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Resmi Gazetede 2 Mart 2019 ta-
rihinde yayımlanan “Şantiye Şefleri 
Hakkında Yönetmeliğin bilimsel 
ve teknik gereklere ve kamu yara-
rına aykırı bir kısım maddelerinin 
iptali istemiyle TMMOB’un açtığı 
davada Danıştay tarafından yürüt-
menin durdurulmasına karar verildi. 
Yönetmelikte birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıf yapılardan, bodrumları ile birlikte 
toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 
2.000 metrekareyi geçmeyenlerde 
teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi 
geçmeyenlerde ise teknikerler meslek 
alanlarına uygun olarak şantiye şefli-
ğini üstlenebileceği düzenlenmişti. 

Danıştay’ın ilgili dairesinin kara-
rında şantiye şefliği görevinin tekniker 
ve teknik öğretmene verilemeyeceği 
şöyle anlatıldı: 

 “Bu durumda, tekniker ve teknik 
öğretmenlerin şantiye şefi olarak be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde 
ve dışında kalan yerlerde yapılacak 
planlar ile inşa edilecek resmi ve özel 
bütün yapıların büyük bir bölümün-
de, yeterli objektif bir sınırlandırma 
ve bilimsel bir kriter getirilmeden 

şantiye şefliği gibi yapıların, mimari, 
statik ve her türlü plan, proje, resim 
ve hesaplarının uygulanması görevini 
yerine getirmelerine olanak sağlayan 
düzenlemenin hukuka uygun olmadı-
ğı, bu denli geniş bir alanda şantiye 
şefliği görevinin tekniker ve teknik 
öğretmene verilemeyeceği sonucuna 
varılmıştır” 

Kararla birlikte Şantiye Şefleri 
Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin 
9. fıkrasının yürütmesi de durduruldu. 
Mühendis Yerine Görevlendirilemezler

TMMOB tarafından 29 Aralık 
2018 tarihinde Resmi Gazetede ya-
yımlanan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmel iğ inde  Değ i ş i k l i k 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne dava 
açmıştı. Değişiklikle Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği’nin üçüncü 
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi 
yürürlükten kaldırılmış ve (t) bendin-
de yer alan “yardımcı kontrol elemanı” 
tanımı değiştirilerek teknik öğretmen, 
teknisyen, yüksek tekniker ve tekni-
kerlerin de belli alanlarda mimar ve 
mühendisler yerine yapı denetimini 
üstlenebileceği düzenlenmiştir. 

Bilimsel ve teknik esaslara, uz-

manlık alanlarına ve üst hukuk norm-

larına aykırı bu düzenlemenin iptali 

istemiyle TMMOB tarafından Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığına karşı açı-

lan davada Danıştay ilgili dairesince 

“4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun genel gerekçesinden ha-

reketle, yapı denetimi görevinin en 

etkin biçimde yerine getirilmesi için 

denetim elemanlarının sorumlulu-

ğunun makul ve bilimsel ölçütlere 

göre belirlenmesi gerektiği ve tek-

nik öğretmen, yüksek tekniker, tekni-

ker ve teknisyenler için ortak ifade 

olan yardımcı kontrol elemanının, 

mimar veya mühendis olan kontrol 

elemanı yerine görevlendirilmesinin 

mümkün olmadığı sonucuna ulaşıl-

mıştır” gerekçesiyle Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. 

maddesi ile değiştirilen Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesi-

nin 1.fıkrasının (t) bendinin yürütme-

sinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay’dan Şantiye Şefi ve 
Yapı Denetçisi Kararları…

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
FEN ADAMLARINA 
BIRAKILAMAZ

TMMOB tarafından açılan davada Danıştay, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’in teknik öğretmenlere ve teknikerlere 
şantiye şefliği olanağı tanıyan hükümleri, bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bularak, yürütmesini 
durdurdu. TMMOB’un yapı denetimi alanına yönelik açtığı bir başka davada ise teknik öğretmen, yüksek tekniker, tek-
niker ve teknisyenler için ortak ifade olarak kullanılan yardımcı kontrol elemanının, mimar veya mühendis olan kontrol 
elemanı yerine görevlendirilmesinin mümkün olmadığına hükmetti. 


