Safe Scaffolding for Safe Life Short Film and Photography Contest", it is aimed to increase the 

awareness and awareness of students about safe scaffolding use and occupational health and safety, to 

develop their creativity, to encourage short lm production and photography shooting, and to contribute 

to the development of cinema.

As a result of the evaluation made by two separate independent jury committees consisting of 5 people, 

the winners were determined, and the awards were presented to the winners at the award ceremony.

2.7.4. Press and Published Media Studies

14 news related to the project has reached the stakeholders of the society via 7 periodicals and local 

newspapers.

2.8. Project Closure Meeting

At the project closure meeting, which was held with the 

participation of 25 people consisting of private 

sector/public managers and representatives, NGO 

managers, PDK and PYK members, academicians and 

sectoral press representatives, the activities and outputs of 

the project, and and the critical success performans 

indicators achieved were shared with the participating 

stakeholders in a comprehensive manner.
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3.1. Yasalardaki Uygulamalar ve Denetim 

Sektörde standartların hakkıyla uygulanmaması ve denetim eksikliğinden dolayı haksız 

rekabet kaynaklı vergi kayıpları, İSG sorunları meydana gelmektedir. Standartlar 

doğrultusunda üretim yaparak, kaliteyi ve eğitimi ön plana çıkararak sahada doğru proje 

uygulamaları çözüm üretilmelidir.

Konunun çözümüne yönelik; işyeri açma ve işletme için özellikle ruhsat verme aşamasında 

kriterlerin gözden geçirilerek standardizasyonu, kalitesi ve yetkinliği yüksek tesislerin 

açılmasının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Standart dışı üretimin engellenmesi ve inşaat 

aşamasında güvenli iskele, kalıp altı iskele proje uygulamalarının doğru yapılması için yapı 

denetim rmalarının, İSG uzmanlarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin, 

belediyelerin sıkı kontrol yapması sağlanmalıdır. Özellikle altı çizilmelidir ki, sadece ürünün 

kaliteli ve sertikalı olması yeterli değildir, sahadaki uygulama da uygulayıcı eğitimli ve 

sertikalı olmalıdır.

Kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiş olan beton kalıbı denetiminin, beton ve inşaat çeliği 

hassasiyetinde denetleniyor olması önemlidir. Bu kapsamda beton kalıpları ile ilgili 

mühendislik hesapları ile kalıp tasarımlarının diğer İnşaat ruhsat dokümanları ile belediye ilgili 

birimlerine sunulması ve yapı denetim kuruluşları tarafından gerek ruhsat gerekse inşaat 

aşamalarında kontrol edilmesi, iş güvenliği ve standartların arttırılması açısından gereklidir.

Kalıp iskelesi ile ilgili tasarım ve hesaplamaların ruhsat aşamasında belediyeler tarafından 

talep edilmesi önemli ve gereklidir. Beton kalıbının uygulama ve denetiminde hesap ve 

projelere uygunluğu, kalıp üreticilerinin hazırlamış olduğu abaklar ile kolayca 

yapılabilmektedir. Belediyeler bu konuda süreci başlattığı noktada yapı denetim rmaları 

kontrolleriyle önemli bir aşama kaydedilecektir. 

TSE EN normlarına uygunluğu belgelenmiş kalıp sistemlerinin uygulamada zorunlu tutulması 

ve denetimler sırasında bu belgelerin sorgulanması gereklidir.

İnşaat sahası içerisinde kalıp sistemlerinin uygulanmasının mesleki yeterlilikleri olan 

uygulamacılar tarafından yapılması ve yapı denetim kuruluşlarının denetimleri esnasında bu 

belgeleri sorgulaması gereklidir.

Yapı denetim kuruluşları mühendislerine, belediyelerin İmar Müdürlükleri/Yapı Müdürlükleri 

proje kontrol mühendislerine Türkiye Belediyeler Birliği gibi kurumlarla iş birliği yapılarak 

“Kalıp İskelesi Uygulamaları, ilgili TSE Standartları” hakkında eğitim/seminerler verilerek 

denetimlerin etkinliği artırılabilir.

