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KABEV Projesinin Tabii Olduğu Ulusal ve Uluslararası Çevre, 

Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği

(İSG) Mevzuat ve Standartların İrdelenmesi

• Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Dünya Bankası (DB) işbirliği kapsamında ve ulusal ilgili çevre,
sosyal ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı ve Dünya Bankası Çevre ve
Sosyal Çerçevesi, Dünya Bankası Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönergeleri,
Avrupa Birliği ilgili Direktifleri ve uluslararası ilgili en iyi uygulamalar nazara
alınarak yürütülen bir projedir.

• Ulusal Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine göre KABEV
Projesi, bu yönetmeliğin eklerinden Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
hazırlanmasına tabii olan projeler (Ek-1) veya Proje Tanıtım Dosyası
hazırlanmasına tabii olan projeler (Ek-2) kapsamında yer almamaktadır.



Bunun dışında, KABEV Projesi İş 
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu, Çevre Kanunu 
ve  bu kanunlara istinaden çıkartılmış 

ilgili tüm yönetmeliklere tabidir. 

KABEV Projesinin Tabii Olduğu Ulusal ve Uluslararası Çevre, 

Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği

(İSG) Mevzuat ve Standartların İrdelenmesi



KABEV Projesi için Uygulanacak Dünya Bankası Çevresel 

ve Sosyal Önlem Politikaları 

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin Çevresel ve Sosyal
Çerçevesi’ nin (ÇSYÇ) hazırlanmasından sorumludur. ÇSYÇ’ ye bağlı kalmak
kaydı ile alt-projelerin müşavirlik hizmetini verecek firmalar ise alt-projelerin
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının hazırlanmasından sorumlu
tutulmuştur. ÇSYP’ler aynı zamanda Bakanlık ve DB uzmanlarının gözden
geçirmesine ve onayına tabidir.

• KABEV Projesinin Çevresel ve Sosyal Çerçevesi Bakanlık tarafından
hazırlanmış olup, Bakanlığın bu proje için oluşturduğu resmi web sitesinden
(kabev.org) kamuya açık bir şekilde yayınlanmaktadır.



Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Neden Hazırlanır ?

• Proje ÇED Yönetmeliğine tabii olmamakla birlikte Dünya Bankası (DB)
tarafından yayınlanan ve DB’nin finanse ettiği tüm projeleri kapsayan
Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin gerekliliklerine tabidir.

• Bu çerçevede, DB tarafından finanse edilecek projeler, çevresel, sosyal ve
toplum sağlığı üzerinde oluşturacakları etkilerin şiddetine bağlı olarak;
Yüksek Riskli, Önemli Riskli, Orta Riskli ve Düşük Riskli projeler olmak üzere
4 risk seviyesine göre kategorize edilmektedir.

• Her kategoriye göre projeler için hazırlanması gereken Çevresel ve Sosyal
dokümantasyon değişiklik arz etmektedir.

• KABEV Projesi düşük riskli bir proje olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda,
DB Çevresel ve Sosyal Çerçevesine göre projenin genelini kapsayacak bir
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi ve her alt-proje için de Çevresel ve
Sosyal Yönetim Planı hazırlanmasına tabiidir.



Çevresel ve Sosyal Tarama
ÇEVRESEL/SOSYAL TARAMA

Saha etkinliği aşağıdakilerden 

herhangi birini içerecek mi?

Faaliyet Durum Uygulanacak Tedbirler

Su Kaynakları/Su kalitesi
[  ] Evet [X] Hayır

Bkz. Tablo 4

Bina rehabilitasyonu ve küçük 

çaplı inşaat isleri [X] Evet [  ] Hayır
Bkz. Bölüm 6

Hava kalitesi
[X] Evet [  ] Hayır

Bkz. Bölüm 6

Habitat (doğal yaşam 

alanlarına, ormanlara ve/veya 

orunan alanlara etkiler)

Bitkisel toprak ve alt toprak
[  ] Evet [X] Hayır

Bkz. Tablo 4

Dış Ortam Gürültü Kirliliği
[X] Evet [  ] Hayır

Bkz. Bölüm 6

Atık Oluşumu
[X] Evet [  ] Hayır

Bkz. Bölüm 6

Tehlikeli ve toksik materyaller
[X] Evet [  ] Hayır

Bkz. Bölüm 6

Tıbbi atıkların yönetimi
[  ] Evet [X] Hayır

Bkz. Tablo 4

Enerji Verimliliği

• Bina Islahı
[X] Evet [  ] Hayır

Bkz. Bölüm 6

Fiziksel ve Kültürel Kaynaklar
[  ] Evet [X] Hayır

Bkz. Tablo 4

Arazi edinimi
[  ] Evet [X] Hayır

Bkz. Tablo 4



Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı  Nasıl Hazırlanır?

