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TEMA İSTANBUL ŞANTİYESİ’NDE

LAYHER 

İskele sistemleri sektöründe 65 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Layher, Tema İstanbul projesinde de tercih edilen 
isim oldu. 1,5 milyon metrekare alan üzerinde yükselen Tema İstanbul projesinden sorumlu Şantiye Şefi Yiğit 
Hünkar, devasa şantiye içerisindeki organizasyonu ve marka tercih sebeplerini anlattı.

Tema İstanbul için kurulan organizasyon 
yapısından bahseder misiniz?
▶ Tema İstanbul Projesi; İmalat hızı ve kalitesi yönünde 
kendini kanıtlamış ortakların yaptığı, 1,5 Milyon me-
trekare üzerine oturan ve 3.500 den fazla dairenin 
yapıldığı, içinde eğlence ve alışveriş alanlarının olacağı 
çok büyük bir proje. Bu projede kaliteli ve hızlı bir imalat 
çıkarmak için tek blokta 1 şantiye şefi, 1 saha şefi, 1 iş 
güvenliği uzmanı, 1 idari işler şefi ve 2 formen ile yaklaşık 
80 kişilik imalat ekibini kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz de 
kendi içinde usta başları, ustalar ve düz işçiler olarak pro-
jede görev yapıyor.

Ekipleri nasıl kuruyorsunuz? Bu proje için çalışma 
şeklinizi anlatır mısınız? Toplam kaç kişi bu 
şantiyede görev yapıyor? 
▶ Ekipler çoğunlukla firmamızın yıllardır yapmış olduğu 
işlerde birlikte çalışılmış gruplardan kuruluyor. Bazen de 
referansla yeni ekiplerle tanışıyoruz. Açıkçası bu noktada 
patronlarımızın yıllardır sektörde olması, şantiye şefi 
olarak benim işimi çok kolaylaştırdı. Bağlı kalmamız ger-
eken sıkışık bir iş programımız var. Dolayısıyla imalatların 
hızlarını, ekip sayılarını göz önünde bulundurup ekipleri 
arka arkaya işin içine dahil ediyoruz. Blok içindeki koordi-
nasyonu sağlamak ise teknik ekibimize kalıyor.

Ekip sayıları tabi ki imalat dönemine göre değişkenlik 
gösteriyor ancak sadece ince işlerini yaptığımız bu blok-
ta; 35 kişilik duvar ekibi, 20 kişilik alçı ekibi, 12 kişilik sıva 
ekibi, 10 kişilik şap ekibi, 8 kişilik seramik ekibi, 20 kişilik 
mantolama ekibi, 10 kişilik iskele ekibi, 6 kişilik temizlik 
ekibi gibi bir kadroyla sahada bulunuyoruz.

İşçilerinizi mesleki yeterlilik sertifikası olanlar 
arasından mı seçiyorsunuz? Bu konuda istihdam 
sağlarken özel bir eğitim şartı olmalı mı?
▶ Mümkün olduğu ölçüde. Ancak mesleki yeterlilik 
sertifikası yasal bir zorunluluk olmasına karşın maalesef 
yeni yeni yaygınlaşıyor. Sertifikası olmayanların da işe 
başlamadan önce eğitimlerini tamamlatıp sertifikalarını 
aldırtıyoruz. Eğitim bu sektörün en önemli parçası ve 
belirli sıklıkta tekrarlarla bilgilerin hep güncel tutulması 
gerektiğini düşünüyorum.

“İş güvenliğinin önemi hala işverenlerin konuya bakış açısıyla belirleniyor”
Yiğit HÜNKAR

Tema İstanbul Projesi
Has Kale İnşaat Şantiye Şefi

Tema İstanbul projesinde hangi alt taahhütçül-
erle ve markalarla çalışıyorsunuz? Bunları nasıl 
seçiyorsunuz? Layher seçim aşamasında hangi 
özellikleriyle öne çıktı?
▶ Tema İstanbul projesi kaliteyi üst düzeyde tut-
mak istediği için kullanılacak yapı malzemelerini, 
standartlarını ve markalarını teknik şartname ile za-
ten sabitlemiş. Neredeyse her imalat için bizlere 3-4 
opsiyon sundu. Biz de bu gruplardan seçim yaptık 
ve Layher gibi güçlü markalarla çalışmayı tercih ettik.

