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Öz
Ülkemiz inşaat sektöründe halen işçi sağlğ ve iş güvenliği başlğnn mühendislik
uygulamalarnn bir bileşeni olarak ele alnmyor oluşu önemli bir sorundur. Konu işçi
sağlğ ve güvenliği olduğunda yasal mevzuata uyumun ötesindeki uygulamalara
rastlamann zor olduğu ülkemiz inşaat sektöründe, yönetsel kriz yaşanan başlklarn
başnda işçi sağlğ ve güvenliği gelmektedir.
Sektörde yaygn olarak hayata geçirilemese de inşaatlarda modern proje yönetimi
yaklaşmnn alt temel başlğ; organizasyon (şantiye) yönetimi, maliyet yönetimi, süre
yönetimi, kalite yönetimi, sözleşme idaresi ile işçi sağlğ ve güvenliği yönetimidir. Bu
yaklaşmda, temel başlklar arasnda yer alan işçi sağlğ ve güvenliği yönetimi, diğer
başlklar kadar güncel ve üzerinde çalşma yaplmas gereken bir başlktr.
İnşaatlarda etkin bir işçi sağlğ ve güvenliği yönetimi modelinin hayata
geçirilebilmesinde, bahsedilen proje yönetim biçimin kendi iç dengeleri kadar, inşaat
projesinin ön tasarm safhasndan başlayarak yapm sonras sürece kadar olan tüm
safhalarda bu başlğn nasl ele alnacağnn belirlenmesi ve bu hususta gerekli
yaplanmann sağlanmas gerekmektedir.
Bu çalşmada, modern proje yönetimi yaklaşm ile bir inşaat projesinin safhalarnda ele
alnmas gereken işçi sağlğ ve iş güvenliği alt başlklar değerlendirilmiştir. Çalşmada
ayrca bahsi geçen proje yönetim yaklaşm ile ülkemiz işçi sağlğ ve güvenliği
mevzuat karşlaştrlmş, etkin bir işçi sağlğ ve güvenliği yönetim mekanizmasnn
hayata geçirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Proje Yönetimi, Yap İşletmesi, İşçi, Sağlğ ve İş Güvenliği
Yönetimi, İSG Yönetimi, Yönetim Sistemleri
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Giriş
İnşaat sektörü, yapm, ykm, restorasyon, yenileme, bakm gibi çeşitli iş kollarn
kapsayan, Türkiye’de Gayri Safi Milli Hasla ile emek istihdamnda büyük bir öneme
sahip, ekonomik en dinamik sektörüdür. Sektörün, ülkemiz içerisindeki bu önemi konu
iş sağlğ ve güvenliği olduğunda da ciddi bir önem arz etmektedir. Türkiye inşaat
sektörünün iş gücündeki pay %6,3 ve ölümlü iş kazalarndaki pay ise %33,5 (1700
kazada 570)’tür (Gürcanl ve Müngen,2013). Bu oranlar, toplam iş kazalarnda yaklaşk
üçte birlik bir orana sahip olan sektörün vahim durumunu ortaya çkarmaktadr. Her yl,
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafndan açklanan iş kazas istatistiklerini veri alan
çalşmalara ek olarak iş kazas bilirkişi raporlarnn da değerlendirmeye alndğ birçok
çalşmada sektörde gerçekleşen iş kazalar detayl bir şekilde ele alnmaktadr.
(Gürcanli,2013) İncelenen iş kazalaryla yaplan çalşmalarda, istatistiki verilerin
snrllğ vb. nedenlerden ötürü çoğu kez kazalarn gerçek kök nedenlerini tespit
edilemediği belirtilse de teknik olarak kazalarn tasnifine ilişkin veriler sağlamaktadr.
Bu verilerin birçoğu yaşanan kazalarn yönetsel boşluklarn ürünü olduğunu
göstermektedir.