• ÇSYP’ lerin genel formatı Dünya Bankası Çevresel
ve Sosyal uzmanları ve Bakanlığın projenin
yönetimi için kurduğu Proje Uygulama Birimi
uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Bu formata
bağlı kalmak kaydı ile her bir ÇSYP alt-projelerde
gerçekleştirilecek imalatların farklılıkları göz
önüne alınarak hazırlanır.



RaporlamaSaha Mobilizasyonunda Dikkat Edilmesi 
GerekenHususlar 

• Yüklenici saha mobilizasyonunun yakından
takibi

• Çalışanlar için sosyal alanların hazırlanması

• Çalışanların barınma, kişisel bakım, dinlenme,
beslenme alanlarının takibi

• Kişisel Koruma Donanımlarının sağlanması

• İnşaat öncesi tüm toplu koruma önlemlerinin
oluşturulması,

• Tehlikeli-tehlikesiz atık alanları, inşaat/yıkıntı
atık alanları için fiziksel alt yapıların
oluşturulması, ambalaj atıklarının ayrı
toplanması, dış cephe imalatından önce söküm
yapılacağı esnada mutlaka spreyleme
yapılmasının sağlanması ve tüm bu hususlara
onay verilmeden işe başlanılmaması



• Çevresel ve Sosyal Aylık ilerleme 
raporlarının sunulması

• Yüklenicilerden aylık raporların düzenli 
alınması

• Yüklenici firmanın sahaya özgü 
hazırlaması gereken dokümanların 
takibi

• İSG plan, prosedür, talimatların 
oluşturulması 

• İşin Yapım Metotlarının iş başlamadan 
önce hazırlaması

• İş başlamadan önce İSG, Çevre ve Sosyal 
içerikli eğitimlerin verilmesi ve kayıt 
altına alınması 

CSYP Kapsamında Hazırlanacak Dokümanlar ve Eğitimler 



• Her bir alt-projeye has broşürlerin 
hazırlaması Alt-Projeleri hakkında proje 
paydaşlarını bilgilendirici broşürler 
hazırlanır. Bu broşürlerin hazırlanmasında 
aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır:

• KABEV projesinin hedefleri

• -Alt-proje kapsamında yapılacak imalatlar 
ve sonucunda elde edilecek tasarruf 
miktarları

• -Genel enerji ve doğal kaynak tasarruf 
önlemleri

• -Projenin şikayet/öneri mekanizmasına 
yönelik linklerin, telefon numaralarının 
v.s. bilgileri. 

CSYP Kapsamında Hazırlanacak Dokümanlar  



İş Sağlığı ve Güvenliği

İdare

• Sözleşme

• Kontrol

Müşavir

• Tasarım İSG

• Denetim

Müteahhit

• İSG Birimi 
(Uzman, İşçi, 
Güvenlik 
Personeli)

• Sistem 
kurma

• Önlemleri 
Alma



• MÜŞAVİR

• Tasarım aşamasında İSG Planı

• MÜTEAHHİT

• Şantiye Tesislerinin Kurulması ve İşletme 

• Şantiye planları

• İşçi Yatakhanesi, dinlenme ve barınma 
alanları

• Bilgilendirme Afiş ve  Panoları

• Güvenlik ve Alınacak Tedbirler

Şartnameler



• Güvenlik ve Alınacak Tedbirler

• Yasal Şartlar

• Kimyasal Madde Kullanımı

• ÇSYP, İSG Plan and prosedürleri

• Yüklenici Çalışan Bildirimi

• Giriş Güvenliği(1 kişi) 

• Yüklenici malzeme ve Ekipman Bildirimi

• Yüklenici  İSG Temsilcisi (1 kişi) and ve iş güvenliliği birimi (2 kişi) 

• Eğitimler

• İSG Saha Toplantıları

• İşe Giriş Muayeneleri

• Şantiyede Saklanacak Evraklar

• Kişisel Koruyucu Donanımlar(which will be 50% more of the workers numbers in stock.) 