3.2. Meslek Liselerine Yönelik Müfredat Güncelleme Çalışmaları

Projenin temel amaçlarından olan güvenli iskele özelinde İSG hakkında bilinç, bilgi ve 

farkındalığı arttırma çalışmaları doğrultusunda Meslek Liseleri İnşaat Teknolojileri bölümü 

altında iş iskeleleri ile ilgili ders müfredatı oluşturularak, “eğitmen ve öğrencilerinin güncel 

sektör bilgilerini öğrenmesi, iskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi konusunda 

kapasitelerini arttırması” hedeenmektedir. Bu kapsamda Bahçelievler Türk Telekom MTAL 

İnşaat Teknolojileri Bölümü öğretmenleri ile ortak bir çalışma başlatılmıştır. Bu hedef 

doğrultusunda hazırlanan müfredat çalışması T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından incelenip 

kabul gördüğünde tüm Türkiye’de bulunan Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile 

3.1. Legal Practices and Control 

Due to the lack of properly implemented standards and lack of supervision in the sector, unfair 
competition-induced tax losses, occupational health and safety problems occur. The right 
project applications in the eld should be produced by producing in line with the standards, 
bringing quality and education to the forefront.

For the solution of the issue, the criteria should be reviewed, especially during the licensing 
phase for the business opening and operation, and the promotion of the opening of facilities 
with high standardization, quality and competence should be ensured. To prevent non-
standard production and to carry out safe scaffolding and formwork project applications 
correctly during the construction phase, it should be ensured that building inspection 
companies, occupational health and safety experts, Inspectors of the Ministry of Labor and 
Social Security, municipalities carry out strict checks.

It should be underlined that it is not enough that only the product is of high quality and certied, 
but the application in the eld the practitioner must also be trained and certied as well. It is 
important that the concrete formwork inspection specied in the laws and regulations is 
inspected with concrete and construction steel sensitively. In this context, it is necessary to 
present engineering accounts and formwork designs related to concrete formworks to the 
relevant units of the municipality together with other construction license documents and to be 
checked by building inspection organizations in both at the licensing and construction stages, to 
increase occupational safety standards.

It is important and necessary to request the designs and calculations related to the formwork 
scaffolding by the municipalities during the licensing phase. In the application and supervision 
of the concrete formwork, its suitability for accounts and projects can be easily made with the 
calculations prepared by formwork manufacturers. At the point where municipalities start the 
process in this regard, an important stage will be made with the controls of building inspection 
companies. 

Formwork systems that have been certied in accordance with TSE EN norms should be 
mandatory in practice and these documents should be questioned during audits. The 
application of formwork systems within the construction site must be carried out by practitioners 
with professional qualications and the building inspection organizations should question 
these documents during their inspections.

The effectiveness of the audits can be increased by trainings/seminars on "Formwork 
Scaffolding Applications, relevant TSE Standards" in cooperation with institutions such as the 
Union of Municipalities of Turkey, for the engineers of the building inspection organizations, the 
Building Directorates of the municipalities.

3.2. Curriculum Update Studies for Vocational High Schools

In line with the efforts to increase awareness, knowledge, and awareness about OHS safe 
scaffolding, which is one of the main objectives of the project, it is aimed to create a course 
curriculum on work scaffolding under the Department of Construction Technologies of 
Vocational High Schools and to "increase the capacity of instructors and students to learn up-to-
date sector information, to prevent scaffolding safety and related work accidents". In this 
context, a joint study was initiated with the teachers of Bahcelievler Turk Telekom MTAL 
Construction Technologies Department. When the curriculum prepared in line with this goal is 
examined and accepted by the Ministry of National Education T.C, it can be used as educational 
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Yaygın Eğitim Kurumları’nın (Halk Eğitim vb.) ilgili bölümlerinde eğitim içeriği olarak 

kullanılabilecektir. Bu müfredat 2021-2022 yılı sektörel gelişime uygun olarak hazırlanmıştır. 

Sektördeki gelişmelere ve ihtiyaca göre belirli aralıklarla gözden geçirilip güncellenmesi 

gerekmektedir. 

