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Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5/10/2013 
tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılan yönetmeliği, Resmi Gazetenin 31 Aralık 2018 tarih 
ve 30642  sayısında (4. Mükerrer) yayımlamıştır.

Değişiklik yapılan yönetmelik 1 sayfa ve 6 maddeden 
oluşmaktadır. Eki ise, EK-5 olarak tanımlanmış ve 21 sayfa-
dan meydana gelmiştir.

Bu yazımızda yönetmelikte yapılan değişikliklere ve EK-5 
e kısaca değinilecek ve bazı yorumlar da yapılacaktır.

Hemen belirtmek gerekir ki, bu yönetmeliğin bazı husus-
ları aynı tarihte yani, 31.12.2018 den itibaren yürürlüğe 
girmesine rağmen bazı hususları ise [Geçici Kenar Ko-
ruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) - Sütunlu Çalışma 
Platformları (Cephe Platformları)] yayım tarihinden 1 yıl 
sonra, bir başka deyiş ile 2020 yılı ocak ayında yürürlüğe 
girecektir.

Öncellikli olarak yönetmelikte yapılan değişikliklerden 
bazılarına kısaca göz attığımızda;

-  “Yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı 
noktaları…” ibarelerinde geçen bağlantı noktaları ye-
rine, “ankraj noktaları” ibaresinin yer aldığı,

-  “Yüksekte çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike 
ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli 
eğitim verilir…” yerine, “Bu alanlarda çalışanlara yük-
sekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbir-
leri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim 
verilir.” ibaresinin yer aldığı,

-  Korkuluk sisteminin, “Yan Koruma ve Geçici Kenar Ko-
ruma (Korkuluk Sistemleri) “ şeklinde ele alınmış oldu-
ğu,

-  Seyyar iskelelerde özel tedbirler ibaresinin, “Seyyar 
erişim ve çalışma kulelerinde özel tedbirler” olarak de-
ğiştirildiği,

-  “Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim dona-
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Şekil 1. Sütunlu Çalışma Platformu

Şekil 2. Güvenlik Ağı
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nımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler” 
ibaresinin, “Asılı erişim donanımlarında (asma iskele-
ler) özel tedbirler” olarak değiştirildiği, görülmektedir.

Yönetmelik değişikliği ekinde yer alan, “EK-5 Yapı İşlerin-
de Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik 
Şartları” da ise asıl değişikliklerin yapıldığı, daha doğrusu; 

A)  Ön Yapımlı bileşenlerden oluşan Cephe İskeleleri,  
B)  Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri), 
C)  Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları), 
Ç)  Yaşam Hatları (Ankraj Hatları), Geri sarmalı düşmeyi 

durdurucular, 
D)  Güvenlik Ağları

şeklinde 5 ana başlıkta konuların ele alındığı ve bu baş-
lıklarda standartların belirtildiği, standartlardan da bazı 
resim ve bilgilerin yönetmeliğin bu ekinde yer aldığı gö-
rülmektedir.

2013 yılında yayımlanan yönetmelikte,  “Ön yapımlı bi-
leşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde 
kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 
12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 
standartlarına uygun olması sağlanır.”, “Kullanılan güven-
lik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik 
dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakı-
mından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına uy-
gun olması sağlanır.” denilmiş ve sadece standart numa-
raları yer almış, ayrıntılı bir bilgiye yer verilmemiş idi. 

Yine aynı şekilde, 2013 yılında yayımlanan yönetmeliğin 
Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile İlgili Hu-
suslar, Periyodik Kontrol Kriterleri kısmında da aşağıdaki 
örnekte de görüleceği üzere sadece standart numaraları 
verildiği, altına da bir dip not konulduğu görülecektir.