• İSG Kurulu

• Yapım Metodu ve Risk Değerlendirmesi Zorunluğuğu

• İş İzin sistemi

• Kilitle etiketle prosedürü

• Gölzem ve Denetim

• Raporlama

• Destek Elemanları

• Çalışan Temsilcisi

• Dinlenme ve konaklama mekanları

• Disiplin Uygulaması

Şartnameler



Yapım Metodu

• Arızalı Soğutma Grubunun Değişimi

• Soğutma grubu elektrik bağlantısı güç dağıtım panosu şalteri üzerinden kesilecektir. Söz konusu pano çalışma süresince 
kilitlenmeli ve etiketlenmelidir.

• Merkezi soğutma ünitesi elektrik kablo bağlantıları cihaz panosu üzerinden uygun tornavida, alyan anahtarı vb. ekipmanlar 
ile sökülecektir.

• Mekanik bağlantılar flanşlardan sökülecek ve tesisattan ayrılacaktır. Cihazın zemin bağlantıları sıcak iş gerektirmeden 
sökülmeye çalışılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde uygun avuç içi taşlama makinesi kullanılarak zemin bağlantıları 
kesilecektir. Kesim esnasında gerekli KKD’ ler kullanılmalıdır!

• Tesisattan ve zeminden ayrılan cihaz vinç yardımı ile kaldırılacak ve hastane yönetiminin göstereceği alana indirilecektir.

• Yeni temin edilen yüksek verimli frekans kontrollü hava kaynaklı merkezi soğutma ünitesi tam olarak çıkarılan ünitenin 
olduğu konuma indirilecektir. Zemin ve bağlantıları işlemleri üretici firma tarafından deklere edilen kurulum kılavuzuna göre
gerçekleştirilmelidir. 

• Yeni cihaz aktif güç tüketimi etiket üzerinden kontrol edilecek, mevcut şalt ve hat kapasitesi doğrulanacaktır.

• Besleme kablosu izolasyon test cihazı ile 1500V AC, 1000V DC gerilim üzerinden test edilecek, kabloda tahribat olmadığı 
doğrulanacaktır. (Bu işlem Elektrik ya da elektrik elektronik Müh. tarafından gerçekleştirilmelidir. Kontrollerde kullanılacak 
test cihazlarının kalibrasyon raporları kontrol edilmelidir. (Azami 1 yıl)

• Kapasite ya da izolasyon problemi ile karşılaşılması halinde şalt ve/veya hat yeniden tesis edilecektir. Bu işlemler Elektrik ya
da Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde yetkili teknik personeller tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Mekanik ve elektrik bağlantıları sonrasında cihaz üretici firma tarafından belirlenen yetkili servis tarafından işletmeye 
alınacak ve kontrolleri gerçekleştirilecektir. Kontroller neticesinde uygun çalıştığına ilişkin servis raporu talep edilmelidir.

• Kontroller sonrası pano kilit ve uyarı etiketleri sökülecektir.



Yapım Metodu



Yapım Metodu



Bütçe



Sosyal Meseleler

Paydaş Katılımı

• Tüm paydaşların temsil 
edildiğinden emin olmak

• Her bina için ayrı toplantı

• İzleme çalışmaları 
(sonrasında ekstra 
toplantılar, PUB ve 
Müşavir)

• Kullanıcı Komisyonları-
skor kart (PUB 
sorumluluğunda)

• Toplantı tutanağı ÇSYP’ye
eklenecek

Şikayet Çözüm 
Mekanizması

• ŞÇM Prosedürü

• Açık kimlikli/anonim 
şikayetler ve talepler

• CTŞ ve İSG→Şikayet
alınır alınmaz PUB’a
bildirilecek

• www.kabev.org
ALO181, CİMER, 
Form (Sözlü 
şikayetler de mutlaka 
şikayet takip 
formuna işlenecek)

Sosyal Anket

• Tadilat Öncesi

• Tadilat Sonrası

• PUB Sosyal Uzmanı 
anketler sürerken 
binalarla iletişimde 
kalacak

• Sosyal uzman (SPSS)!

http://www.kabev.org/


• PUB tarafından hazırlanacak 
anket çalışmalarına destek 
verilmesi

• PUB tarafında hazırlanması 
gereken diğer dokümanlara 
katkı verilmesi 

CSYP Kapsamında Hazırlanacak Dokümanlar  



KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER..

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı

yapiisleri.csb.gov.tr
kabev.org

Tel: 0312 586 49 06