Müfredat kapsamında; güvenli iskele kavramı, iskele çeşitleri, iskelede iş sağlığı ve güvenliği, 

iskele kurulumu ve sonrasında kontrol ve denetim, iskele terimleri ilgili konu başlıklarına detaylı 

bir şekilde yer verilmiştir. Benzer uygulama ve çalışmaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır.

3.2.1. Endüstriden Liselere Teknik Altyapı

Okul-Sanayi iş birliği kapsamında Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Türk Telekom 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İKSD arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 

iskele ve kalıp kurumu için atölye ve laboratuvarlara iş güvenliği araç gereçleri sağlanmıştır. Bu 

iş birliğinin inşaat sektörünün tüm paydaşları tarafından desteklenmesi ve kapsamının 

genişletilerek teknolojik gelişmelerin de dahil edilmesi arzulanmaktadır. 

3.2.2. Liselerden Sahaya Teknik Personel

İnşaat ve iskele kalıp sanayicilerinin ihtiyaç duydukları, iskele sistemleri konusunda teorik ve 

pratik bilgi sahibi olan ara elemanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitimlerin verilmesi ve staj 

imkânı sağlanarak sektöre kazandırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında paydaş 

meslek liselerinin inşaat teknolojileri alanında eğitim gören ve kendisini iskele sektöründe 

geliştirmek isteyen öğrencilere İKSD üyeleri tarafından yarı süreli çalışma prensibinde staj 

imkanı sağlanmıştır.

3.3. Mevzuat ve Müfredatta Nitelik Artırıcı Önlemler ve Güncellemeler

• Meslek Liseleri İnşaat Teknolojilerinde çalışma iskeleleri ile ilgili ders müfredatı güncel 

bilgileri takip etmelidir.

• Eğitmen ve öğrencilerin güncel sektör bilgilerine ulaşabilmesi sağlanmalıdır. 

• İskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi konularında eğitim kapasitesi 

artırılmalıdır.

• Hazırlanan müfredat çalışmasının tüm meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile 

Yaygın Eğitim kurumlarında eğitim içeriği olarak kullanılması sağlanmalıdır. 

• Eğitim içerikleri sektörün ilerleyişi ve ihtiyaca göre belli aralıklarla gözden geçirilip 

güncellenmelidir.

• Örneklerle birlikte, iskelelerin farklı sektörlerde de kullanılabildiği gösterilmeli ve üretici 

rma ve şantiye/saha ziyaretleri düzenlenmelidir.

• Meslek edindirmek ve istihdamı artırmak için TS EN 17024 standardı kapsamında akredite 

eğitim kuruluşları kurulmalıdır.

• Mesleki ve teknik eğitimin uluslararası standartlar ve kriterler çerçevesinde planlanması ve 

uygulanması eğitim sisteminin temel hedeerinden biri olmalıdır. 

• Aşağıda listelenen konular eğitim müfredatına dahil edilmelidir

o İskele ve kalıpta İSG, 

o Malzeme tanımı/bilgisi (Resimli-Animasyonlu), 

content in the relevant departments of Vocational High Schools and Vocational Training 
Centers and Non-formal Education Institutions (Public Education, etc.) all over Turkey. This 
curriculum has been prepared in accordance with the sectoral development of 2021-2022. 
According to the developments and needs in the sector, it should be reviewed and updated at 
regular intervals. 

Within the scope of the curriculum, The concept of safe scaffolding, types of scaffolding, 
occupational health and safety at the scaffolding, control and inspection after the installation of 
the scaffolding, scaffolding terms are given in detail on the relevant topics. It should be ensured 
that similar practices and studies are spread throughout the country.

3.2.1. Technical Infrastructure from Industry to High Schools

Within the scope of the cooperation protocol signed between Turk Telekom Vocational and 
Technical Anatolian High School and IKSD on behalf of Bahcelievler District Directorate of 
National Education within the scope of school-industry cooperation, occupational safety 
equipment was provided to workshops and laboratories for scaffolding and formwork 
institution. It is desired that this cooperation is supported by all stakeholders of the construction 
sector and that technological developments are included by expanding its scope. 