İşte, tam da bu nedenlerden dolayı bilhassa sahada çalı-
şan mühendislere yardımcı olabilmek, daha da doğrusu 

ülkemizdeki ölümleri-yaralanmaları asgariye indirmek 
amacı ile (çünkü, bilmekteyiz ki SGK verilerine göre Yapı 
İşlerinde ölümlü iş kazası oranı % 35-39 ile birinci sırada 
yer almaktadır.) bundan 5 yıl önce bu dergide bazı maka-
leler yayımlanmaya başlanmıştır. Örneğin bu konuya iliş-
kin olarak Ekim-Kasım 2014 yılında Mühendis ve Makina 
Dergisinin 657. ve 658. sayılarında “İskeleler”, Ocak 2015 
yılında Mühendis ve Makina Dergisinin 660. sayısında da 
“Güvenlik ağları” konuları ele alınmıştır.

Konuyla ilgilenenler, yönetmelik EK-5 de bazı bilgilerin 
eksik olduğunun da farkına varacaklardır. Örneğin, Gü-
velik ağlarına ilişkin olarak,“Çalışma koşulları ve kurulum 
alanının özellikleri göz önüne alınarak, TS EN 1263-1 
standardında yer alan 4 Sınıftan ve 4 Sistem tipinden en 
uygun olanı seçilir.” denilmiş, bu 4 sınıftan (ki bunlar; A1, 
A2, B1, B2 olup, ağa uygulanan asgari enerji ile azami ağ 
gözü büyüklüğüne göre bu sınıflandırma yapılmıştır.) ne-
dense hiç bahsedilmemiştir. Yine, sistem tipi S,T,V,U olma-
sına rağmen, bu yönetmelik değişiklinde “Sistem U” dan 
hiç bahsedilmemiştir! Konuyla ilgilenenler Mühendis ve 
Makina Dergisinin 660. sayısında (Ocak 2015) buna ilişkin 
bilgileri (sayfa 20, 21) aşağıdaki resimde örnek verildiği 
üzere görebilecektir.

Güvenlik ağı sınıfları, asgari enerji ve azami ağ gözü;

Sınıf A1  :  EA = 2.3 kj      lM= 60   mm
Sınıf A2  :  EA = 2.3 kj      lM= 100 mm
Sınıf B1  :  EA  = 4.4 kj     lM= 60   mm
Sınıf B2  :  EA  = 4.4 kj     lM= 100 mm

Bu yönetmelik değişikliğinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar arasında; 

- Eğitimler,  
- Kontroller ve 
- Belgelere ilişkin cümleler de yer almış olmasıdır. 

Tablo 1.

Ekipman Adı Kontrol Periyodu (Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile)

Periyodik Kontrol Kriterleri (İlgili standartlar 
aşağıda belirtilmiştir.)**

Yapı İskeleleri (5) (6) Standartlarda süre belirtilmemişse 6 ay 

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 
12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun 
olarak ve EK-II'nin 4'üncü maddesinde belirtilen 

hususlar dikkate alınarak yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayım-
lanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. 
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Şüphesiz, eğer bir kontrol var ise bunun da kayıtlı olması, 
yani yazılı bir belge halinde bulunması gerekliliğidir. Bu 
cümlelere örnek verilecek olunur ise;

- İskelelerin standarda uygunluk belgesinin onaylı sure-
ti ve üretici tarafından sağlanan Talimat El Kitabı yapı 
alanında bulundurulur. 

- Kullanılacak cephe iskelesinin sağlamlık ve dayanıklı-
lık hesapları üreticiden temin edilir. Mevcut değil ise 
yapılır veya yaptırılır.

- Geçici kenar koruma sisteminin standarda uygunluk 
belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından 
sağlanan kullanım ve bakım talimatlarının içeren el 
kitabı yapı alanında bulundurulur.

- Geçici kenar koruma sistemleri aşağıdaki durumlarda 
kontrol edilir ve kontrol sonucu tespit edilen uygun-

suzluklar gerekli tedbirler alınarak derhal giderilir.
-  Geçici kenar koruma sistemlerinin Kurulum ve Sökü-

mü, konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkın-
da eğitim almış çalışanlarca yapılır.

-  Yapı işlerinde TS EN 1495 +A2 standardına uygunluk 
belgesi olan sütunlu çalışma platformları kullanılır. 
Uygunluk belgesinin Onaylı sureti ve Talimat El Kita-
bı yapı alanında bulundurulur. Sütunlu çalışma plat-
formları (Cephe Platformları) her kullanımdan önce 
gözle muayene edilir. 

