
 

 

       

 

İş Kazalarının Önlenmesi Üzerine…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste ARDIÇ ARSLAN 



 

 

       

 

Dünyanın en büyük 250 Uluslararası 

Müteahhidi listesinde 42 Türk var! 



 

 

       

 



 

 

       

 

10 işçiye mezar olan Torunlar Center yanındaki 

Mecidiyeköy Likör Fabrikası arazisine yapılan 

Quasar şantiyesinde 1 işçi düşerek hayatını 

kaybetti 



 

 

       

 

İş Müfettişi Yardımcısı Naci AYVALIOĞLU görev 

başında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti 
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İstanbul'da inşaatı devam eden 3. köprünün 

Reşadiye-Çamlık bağlantı yolu üzerindeki bir 

viyadük çalışmasında iş kazası oldu, 3 işçi öldü, 1 

işçi ağır yaralandı.  
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A-İnşaat iş koluna özel İş Güvenliği sorunları 

 

 

İnşaat işçileri:   

 

 Sürekli sirkülasyon 

 Kısıtılı süreli projeler arası gezici halde 

 Yetersiz Eğitim ve bilinç 

 Kobilerde kayıt dışı istihdam 

 Yoğun İş Yükü 

 Yetersiz motivasyon 

 Uygun olmayan ücretlendirme (Yevmiye) 
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A-İnşaat iş koluna özel İş Güvenliği sorunları 

 

 

İnşaat işçileri:   

Kötü çalışma koşulları  

 Uzun sürelerle çalışma, 

 Noksan hafta tatili, 

 Uygun olmayan yaşam koşulları-barınma,yeme, içme- 
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A-İnşaat iş koluna özel İş Güvenliği sorunları  

 

 

 

İnşaat Mühendisleri ve İş Güvenliği Uzmanları durumu:  

İnşaat Mühendisleri 

 İş Güvenliği ile ilgili yeterli mesleki bilgi ve eğitimi 

bulunmuyor 

 Pek çok projede sorumluluğu oranında yetki sahibi değil 

 İşveren vekili sıfatı ile ağır cezai müeyyideler ile karşı 

karşıya  

 Ucuz işgücü gözetilerek seçilen alt yükleniciler, teknik 

ekipler ve işçilerle çalışma zorunluluğu 

 Farklı disiplinler tarafından hazırlanan projelerin 

uygulayıcısı 
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A-İnşaat iş koluna özel İş Güvenliği sorunları  

 

 

 

İnşaat Mühendisleri ve İş Güvenliği Uzmanları durumu:  

İş Güvenliği Uzmanları  

 İnşaat ile ilgili bilgi ve eğitimleri yetersiz 

 İnşaatta gerçekleşen proseslerden habersizler, çözüm 

üretemiyorlar 

 Uzmanın  olması koşulu ile her mühendis 

görevlendirilebiliyor 

 İş güvenliğini sadece uzmanın sorumluluk ve yükümlülüğü 

olarak görülüyor 

 Sistemin tanımladığı ‘uzman’ ların uzmanlıkları şaibeli 

 Görev süreleri trajikomik 
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A-İnşaat iş koluna özel İş Güvenliği sorunları  

 

 

 

Yapı İş Kolu Bileşenleri 

 İhale süreçlerine halen İSG kriterleri dahil edilmiyor  

 Bütçeleme ve planlamada İSG yer almıyor 

 Seçilen alt yükleniciler yeterince güçlü değil, İSG ile ilgili alt yapıları 

bulunmuyor 

 Sözleşme yönetimi süreçlerinde İSG yeterince ya da uygun şekilde yer 

almıyor 

 Mal sahibi, tasarımcı gibi tarafların yükümlülükleri mevzuatta tanımlı değil 

 İş programlarının hazırlanmasında süreçlerde İSG gözardı ediliyor 

 Yapı Denetim,Proje Müşaviri gibi tarafların İSG görev, yetki ve sorumlulukları 

muğlak 

 Kamu projeleri örnek teşkil eder nitelikte değil 
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A-İnşaat iş koluna özel İş Güvenliği sorunları  

 

 

 

Yapı İşleri ile ilgili mevzuat 

 

Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Yönetmeliğinin AB Direktifinden çevrilmiş olması 

uygulamada sıkıntılar yaratıyor 

Yapı denetim, yapı işlerinin ihalesi gibi inşaat işi ile ilgili mevzuatta İş güvenliği 

hususlarına yeter kapsamda yer verilmeli 

Sağlık Güvenlik Koordinatörünün ismi var ancak cismi yok! 
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 Türkiye'de İnşaat sektörünü de etkileyen 

 genel İş Güvenliği Sorunları 

 

 

 

 Denetim ve cezai yaptırımlar yetersiz 

 Hukuk sisteminin ağır işlemesi olumsuz etken 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile; 

 İş Güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlığı kağıt üstünde 

bırakılmıştır. 

 İSG Hizmetlerinin taşere edilmesinin önü açılmıştır, bu 

husus sadece KOBİ ler için çözüm olarak 

değerlendirilmelidir. 

  

 



Öneriler 

 

 

 Denetimler arttırılmalı, cezai müeyyidelerin caydırıcılık teşkil etmesi sağlanmalıdır. 

 Proje Hazırlık sürecinde de iş güvenliği çalışmaları yapılmasını sağlayacak yasal 

düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

  Mal sahibi, tasarımcı, müşavir, yapı denetim gibi taraflarının iş güvenliği sorumlulukları 

kesin ve net şekilde tanımlanmış olmalıdır  

 Mal Sahibi kendisine sunulan tekliflerde sağlık güvenlik şartları ile ilgili maliyet şartını 

istemelidir 

 Mesleki eğitimler etkin ve uygulamalı olarak verilmelidir. 

 İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı meslek 

odaları ve üniversitelerle daha etkin işbirliği içerisinde olmalıdır 

 İnşaat sektörüne özel iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin sağlıklı şekilde 

tutulmasına ve bu istatistikler ışığında önleyici çalışmalar geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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     TEŞEKKÜRLER… 

 