3.2.2. Technical Personnel from High Schools to the Field
It is aimed to provide trainings for the training of intermediate staff who have theoretical and 
practical knowledge about scaffolding systems needed by Construction and Scaffolding 
Formwork industrialists and to provide internship opportunities and to bring them to the sector, 
and for this purpose, a joint study has been initiated with the teachers of Turk Telekom Anatolian 
Vocational High School Construction Technologies Department. 

After the opinions are received, the training content has been prepared to be used in the 
lessons. It should be ensured that similar practices and studies are spread throughout the 
country.

3.3. Qualitative Measures and Updates in Legislation and Curriculum
• Course curriculum related to Vocational High Schools Work Scaffolding in Construction 

Technologies should be established.
• It should be ensured that instructors and students have access to up-to-date sector 

information.
• Training capacity on scaffolding safety and prevention of related work accidents should be 

increased.
• It should be ensured that the prepared curriculum work is used as educational content in all 

Vocational High Schools and Vocational Training Centers and Non-formal Education 
institutions. 

• Training contents should be reviewed and updated periodically according to the progress of 
the sector and the need.

• Along with examples, it should be shown that the scaffolding can be used in different sectors 
and the manufacturer and Site / Site visits should be organized.

• Accredited educational institutions should be established within the scope of TS EN 17024 
standard in order to acquire a profession and increase employment.

•  The planning and implementation of vocational and technical education within the 
framework of international standards and criteria should be one of the main objectives of 
the education system. 

• The subjects listed below should be included in the training curriculum
o OHS in Scaffolding and Formwork, 
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o İskele sistemleri ile ilgili standartlar hakkında bilgi, 

o Malzemelerin/Sistemlerin standartlara uygunluğu 

o Sektörün önemini anlatan bilgiler, 

o İskele tipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi, 

o Uygulamalı kurulum ve söküm dersleri.

3.4. Mesleki ve Teknik Eğitimi Yapılandırma Çalışmalarına Yönelik Öneriler

• Mesleki teknik eğitim öğrencilerine seviyelerinin gerektirdiği mesleki yeterlilikler 

kazandırılmalıdır.

• Okul bina tasarımlarında teknolojik ve bilişim altyapısı göz önünde bulundurulmalı, 

atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilmelidir.

• İşletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilere sosyal güvenlik hakları iyileştirilmelidir.

• Gerekli yasal değişikliklerle eğitmenlerin karşılaşabileceği iş kazası neticesinde yasal 

tazminat hakkı verilmelidir.

• Bölgesel ihtiyaçlara göre sektöre yakın mekânlarda, mesleki eğitim kampüsleri açılmalı, 

yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler, kütüphane vb. ziki yapılar daha 

verimli ve etkili biçimde kullanılmalıdır.

• İlköğretim ve ortaöğretim boyunca eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kariyer 

danışmanlığı hizmetlerini de bünyesinde barındıracak yeni bir model oluşturulmalıdır.

• Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin il ve ilçeler düzeyinde tanıtımı yapılarak aktif kullanımı 

sağlanmalıdır.

• Rehberlik ve araştırma merkezleri, mesleki rehberlik hizmeti sunumunda, erişim merkezi 

hâline getirilmelidir.

• Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kaliteli hizmetin sunulması, korunması ve 

geliştirilmesi için yetkin kadrolar açısından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

• Küreselleşme, bilgideki artış ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeleri izleyecek bilim 

metodolojisi müfredata alınmalıdır. Hayat boyu öğrenme stratejileri geliştirilerek bilişim 

sektörüne yönelik faaliyetler yapılmalıdır.

• Yasal düzenlemelerle mesleki ve teknik eğitim okullarına daha esnek bir yapı kazandırılarak 

ve sanayi ile daha etkin iş birliği zemini yaratılmalıdır. 

