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Yapı güvenliğinin sağlanması açısından inşa faaliyetinin meslek insanları tarafından yürütülmesinin de 

büyük önemi bulunuyor. 

Gerçekten inşa faaliyetinin, mesleki eğitim sahibi, gerek ceza hukuku gerekse meslek disiplini açısından 

sorumlu meslek insanları tarafından gerçekleştirilmesi denetim ayağıyla birlikte bir bütün 
oluşturduğunda, yapı güvenliği ile ilgili birçok sorunun önüne geçileceği kanaatindeyim.  

Bilindiği üzere 2008 yılında yürürlüğe giren Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde şantiye şefi “… 

mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli” olarak 

tanımlanmıştı. Ancak bu tanımlama kanuna aykırı olduğundan TMMOB, yönetmelik hakkında dava 
açmıştı. Yapılan yargılama neticesinde, yönetmelik hükmünün iptaline karar verildi. İşte bu iptal kararı 

gereğince Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı ve 
değişiklik metni 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.  

Düzenlemeyle, mahkemenin iptal kararı gereğince, önceki yönetmelikteki “Konusuna ve niteliğine göre 
yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya 

tekniker diplomasına sahip teknik personeli” şeklindeki şantiye şefi tanımı, “Konusuna ve niteliğine 
göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına 

sahip teknik personeli” olarak değiştirildi.  

Ayrıca Yönetmeliğin  

“Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker 
diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir. … Mühendis, 

mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye 
şefliğini üstlenmesi hâlinde, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz.”  

şeklindeki 9/2.maddesi de şu şekilde değiştirildi,  

“Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir 
şantiye şefinin bulundurulması mecburidir. … Mühendis veya mimar diplomasına sahip olan 

yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi hâlinde, şantiye şefliği için sözleşme 

akdedilmesi şartı aranmaz.” 

Görüldüğü üzere, değişiklikle yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte mevzuata, ruhsata ve eklerine 
uygun olarak uygun olarak inşa etmekle, iş güvenliği ile ilgili önemlerin alınmasını sağlamakla yükümlü 

olan, diğer bir ifadeyle yapı inşasında en büyük rolü üstlenen şantiye şeflerinin mühendis veya mimar 

olması zorunluluğu getirilmiş oldu. Dolayısıyla mahkeme kararı gereğince yapılan değişiklik, daha 
önceki yazılarımızda önemine değindiğimiz, yapı inşası faaliyetinin meslek adamlarınca yürütülmesi 

gerekliği bir miktar sağlamış görünüyor.  

Ancak şantiye şefinin kendisine yüklenen görevleri etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için 

müteahhite karşı korunmasına yönelik düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadır. Zira şantiye şefi 
müteahhit çalışanı durumundadır. Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen işvereni, 

çalışanının önce uyarması, sonra idareye bildirmesi pratikte ne kadar sağlanabilir. Örneğin müteahhit iş 
güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanı almıyor, yapı inşasında eksik malzeme kullanmak yada ruhsata aykırı 

imalat yapmak istiyorsa, şantiye şefi önce onu uyarmalı, uyarından netice alamazsa da inşaatı 
durdurarak müteahhidi ilgili idareye şikayet etmelidir.   

 



 

 

İş Sözleşmesi işçiye işverenine karşı iş görme, sadakat gibi yükümlülükler yüklemektedir. Ancak 

şantiye şefi sadece işvereni olan müteahhite karşı değil, kamuya karşı da görev ve sorumluluklar 

üstlenmektedir. Dolayısıyla bize göre sadece işçinin işverene, işverenin de işçiye karşı yükümlülüklerini 
öngören iş mevzuatımız şantiye şefi-müteahhit ilişkisini düzenlemek için yeterli değildir.  

Sonuç olarak bu vesileyle, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğindeki yapılan değişikliğin önemli 

olduğunu düşündüğümü, ancak şantiye şefinin müteahhite karşı korunmasını sağlayacak 

düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu ifade etmek istiyorum.  