Dış cephe iskele seçimi bizim için en önemli nok-
talardan biriydi. İnşaat sektörü “Çok Tehlikeli İşler” 

sınıfında bulunuyor ve kazaların ölümle sonuçlanma 
oranının en yüksek olduğu sektör. Bunların birçoğu 
maalesef yüksekten düşme. Sertifikalı BGH Lay-
her iskeleyi de tercih sebebimiz buna dayanıyor. 
İskelede güvenlik çok fazla parametresi olan bir 
konu. Malzeme kalitesi, dayanıklılık, sağlamlık, kuru-
lum aşamasındaki projelendirme, bu noktada parça 
çeşitliliği ve tabi ki tüm süreci denetleyecek uzman 
bir kadro. Zincir en zayıf halkası kadar kuvvetli ola-
biliyor. BGH Layher bu sürecin her noktasını çok iyi 
doldurarak yılların vermiş olduğu tecrübe ile dizayn 
edilmiş, profesyonel bir kadro ile sürekli süpervizör-
lük yaparak riskleri minimuma indiriyor.
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Bina üretimi esnasında oluşan atık ve hafriyatın 
dönüştürülmesi ile ilgili çevreci yaklaşımlar 
nelerdir? Tema İstanbul şantiyesinde geri 
dönüşüm ile ilgili nasıl bir süreç işletiyorsunuz?
▶ Her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de yer-
inde ayrıştırma ve doğru tesislere yönlendirme işlemin 
başlangıç noktası. Tema İstanbul bu konuda çok hassas 
bir proje. Çok kapsamlı atık yönetimi prosedürleri var. 
Daha planlama aşamasında ofislerde ve imalatta ne 
gibi atıkların çıkabileceği öngörülüp hepsi türlerine ve 
saklanma şekillerine göre sınıflandırılmış. Her atık kendi 
türüne uygun şekilde toplanıp kayıtlı şekilde lisanslı te-
sislere geri dönüştürülmek, depolanmak ya da yakılmak 
üzere yönlendiriliyor. Bu toplama süreçlerine uymayan 
alt yükleniciler ise yüksek cezalarla uyarılıyorlar.

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, 
yaptığı açıklamada ILO Sözleşmesi’nin getirdiği 
tüm disiplinlerin ülkemizde hayata geçmesi 
gerektiğini vurguladı. İş ve işçi güvenliği 
için önem arz eden bu öneri hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
▶ Bu öneriye karşı çıkmak imkânsız. Kesinlikle hayata 
geçmesi gerekiyor. Ancak bu kısa sürede olabilecek bir 
şey değil. Türkiye bu konuda son birkaç yıldır çok somut 

adımlar attı. Birçoğu aktif olarak uygulanırken belirli 
bir kısmı için devletin oluşturacağı uzman kadrolar ve 
denetim kurumları ile sistemin hayata geçirileceği bir 
yol haritası çizilmeli. Yeni oluşacak sektörler ve bunların 
denetimleri gibi en uç konulara kadar inen çok kapsamlı 
bir çalışma gerektiriyor ki çalışan grubu için tüm bu disi-
plinler doğal bir süreç haline gelsin.

Bir şantiyede iş güvenliği koordinasyonu ve 
kontrolü nasıl sağlanır? Tema İstanbul da iş 
güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Çalışma prensip 
ve önerilerinizden bahseder misiniz?
▶ Şuan iş güvenliğinin önemi hala işverenlerin konuya 
bakış açısıyla belirleniyor. Devlet belirli kanunlar, yönet-
melikler ve zorunluluklar çıkarttı ancak hala bütçeyi 
işveren belirliyor. İş güvenliği konusu iş başladıktan 
sonra değil daha planlama aşamasında devreye girmeli 
ve taviz verilmeyecek bir konu olarak iş bitimine kadar 
kalmalı. Tema İstanbul projesi “İSG-Ç Birimi” bu konuda 
çok başarılı. Hızın ve kalitenin bu kadar önemli olduğu 
bir projede iş güvenliğinin en önemli konu olması ve 
hiç bir taviz verilmemesi de tüm projelere örnek olması 
gereken bir davranış. Bu noktada Tema İstanbul Ko-
nut Projesi İş Güvenliği Koordinatörü Zeynel Yüksel 
ve ekip arkadaşlarının hakkını teslim etmek gerekir. 
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Rakipsiz, kolay ve hızlı.
Rakipsiz, kolay ve hızlı. Geçiş tekniği sayesinde 

şimşek hızında kolay kurulum, hafif çerçeveler ve 

ergonomik el işçiliği. 6 temel parça ve bir kaç el 

hareketi ile montaj.