Sektörde kabul edilen çağdaş proje yönetimi anlayşnn halen yaygnlaşmamş olmas
ya da ülkemiz inşaat sektöründeki uygulama esaslarnn henüz ağrlk kazanmamş
olmasnn da İSİG uygulamalarndaki yetersizliklerle doğrudan bağlants
bulunmaktadr. İSİG başlğnn yönetsel bir başlk olarak ele alnmadan, proje yönetim
mekanizmalarna dahil edilememesi ise çoğu kez mevzuata uyumun ötesine
geçilememesine ve zaten snrl olan mevzuat tarifleri ile sistemsiz bir faaliyet
bütününün oluşmasna neden olmaktadr.

İnşaat Proje Yönetimi ve İSİG
İnşaatlarda proje yönetimi, projenin ön tasarm safhasndan başlayarak işletme safhasna
kadar geçen tüm süreci kapsayan yönetim modelini tarifler. Mühendisliğin yap taş
olan optimizasyon faaliyetlerinin bir inşaat projesinde etkin bir biçimde hayat bulmas
için bu yönetsel faaliyetler bütünü bir zorunluluk olarak geliştirilmiştir. Güncel proje
yönetimi yaklaşm alt temel başlk referans alnarak oluşturulmaktadr. (CMAA,
2002):







Proje Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Süre Yönetimi
Kalite Yönetimi
Sözleşme İdaresi
İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Yönetimi

İnşaat proje yönetiminde referans alnan ve “yönetilmesi öngörülen” bu alt başlk, bir
projenin hemen hemen tüm safhalarnda farkl dinamiklere sahiptir. Bu dinamikler çoğu
kez birbirleri ile ilişkili olan ve birbirlerini doğrudan ya da dolayl olarak etkileyen bir
döngüdedirler. Aşağda maddeler halinde verilen inşaat projesi safhalarnn her birinde
bu referanslar farkl ağrlklar taşrlar:
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Ön Tasarm
Tasarm
İhale ve Satn alma
Yapm
Yapm Sonras

Yukarda tarif edilen proje yönetimin temel başlklar ile projelerin safhalar
düşünüldüğünde çoğu kez işçi sağlğ ve iş güvenliği uygulamalarnn “yapm”
safhasnda ele alndğ gözlemlenmektedir. İnşaat projelerinin yalnzca üretim/yapm
aşamasnda gündeme gelen ve yapm esnasnda da “üretime dşsal/üretimi geciktiren bir
zorunluluk” olarak alglanan işçi sağlğ ve iş güvenliği uygulamalarnn çoğu kez
istenilen performansta olamamasnn birincil nedeni budur. Çağdaş bir proje yönetim
uygulamasnn gerçekleştirildiği bir inşaat projesindeki optimizasyon çalşmalarnda
öne çkan başlklarda süre, maliyet ve kalite üçlüsüne İSİG eklenmektedir. İSİG, bu
üçlüye eklenmenin ötesinde bu üçlünün başnda yer almas gereken bir başlktr.
Unutulmamaldr ki başarl bir İSİG uygulamasndaki en temel anlayş, İSİG’in bir yük
değil, proje yönetiminin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olduğudur (Construction
Management Association of America,Standards of Practice, 1993)

Proje - İSİG Yönetimi
İSİG yönetimi denildiğinde, akllara BS 8800, NPR 5001, OHSAS 18001-2 vb.
standartlar ile bu standartlardan esinlenerek son dönemlerde yaygnlaşan yaklaşm olan
planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma dörtlü mekanizmas gelmektedir. Ne
var ki inşaat projelerinin yönetiminde bu standartlarda belirtilen hususlarn inşaat
yönetim
mekanizmalar
ile
buluşturulmadan
değerlendirilmesi
eksikli
olacaktr.(Gürcanl ve Müngen, 2004) Gelişkin bir proje yönetim mekanizmas, tüm
başlklarn ahenk içerisinde koordine eden ve ileri çeken bir anlayşa sahip olmaldr.