• İşletme yapılarına uygun bir okul-işletme modeli seçilerek, küresel değişim ve gelişmelere 

uyum sağlayacak bir mesleki ve teknik eğitim sistemi içinde, sürdürülebilir okul-işletme 

diyalogu kurulmalıdır.

3.5. Psikolojik, Sosyolojik ve Toplum Sağlığı Üzerine Analiz Sonucu Öneriler

• Kazazedelerin kaza sonrası hayata uyum sağlamaları için geliştirmeler yapılmalıdır.

• Post-travma merkezleri kurulmalıdır. 

• Çalışanların iş güvenliği farkındalığı artırılmalı ve İSG eğitimlerinin sürdürülebilirliği 

sağlanmalıdır. Sorumlu kişiler için, acil durumlarda sakinleştirici ve toparlayıcı liderlik 

eğitimleri düzenlenmelidir. Özellikle yüksekte çalışanlara İSG üzerine sürekli psikolojik 

destek sağlanmalıdır. 

• Yüksekte çalışanların sağlık tetkikleri düzenli olarak yapılmalıdır. 

o Material description/information (Illustrated-Animated), 
o Information about the standards related to Scaffolding Systems, 
o Compliance of materials/systems with standards 
o Information explaining the importance of the sector, 
o Information about scaffolding types and usage areas, 
o Practical installation and dismantling lessons.

3.4. Recommendations for the Structuring of Vocational and Technical Education 

• Students should be provided with the professional competencies required by their level.

• Technological and information infrastructure should be taken into consideration in school 

building designs and workshops should be made suitable for the modular system.

• Social security rights should be improved for students who do skills training in enterprises. 

• With the necessary legal changes, the right to legal compensation should be given as a 

result of the work accident that the trainers may encounter. 

• According to regional needs, vocational training campuses should be opened in places 

close to the sector, and physical structures such as dining halls, canteens, laboratories, 

workshops, social facilities, libraries, etc. should be used more efciently and effectively.

• A new model should be established to include educational guidance, vocational guidance, 

and career counseling services throughout primary and secondary education. 

• The National Vocational Information System should be introduced at the level of provinces 

and districts and its active use should be ensured.

• Guidance and research centers should be turned into access centers for the provision of 

vocational guidance services.

• Necessary arrangements should be made in terms of competent staff to provide, protect 

and develop quality service in guidance and research centers.

• Science methodology that will follow globalization, the increase in knowledge and 

developments in communication technologies should be included in the curriculum. 

Lifelong learning strategies should be developed, and activities should be carried out for the 

IT sector.

• With legal regulations, vocational and technical education schools should be given a more 

exible structure and a more effective cooperation ground should be created with the 

industry. 

• By choosing a school-business model appropriate to business structures, a sustainable 

school-business dialogue should be established within a vocational and technical education 

system that will adapt to global changes and developments.

3.5. Recommendations about Psychological, Sociological and Public Health Analyses 

• Improvements should be made for the victims to adapt to life after the accident. 

• Post-trauma centers should be established. 

• Employees' awareness of occupational safety should be increased and the sustainability of 
OHS trainings should be ensured. For responsible persons, calming and recuperative 
leadership trainings should be organized in case of emergency. Workers should be 
provided with continuous psychological support on OHS, especially those working at 
height. 

• Health examinations of those working at height should be carried out regularly.

• While preparing the training contents, counseling should be obtained from psychologists 
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• Eğitim içerikleri hazırlanırken, davranış bilim dalı uzmanı psikologlardan danışmanlık 

alınmalıdır. 

• Sinema ve TV dizilerinde inşaat sahnelerinde standarda uygun ekipman kullanılmalıdır.

3.6. Ekonomik Analiz Sonucu Öneriler

• Kazaların önlenmesi açısından eğitim kaynakları verimli ve etkin kullanılmalıdır. 

• Yetkin işgücü artırılmalıdır.

• Kaliteli kişisel koruyuculara ekonomik olarak ulaşılabilmesi sağlanmalıdır.

• Mühendislik projeleri amaca uygun geliştirilmelidir.

• İskele kurulum ve söküm işleri verimli hale dönüştürülmelidir. 