Baştan güvenli.
Daha montaj aşamasında tvissiz güvenli.Sağlam 

birleştirilmiş şekli ve güçlü parçaları ile çalışma 

esnasında azami sağlamlık.

Çok hızlı.
Detaylı parça programı her işe uygun. Diğer 

Layher parça ve sistemleri ile uyumlu.

Çok ticari.
Basit kurulum ve parçalrın uyumu ile kazanılan 

süre Maliyetleri düşürmekte. Uzun ömürlü ve 

yıllar sonra bile ilave alım mümkün.

www.layher.com.tr
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Biz de buradaki birçok firma gibi OSGB (Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimi) danışmanlığı ile bu koordinasyonu 
sağlıyoruz. Çalışanlarımıza iş başında verdiğimiz eğitimle 
başlayıp, sürekli olarak saha içerisinde kısa eğitimlerle 
hatırlatmalar yapıyoruz. Hiç bir işin sağlıktan daha önem-
li olmadığı düşüncesini çalışanlara aşılamaya çalışıyoruz. 
Saha içerisinde teknik personelimizin sürekli denetimiyle 
de olası kazaların önüne geçmeye çalışıyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası, yapı denetiminde 
aksaklıklar olduğunu bu sebeple bir proje için 
kişisel beğenilere değil sistemsel atamalara 
göre bir yapı denetimcinin seçilmesi gerektiğini 
söylüyor ve bir havuz sistemi kurulmasını 
öneriyor. EMO’nun yapı denetimi konusundaki 
havuz önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
▶ Yeni sistemler geliştirilebilir tabi ki. Önemli olan bu 
sistemlerin detaylarına kadar inip sonrasında hayata 

geçirecek bir yol haritasını çizmek. Sistemleri oluştururken 
ana sorunu yakalamak çok önemli. Şuan bir arazisi olan 
ya da cebinde belirli bir parası olan herkes müteahhitlik 
yapabiliyor. Bu firmanın ya da şahsın geçmişi, tecrübesi 
pek önem taşımıyor. Dolayısıyla bu yapıların denetlen-
mesi de önem kazanıyor. Hâlbuki inşaatı yapacak kurum-
lar belirli iş bitirmelerin arkasından iş hacimlerini büyüte-
bilseler ve belli bir tecrübenin, bilincin üstünde olsalar 
denetim noktasına gelindiğinde birçok problem zaten 
kendiliğinden çözülmüş olurdu. 

Bahsettiğimiz sıkıntılar dışında şantiyelerde 
karşılaşılan sıkıntılar neler? Nasıl çözülebilir?
▶ İnşaat yanında birçok kolu olan, ekonominin loko-
motifi bir sektör. İşçilik, malzeme, üretim kısımlarının 
her biri ayrı bir istihdam kaynağı. Bu denli büyük bir 
sektörde her kademenin işinde uzman olup profesy-
onel ekiplerini de kendi kadrolarında bulundurmaları 

gerektiğini düşünüyorum. Taşeronluk sistemi tama-
men elden geçirilmeli. Mevcut sistemde ana müteah-
hit kadrosunda sadece yönetim ve kontrol elemanlarını 
tutuyor. Diğer tüm işler alt yüklenicilere yaptırılıyor. Pro-
jede çalışanlarının çoğunun ana müteahhit firma kadro-
sunda olup tüm sosyal haklarını alabilmeleri sağlanmalı. 
Bu sektörün sürdürülebilir şekilde kalite ve verimliliği 
sağlayabilmesine de yardımcı olacaktır.

Bir diğer konu ise projelerin hep farklı yerlerde 
olmasından dolayı çalışanların aynı şirkette kariyer 
yapmasının zorlaşması. Şirketin bir sonraki şantiyesi 
şehir dışında olduğu zaman çoğu çalışan yaşadığı şehri 
değiştirmek istemediği için şirket değiştiriyor. Projelerin 
de 1-2 sene içinde tamamlanmasından ötürü hiç bir za-
man kıdem ya da izin haklarını elde edemiyor. Çalışma 
bakanlığının bu sektör çalışanları için ayrı düzenlemeler 
getirmesi de çok önemli.
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