Her ne kadar İSİG Yönetim sistemlerinin ya da bu sistemlerden birinin inşaat projesinde
uygulanabilirliği bu çalşmann konusu olmasa da modern İSİG Yönetim sistemlerinin
ortak noktalar ile modern inşaat projesi yönetiminin uyumlu bir şekilde faaliyet
göstermesi için üzerinde durulmas gereken başlklar tespit edilmelidir. (Gürcanl, 2008)
Hiç kuşku yok ki bir inşaat projesine başlarken, ilgili projeyi gerçekleştirme hedefinde
olan taraf, sürecin en başnda İSİG ile ilgili muğlak olmayan, tanml ve hedefli bir
anlayş benimsemelidir. Projeyi gerçekleştirecek ilgili firmann yetkinlikleri ile
uyumlu, planl ve kararl bir İSİG politikasnn benimsenmediği herhangi bir yönetim
modelinin hayata geçirilme şans yoktur. Basit gibi görünen bu hususun ihmal edilmesi,
çoğu kez kağt üzerinde tanml ancak hiçbir şekilde işlemeyen İSİG manzumeler
bütünün oluşmas ile sonuçlanr. Sonuç olarak bu durumda İSİG, yönetsel bir modelden
ve sağlanan güvenlikten daha çok içinden çklamayan ve yönetilemeyen bir sorun
haline dönüşür. Sektörde yaygn olarak birçok firmann İSİG politikasnda sklkla “0 iş
kazas hedefini” belirtmesi ancak yaşadğ kazalar azaltamamas bu durumun en tipik
örneğidir. Bir İSİG politikas, temenniler bütününden farkl olarak esnetilemez ve
üretimin her annda gerçekleştirilmek zorunda olan bir çalşma anlayşnn
yerleştirilmesi için hazrlanr.
Projeyi gerçekleştirecek tarafn tanml İSİG politikas ise yukarda bahsedildiği üzere
çeşitli İSİG yönetim standartlar ile ilgili tarafn proje yönetim yaklaşmnn bileşenini
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oluşturmaldr. Projede İSİG yönetim sistemi modellerinden herhangi birinin
uygulanmas ve/veya geliştirilmesi kararnn alnmas da belirtilen politikann bir
parças olabilir. Seçilecek İSİG yönetim sisteminin mekanizmalar aşağda tarif edilen
on üç temel başlk üzerine ve proje yönetiminin tüm safhalarn kapsayan şekilde
kurgulanmaldr. (Gürcanl ve Müngen, 2005)
1. İSİG Plan ve Programlar
2. İSİG ilgili sorumluluklar ve bunlarn tanmlanabilirliği
3. Çalşanlarn katlm
4. İşe Uygunluk
5. Tehlike Analizi
6. Tehlikelerin Önlenmesi, Denetimi/Azaltlmas
7. Teftişler
8. Acil Durum Müdahale Planlar
9. İlk Yardm ve Tbbi Koşullar
10. Kaza Soruşturmas, Raporlamas ve Analizi
11. Eğitim ve İSİG Toplantlar
12. İSİG Kurullar
13. İSİG için Yüklenici ve alt yüklenici (Taşeron) ilişkisi
Başarl bir inşaat projesindeki İSİG uygulamalar kuşkusuz sistemli ve uygulanabilir
İSG mekanizmalarnn tayini ile ortaya çkabilir. İSİG mekanizmalarnn üretim
süreçlerine dahil edilmesi ve mühendislik uygulamalarnn bir parças olarak hayata
geçirilmesi için projenin tüm safhalarnda İSİG başlğna ayr bir yer açlmas
gerekmektedir. Bir inşaat projesindeki safhalar ve İSİG ilişkisi Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. Proje Safhalar ve İSİG İlişkisi
Tariflenen proje safhalarnn hemen hemen hepsinde ise proje yönetiminin alt temel
başlğna ilişkin yaklaşmlar geliştirilmesi, uygulanmas gözden geçirilmesi gereklidir.