• İskele kalıp ürünleri akredite ürünlerden seçilmelidir. 

• Etkin risk değerlendirme yöntemiyle fırsatlara ve risklere öncelik verilmelidir. 

• Görünmeyen ekonomik maliyetler (iş tesliminde, gecikme, verimlilik, itibar vb.) 

azaltılmalıdır.

3.7. Yasal Düzenlemelerle İlgili Öneriler

• Teknik konularla ilgili bazı yönetmelik ve tebliğlerde yer alan standart kongürasyon, 

sağlamlık ve dayanıklılık ile ilgili bilgilerdeki güncellemeler bir ekip kurularak yapılmalı, 

Kılavuz hazırlanmalıdır.

• Yapı İşleri Yönetmeliği‘nde yer alan yüksekte çalışma emniyeti bilgileri, üretici ürün 

kılavuzuna uygun şekilde düzeltilmelidir. 

• Karışık kurulum ve iskele üzerindeki değişiklikler, “birlikte kullanılabilir ibaresi” eşliğinde 

üretici onayına tabi olmalıdır. 

• İskelelerin periyodik kontrolünü yapmaya yetkili K belgeli periyodik kontrolörlük tanımları, 

standart eğitim içeriğinde ve Periyodik Ekipman Kontrol Yönetmeliği’nde, standartta 

belirtildiği şekilde “iskele kontrolörü” olarak değiştirilmelidir. 

• Standart olmayan iskele üretimine, ruhsat zorunluluğu gibi ilave gerekliliklerle izin 

verilmemelidir.

who are experts in behavioral science.

• In cinema and TV series, equipment in accordance with the standard should be used in 
construction scenes.

3.6. Recommendations about Economic Analysis

• To prevent accidents, training resources should be used efciently and effectively. 

• Competent labor force should be increased.

• It should be ensured that quality personal protectors are economically accessible.

• Engineering projects should be developed in accordance with the purpose.

• Scaffolding installation and dismantling works should be transformed into efcient. 

• Scaffolding formwork products should be selected from accredited products. 

• Opportunities and risks should be prioritized with effective risk assessment method. 

• Invisible economic costs (delays in schedule, efciency, reputation, etc.) should be reduced.

3.7. Recommendations about Analysis on Legal Regulations

• Updates to the information on standard conguration, robustness and durability in some 
regulations and communiqués on technical issues should be made by establishing a team 
and a Guide should be prepared.

• The safety information for working at height contained in the Construction Works Regulation 
must be corrected in accordance with the manufacturer's product manual. 

• Mixed installation and changes to the scaffolding must be subject to manufacturer approval 
accompanied by the phrase "interoperable". 

• The denitions of K certied periodic controllers authorized to carry out periodic inspections 
of scaffolding should be changed to "scaffolding controller" as specied in the standard 
training content and in the Periodic Equipment Control Regulation. 

• The production of non-standard scaffolding should not be allowed with additional 
requirements, such as the obligation to license.
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Proje Aç ılış Toplantlısı 51 - -

Almanya Ziyareti 4 - -

İMO Trabzon Mesleki Gelişim Semineri 26 - -
İMO İzmir Mesleki Gelişim Semineri 16 - -
YTÜ İnşaat Fakültesi

119 250 %48Mesleki Gelişim Semineri & Uygulamalı Eğitimler

Çalışan Eğitimleri 379 350 %108

Bahçelievler Türk Telekom MTAL
Eğitim Faaliyetleri & Uygulamalı Eğitimler

63 65 %97

Odak Grup Görüşmeleri - Çalışanlar 6 10 %60

Fransa Ziyareti 3 - -

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
15 125 %12Mesleki Gelişim Semineri & Uygulamalı Eğitimler

İMMİB Erkan Avcı MTAL
Eğitim Faaliyetleri & Uygulamalı Eğitimler

84 65 %129

ODTÜ İnşaat Mühendisliği
83 250 %33Mesleki Gelişim Semineri & Uygulamalı Eğitimler