Proje safhalarnn hepsinde farkl ağrlklara ve içeriklere sahip olan bu alt temel ilke
uygulanmaldr. Ancak konu İSİG yönetimi olduğunda bu alt başlğn her bir proje
safhasnda ayr ayr uyumu dşnda İSİG’in ayr bir belirleyen olarak diğer beş başlkla
uyum içerisinde nasl çalşacağnn tarifi de gerekmektedir. Bir inşaat projesi
yönetimindeki başlklarla İSİG’in tarif edilen diğer başlklarla ilişkilenme biçimi Şekil
2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Proje Yönetimi Basamaklar ve İSİG Yönetimi İlişkisi
İSİG, bir projedeki görev alan diğer personellerin İSİG hususundaki görev ve
yetkilerinin tayininden başlayarak, bu projedeki organizasyonda yer alacak İSİG
personellerinin niteliği ve proje safhalarna göre niceliğinden, imalat sürelerinin
belirlenmesindeki İSİG parametrelerinden dolay oluşabilecek negatif ya da pozitif
sapmalara, genel maliyet analizlerinde İSİG ile ilgili planlanmş bütçelerin
oluşturulmasna, yapm yöntemlerinin kalite standartlar ve prosedürleriyle uyumuna ve
hiç kuşku yok ki sözleşmelerin içerisinde tanml ve efektif bir ilişki içerisinde olmasna
kadar geniş bir yelpazede ele alnmaldr. Her biri ayr bir çalşma konusu olabilecek bu
hususlarla ilgili olarak İSİG yönetiminin inşaat proje yönetiminde, projenin farkl
safhalarndaki yönetsel olarak ele alnş biçimleri ile ilgili öneriler aşağda yer
almaktadr:
Ön Tasarm
Bu safha, projenin mal sahibi/yatrmc talepleri doğrultusunda kurgulanmas, bu
taleplerin yerine getirilebilmesi için tasarm öncesindeki hususlarn tartşldğ safhadr.
Bu safhada, projenin tasarm, tedarik ve yapm koşullar ile ilgili seçenekler ve
önerilerin oluşturulmas vb. faaliyetler yürütülür. Bu safha İSİG hususlarnn ilk
gündeme geleceği safhadr.
Projenin türü(bina, baraj, köprü vb.), projenin İSİG ile ilgili özel hususlarnn olup
olmadğ(asbest sökümü, çevresel faktörler vb.), proje süreçlerini etkileyebilecek kamu
kuruluşlar ile ilgili İSİG hususlar(yabanc uyruklu işçi çalştrma, diğer yasal izinler,
İSİG mevzuat uyumu vb.) başlklar bu safhada gündeme gelir. Bu başlklar yürütmek
üzere proje sorumlusu ve proje sağlk ve güvenlik koordinatörü görevlendirmesi bu
safhada gerçekleştirilir. Ülkemizde Yap İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği
Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre inşaat projelerinde proje sorumlular ve sağlk ve
güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi ve bu görevlendirilmenin Çalşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlğ İl Müdürlüklerine bildirilmesi yasal bir zorunluluktur. (Yap
İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği,2013) Yönetmeliğin ilgili maddesine
göre; “Ayn yap alannda birden fazla işveren veya alt işverenin bulunmas durumunda,
işveren veya proje sorumlusu, sağlk ve güvenlik konularnda bir veya daha fazla sağlk
ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.” tanm yaplmştr. Ülkemizde ne yazk ki
yönetmelikte bahsi geçen “koordinatörün” kim olacağ ve neler yapacağ halen
kavranmamştr ve bu görevlendirmeye ve tanmlanan çalşma biçimine uygun
uygulama yok denecektir. İlgili yönetmeliğe göre sağlk ve güvenlik koordinatörleri
projenin hazrlk aşamasnda ve uygulama aşamasnda ayr ayr görevlendirilmelidir.
Bahsi geçen koordinatörün görevlerinden aşağdaki şekilde bahsedilmektedir.
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“a) Yap işinin, ayn anda veya birbiri ardna gerçekleşen farkl unsur ve
aşamalarn planlamak amacyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin
karar alrken,
b) İşin ya da iş aşamalarnn tamamlanmas için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de
dikkate alnarak gereken süreyi hesaplarken.
(2) Birinci fkrann (b) bendine göre süre hesaplanrken, gerekli hallerde sağlk ve
güvenlik planlar ile sağlk ve güvenlik dosyalar da dikkate alnr.”
Mevzuatta tarifi yaplan sağlk ve güvenlik koordinatörüne birçok teknik görevi yerine
getirmesi gerekliliği tarif edilirken bu kişinin niteliği, mesleki formasyonu ile ilgili bir
tanm olmamas önemli bir boşluktur. Projenin hazrlk safhalarnda ve uygulama
safhasnda görevlendirilecek bu kişilerin projede doğrudan görev alacak olan inşaat
mühendisi, mimar ve/veya iş güvenliği uzman olmas, inşaatlarla ilgili mesleki
deneyime sahip olmas ve koordinasyon yetkilerinin gerektirdiği tecrübelere sahip
kişiler arasndan seçilmesi önerilmektedir. Bu görev birden fazla görevi olan herhangi
bir mühendise ya da yetkiliye değil doğrudan bu faaliyetleri yapacak bir profesyonele
verilmelidir.
Sağlk ve güvenlik koordinatörleri projenin hazrlk aşamasnda ilgili yönetmeliğin 10.
maddesine göre şu çalşmalar yapmaldrlar: Sağlk ve güvenlik koordinatörleri… “
Sağlk ve güvenlik plann hazrlar veya hazrlanmasn sağlar. Yap alannda Ek-2’de
belirtilen işler yaplyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasn sağlar,
Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yaplacak işler srasnda dikkate
alnmak üzere sağlk ve güvenlik bilgilerini içeren sağlk ve güvenlik dosyas hazrlar.
Ayn dosyann proje tamamlandktan sonra temizlik, bakm, tadilat, yenileme, ykm
işleri gibi her türlü yap işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan
bilgileri de içermesi sağlanr.(Yap İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği,2013)
Bu aşamada projenin nitelik olarak netliğe kavuşmas ile birlikte sağlk ve güvenlik
koordinatörü, projeyi yönetmesi için görevlendirilen ekiple birlikte projenin sağlk ve
güvenlik planna dair yönetmelikte tarifi yaplan çalşmalarn gerçekleştirmeye başlar.
Tasarm
Bu safha, mal sahibi/yatrmcnn kalite, performans vb. beklentilerini ayn zamanda
ekonomik/ticari olarak da karşlayacak bir sürecin yaratlmasnn gerçekleştiği safhadr.
Tasarm safhas, avam proje çizimlerinden detay çizimlerine doğru ilerleyen ve nihai
proje tasarmna ulaşmay hedefleyen aşamadr.
Daha çok mimari faaliyetlerin baskn olduğu bu süreçte tasarm etkileyeceği düşünülen
tüm başlklar masaya yatrlr ve nihai tasarma ulaşlr. İSİG uygulamalar ile tasarm
süreçleri arasnda ilk bakşta dolayl bağlar olduğu düşünülecek olsa da güncel İSİG
yaklaşmlarnda risklerden kaçnmann birinci adm olarak tasarm süreçlerindeki kritik
kararlar öne çkmaktadr. Örneğin projenin tasarm aşamasnda yaplacak taslak risk
değerlendirmeleri gözetilerek projedeki yüksekten düşme risklerine karş nasl önlemler
alnacağ, iskelelerin nasl tasarlanacağnn tayinine braklmadan, binann dş cephe
imalat kaleminin bir bütün olarak değiştirilerek, yüksekte personel çalşmasnn
tamamen ortadan kaldrlmas veya dş cephede çalşrken veya bakm-onarm srasnda
emniyet kemerlerinde bulunan karabinalarnn bağlanacağ noktalarn önceden
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tasarlanarak imal edilmesi yoluyla risklerden kaçnlabilir. Ksacas tasarm
değiştirerek- tasarm yoluyla iş güvenliğinin sağlanmas da mümkündür. Burada amaç,
iş güvenliği için yapm safhasnda alnmas gereken önlemleri kimi zaman gereksiz hale
getirmek, kişisel veya toplu koruma önlemlerine olan bağmllğ ortadan kaldrmaktr.