İMO Ankara
Güvenli İskele Mesleki Gelişim Online Semineri

894 - -

İşveren/İşveren Temsilcisi Eğitimleri 21 25 %84

Odak Grup Görüşmeleri - İşveren/İşveren
Temsilcisi Grubu 8 8 %100

24.03.2021
05.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
15.10.2021
20.10.2021

19.11.2021

17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
06.12.2021
06.12.2021
07.12.2021

11.12.2021

07.12.2021
08.12.2021
09.12.2021
15.12.2021
16.12.2021

25.12.2021

27.01.2022

24.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

22.03.2022

27.04.2022
28.04.2022
11.05.2022
25.05.2022
30.05.2022
31.05.2022

Bilimsel Çalıştay 115 250 %46
BAU İnşaat Mühendisliği

69 125 %55Mesleki Gelişim Semineri & Uygulamalı Eğitimler

Belçika Ziyareti 2 - -

Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni - - -
Proje Kapanış Toplantısı 25 - -

İsveç Ziyareti 1 - -

TARIH ETKİNLİK KATILIMCI
SAYISI

HEDEF
SAYI

HEDEF KİTLEYE
ERİŞİM (%)

PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ

Project Kick-off Meeting 51 - -

Germany Visit 4 - -

IMO Trabzon 26 - -
IMO Izmir 16 - -

YTU Civil Engineering Faculty 119 250 48%

Worker Trainings 379 350 108%

Bahcelievler Turk Telekom VTAHS 63 65 97%

Focus Group Discussions - Workers 6 10 60%

France Visit 3 - -

Bogazici University Civil Engineering Department 15 125 12%

IMMIB Erkan Avci VTAHS 84 65 129%

METU Civil Engineering Department 83 250 33%

IMO Ankara 894 - -

Employer/Employer Representative Trainings 21 25 84%

Focus Group Discussions - 
Employers/Employer Representatives 8 8 100%

24.03.2021
05.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
15.10.2021
20.10.2021

19.11.2021

17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
06.12.2021
06.12.2021
07.12.2021

11.12.2021

07.12.2021
08.12.2021
09.12.2021
15.12.2021
16.12.2021

25.12.2021

27.01.2022

24.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

22.03.2022

27.04.2022
28.04.2022
11.05.2022
25.05.2022
30.05.2022
31.05.2022

Workshop 115 250 46%

BAU Civil Engineering Department 69 125 55%

Belgium Visit 2 - -

Short Film and Photography Contest - - -
Project Closure Meeting 25 - -

Sweden Visit 1 - -

DATE ACTIVITY NUMBER OF
PARTICIPANTS

TARGET
NUMBER

ACCESS TO THE
TARGET (%)

PROJECT EVENT CALENDAR

APPENDICESEKLER
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YURT DIŞI ZİYARETİ 4 3 %133

BASILI/DİJİTAL YAYIN 3 3 %100

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM 200+ - -

SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİM 20000+ - -

BASINDA YER ALAN HABER 14 - -

PROJE KRİTİK BAŞARI PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJECT CRITICAL SUCCESS PERFORMANCE INDICATORS

APPENDICESEKLER

ABROAD VISITS 4 3 133%

WRITTEN/DIGITAL PRESS 3 3 100%

SOCIAL MEDIA POSTS 200+ - -

SOCIAL MEDIA INTERACTIONS 20000+ - -

NEWS ON PRESS 14 - -

HEDEF GRUP ULAŞILAN HEDEFLENEN ERİŞİM (%)

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ VE EĞİTMEN 147 130 %113

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VE AKADEMİSYEN 286 750 %38

İNŞAAT MÜHENDİSİ 906 - -

ÇALIŞAN 379 350 %108

İŞVEREN/İŞVEREN TEMSİLCİSİ 21 25 %84

TARGET GROUP REALIZED TARGET ACCESS (%)

VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS AND ACADEMICIANS 147 130 113%

UNIVERSITY STUDENTS AND ACADEMICIANS 286 750 38%

CIVIL ENGINEERS 906 - -

EMPLOYEES 379 350 108%

EMPLOYER/EMPLOYER REPS. 21 25 84%
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