Bunun için de tasarmc (mimar veya inşaat mühendisi), mal sahibi (tasarm
değişiklikleri konusunda yetkili merci) ile iş güvenliği uzman/sağlk ve güvenlik
koordinatörü işbirliği halinde çalşmaldr. (Gürcanl, 2011)
İhale ve Satn alma
Bu safha nihai mimari ve statik projeleri tayin edilmiş yatrmn/projenin hayata
geçirilmesi için müteahhit, yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi vb. taraflarn seçiminin
gerçekleştirildiği safhadr. Proje ile ilgili teknik şartnameler, iş programlar ile
sözleşmelerin oluşturulduğu bu safhada gündeme alnacak İSİG hususlar, yapm
evresindeki fiili uygulamalar belirleyecek olmas bakmndan hayati önem arz
etmektedir. İSİG konusunda uygulama safhasnda karşlaşlan başlca sorunlar olan
maliyet ve süre hususlar ile İSİG ilişkisi bu aşamada detayl bir çalşma yaplarak
planlanmal ve karar altna alnmaldr. Projenin yapm aşamasnda hiçbir nedenle İSİG
ile ilgili önlemlerin alnamamasnn nedeni iş programna yetişme kaygs ya da
öngörülemeyen İSİG maliyetleri olmamaldr. Bu sonuçlarn oluşmamas için ihale ve
satn alma süreçleri İSİG yetkilileri koordinasyonu gözetilerek yürütülmelidir. Projenin
İSİG bütçesi proje başnda belirlenmelidir ve proje süresince maliyet kontrol
faaliyetlerinin bir parças olarak ilerlemelidir.
Projede görev alacak firma ya da firmalarn, yapm süresince işçi sağlğ ve iş güvenliği
ile ilgili olarak mal sahibi/yatrmc/yüklenici tarafndan oluşturulmuş İSİG politikas ve
İSİG kriterlerine uygun İSİG yönetim sistemi geçmişi olup olmadğ, referanslar vb.
İSİG yetkinlikleri, tekliflerin değerlendirilmesinde ölçüt olarak kabul edilmelidir. Bu
nedenle ihale dosyasndaki teknik şartnamede mutlak suretle İSİG kriterleri yer almal,
taraflarn süre planlamas, maliyet analizi, ekipman ve iş gücü niteliği hususlarnda
çalşmalarn İSİG hususlarn gözeterek gerçekleştirmeleri için taraflara bilgi verilmeli
ve zaman tannmal ve uyarda bulunulmaldr.
İhale sürecinde başarl olan taraflarn imza altna alacağ sözleşmelerde, proje için
öngörülen İSİG kurallar, İSİG organizasyonu, İSİG ile ilgili teknik ve idari yaptrmlar
gibi birçok başlk ayrca ele alnmaldr. Her ne kadar tüm yapmclar mevzuata uygun
çalşma yapmak zorunda olsalar da, projenin yapm safhasnda karş karşya
kalnabilecek İSİG uyuşmazlklar öngörülerek sözleşmeler tanml hale getirilmelidir.
İhale ve satn alma süreçleri, proje süresince birçok farkl imalat başlğnda farkl
türlerde ihale usulleriyle zamana yaylacağndan bu hususlar belirli bir programla
projeye katk koyacak tüm taraflarla yürütülmelidir. Projenin devam ettiği süre zarfnda
planl olmayan satn alma süreçlerinin tamamnda İSİG hususlar(ulusal ve uluslararas
mevzuata uyum, teknik şartnameye uygunluk vb.) bir parametre olarak
değerlendirilmelidir. (Worksafe Victoria,2010)
Yapm
Yapm safhas, imalatlarn başladğ, dolaysyla risklerin esas olarak ortaya çkmaya
başladğ safhadr. Günümüzde aslolarak yapm öncesi safhada belirtilen hazrlk
çalşmalar yaplmadan doğrudan yapm sürecinde işçi sağlğ ve iş güvenliği
faaliyetleri koordine edilmeye çalşlmaktadr. Yapm safhasndan önce bir dizi
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parametreye göre projenin yapm safhasnn kurallarnn belirlenmesi gerektiğinden
yapm safhas hazrlk sürecindeki çalşmalarn uygulandğ, aksaklklarn
gözlemlendiği ve devaml iyileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü safhadr. Bu durumun
aksi, yani hazrlğ olmayan bir İSİG faaliyetinin başar şans yoktur.
Yapm safhasndan hemen önce, projede görev alacak firma ve yetkililerinin İSİG ile
ilgili işleyişe vakf olmalar, kurulan yönetim mekanizmas ile ilgili sorumluluklar ve
görevlerinin değerlendirmeye alndğ toplantlar organize edilmeli ve süreç yönetimi ile
ilgili ortaklk sağlanmaldr. Bu toplantlara ek olarak mevzuat kapsamnda ve
organizasyon gerekliliklerinde çeşitli görevlendirmeler yaplmaldr. Proje yönetimi
yapm sürecine gelindiği aşamada mevzuat gereği “Uygulama Sağlk ve Güvenlik
Koordinatörü” görevlendirmekle yükümlüdür. Yap İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği
Yönetmeliği’nin 11. Maddesine göre bu safhada görevlendirilen koordinatörler
aşağdaki görevleri yerine getirirler:
“1) Ayn anda veya birbiri ardna yaplacak iş ve iş aşamalarnn belirlendiği
iş programlarnn oluşturulmas için teknik ve organizasyona yönelik kararlarn
alnmasnda,
2) İşin ya da iş aşamalarnn tamamlanmas için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de
dikkate alnarak yaplacak süre hesabnda.
b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasn ve gerektiğinde çalşanlarn ve kendi
nam ve hesabna çalşanlarn korunmasn, 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen
prensiplerin istikrarl bir şekilde uygulanmasn, 10 uncu maddenin birinci fkrasnn
(b) bendinde belirtilen sağlk ve güvenlik plannn yaplmasnn gerektiği durumlarda
bu plann uygulanmasn koordine eder.
c) Yaplan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu
maddenin birinci fkrasnn (b) bendindeki sağlk ve güvenlik plannda ve ayn fkrann
(c) bendine göre hazrlanan sağlk ve güvenlik dosyasnda gerekli düzenlemeleri yapar
veya yaplmasn sağlar.
ç) Ayn yap alannda, işe sonradan katlanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt
işverenler
arasnda
organizasyonu
sağlar,
iş kazalar ve
meslek
hastalklarndan çalşanlar korumak üzere işverenlerce yaplan çalşmalar koordine
eder, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fkrasnda belirtilen işverenler aras bilgi
alş verişinin sağlanmasna katkda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve
hesabna çalşan kişilerin de bu çalşmalarda yer almasn sağlar.
d) Yap işlerinde güvenli bir şekilde çalşlmasn sağlamak üzere yaplmas gerekli
kontrolleri koordine eder.
e) İzin verilen kişiler dşndakilerin yap alanna girmesini önlemek üzere gerekli
düzenlemeleri yapar.”
Uygulama aşamas için yukarda tarif edilen hususlar kuşkusuz yalnzca görevlendirilen
bir profesyonelin sorumluluklar olarak tariflenemez. Sağlk ve güvenlik koordinatörleri
yukarda tarifi yaplan ve iş kazalarnn önlenmesinde oldukça önem arz eden süre
planlamas, iş program vb. hususlarda tek karar alc mercii olamayacaklarndan proje
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yönetiminin bu önemli basamaklarnda İSİG parametrelerinin takibini ve
koordinasyonunu üstelenmelidirler. Bu nedenle ilgili yönetmelikte koordinatörlerin
görevleri olarak tarif edilen hususlar, proje yönetiminin bütününün görevleri olarak
alglanmal ve proje yönetim süreçlerinin içerisine bu hususlar entegre edilmelidir.
Ksacas yapm süresince proje yönetimi, proje kapsamndaki tüm çalşanlarn sağlk ve
güvenliklerini kontrol altna alabilmek adna yasal zorunluluklar yerine getirmenin
ötesinde, projenin kendi risklerine uygun organizasyonu kurmakla ve bu organizasyonu
yönetmekle yükümlüdür. Bu kapsamda; projede İSİG konusunda doğrudan görev alacak
personellerin niteliği ve niceliği ile organizasyonundan, imalat yapm yöntemlerinin
güvenli hale getirilmesi süreçlerinden, projede İSİG gündemli yaplacak toplantlarn
periyotlarndan verilecek İSİG eğitimlerinin içeriklerinin projeye özgü hale
getirilmesinden, saha denetimlerinin periyotlarna, İSİG ile ilgili plan ve prosedürlerin
hazrlanp uygulanmasna kadar birçok çalşma bu aşamada gerçekleştirilmelidir.
Yapm Sonras
Yapm sonras aşama, projenin öngörülen tüm imalatlarnn tamamlandğ ve kullanma
açlmadan hemen sonraki aşamadr. Bu aşamada projede yürütülen İSİG faaliyetleri ile
ilgili kapsaml bir rapor düzenlenmelidir. Bu faaliyet raporunda proje boyunca alnan
İSİG aksiyonlarnn tarif edilmesi gerektiği gibi, İSİG ile ilgili çeşitli istatistiki
değerlendirmelerin(iş kazas sklk ve ağrlk hz, İSİG maliyetleri vb.) yaplmas
gerekmektedir. Bu verilerin toplanmas, değerlendirilmesi ve raporlanmas ilerleyen
projelere şk tutmas ve firma İSİG belleğinin oluşmas/gelişmesi bakmndan
önemlidir.
Ayrca yine mevzuatmza göre projenin tamamlanmasnn ardndan, işletme sürecinde
ya da bakm/onarm işlerinde çalşacaklarn sağlk ve güvenlik ile ilgili dikkat etmesi
gereken hususlarla ilgili bir İSİG dosyas hazrlanmaldr. Bu dosyada, proje ile ilgili
teknik bilgilere yer verilmeli ve işletme safhasnda projenin yapmndan kaynaklanan
riskler ortaya çkmşsa gerekli uyarlar yaplmal, alnan güvenlik önlemleri var ise
bunlar tanmlanmaldr. Unutulmamaldr ki eksiksiz bir İSİG faaliyeti, projenin
tamamlanmasnn ardndan, işletmesi safhasnda risklerin minimize edilerek teslim
yaplmasdr.

Sonuç ve Öneriler
İnşaat sektörünün karmaşk üretim yaps içerisinde düzenli, kontrollü ve öngörülebilir
işçi sağlğ ve iş güvenliği yönetim sisteminin tesis edilebilmesi için, proje yönetimi
alglayş ile bütünleşmiş, kendini yenileyebilen bir İSİG uygulama bütünlüğünün
oluşturulmas şarttr. İnşaatlarda yalnzca yapm aşamasnda, yasal kriterleri sağlamaya
yönelik personel istihdam ve raporlamalar yaplmasnn, İSİG hususlarna yasak savma
anlayş olduğu ve iş kazalarn engellemediği artk kabul edilmektedir.
İnşaat sektöründeki başlca kaza tipleri, kazalarn sonuçlar, sektörün dinamikleri ile
ilgili detayl olmasa da yeterli bilgi ve deneyim bulunmaktadr. Sektördeki kazalarn
önlenebilmesi için İSİG başlğnn, imalat takip ettiği bir modelden imalat belirlediği
bir modele doğru geçilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz modern yönetim sistemleri
içerisinde İSİG ayr bir başlk olarak ele alnmal, inşaat yönetimindeki İSİG yönetimi
hususundaki sorunlar ve çözüm önerileri de ayrca ve dikkatle incelenmelidir.
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