-  Yaşam Hatları; her kullanım öncesi kontrol edilir.
-  Geri sarmalı düşmeyi durdurucular, için herhangi bir 

standardın verilmediği görülmektedir. Üretici Talimat-
ları dikkate alınacaktır.

- Güvenlik ağlarının standarda uygunluk belgesi ve tali-
mat el kitabı yapı alanında bulundurulur.

Şekil 3. Ağları Oluşturan Ağ Gözleri
Şekil 4.  Sistem U: Düşey 
Kullanım İçin Destek Yapısına 
Bağlanan Güvenlik Ağı

Şekil 5. Cephe İskele Hesaplamaları
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-  Güvenlik ağlarında yaşlanma nedeni ile oluşabilecek 
bozulmaların belirlenebilmesi için deney ağ gözü yıl-
da bir teste tabi tutulur. 

- Güvenlik ağlarının kurulumundan sonra, düzenli ara-
lıklarla veya olumsuz hava koşullarından sonra görsel 
olarak kontrolleri gerçekleştirilir ve kayıtları işyerinde 
saklanır. Sistemlerin kurulum ve sökümü, konuyla il-
gili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış 
çalışanlarca yapılır. 

İskeleler konusunda bu yönetmelik değişikliğinde yer 
alan diğer bir husus ise “Ahşap iskeleler” dir. Buna ilişkin 
olarak; “Kullanılacak ahşap iskelelerin TS 13662 standar-
dına uygun olması sağlanır. İskele yüksekliğinin 13.5 m yi 
aştığı durumlarda ahşap iskeleler kullanılmaz.” denilmiş-
tir. Oysa bu konu, başka bir Bakanlığın mevzuatında yıllar 
önce aşağıdaki şekilde özetle yer almıştır;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik 
ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş 
İskelelerine Dair Tebliğ (Resmi Gazete, 19.09.2014, 29124) 

Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının 
çevresel özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede ya-
pılmasının zaruri ve çalışanların yüksekten düşme riskinin 
olduğu bina inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştiri-
len; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj 
işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile 
onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan ahşap ile ön 
yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan 
dış cephe iş iskelelerinin detay çizimlerinin yapılması ile 
ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye sunulmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde 
inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum 
alaşım bileşenlerden oluşur.

Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yazımızın başında, yönetmelik değişikliğindeki bazı husus-
ların 1 yıl sonra yürürlüğe gireceğinden bahsetmiş ve bun-
lardan birisinin de “Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korku-
luk Sistemleri)” olduğunu söylemiş idik. Bu durumda; 

-  Kat döşeme kenarlarının çevresinde,
-  Döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşlukların 

(Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları 
gibi) çevresinde,

-  Yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren 
pencere ve benzeri boşluklarda,

-  Kat merdiveni kenarlarında,
-  Çatı kenarlarında ve özellikle çatılarda bulunan kırıl-

gan yüzeylerin çevresinde,
- Kalıp çalışmalarında (perde, kolon, tabliye imalatı vb) 

çalışma alanının çevresinde, 
-  Seviye farkı bulunan, uygulanabilir diğer çalışma alan-

larında, bu bir sene içerisinde kullanılacak “Geçici ke-
nar koruma sistemlerinin Ekipman Bileşenleri” aşağı-
daki gibi uygulanacaktır.

• Geçici kenar koruma sistemleri; Ana korkuluk, Ara kor-
kuluk veya Ara koruma ile Topuk levhasından oluşur.

• Ara koruma; Ana korkuluk ile çalışma yüzeyi arasında 
yer alan Tel örgü bariyer, Ağ veya benzeri bileşenler-
den oluşur.

• Geçici kenar koruma sistemlerinde; Ana korkuluğun 
üst noktasının, çalışma yüzeyine dik mesafesinin en az 
1 m olması sağlanır. Topuk levhasının üst noktasının, 
çalışma yüzeyine dik mesafesinin en az 15 cm olması 
ve platforma bitişik şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

Geçici kenar koruma sistemlerinin de iskelelerde olduğu 
gibi, belirtilen durumlarda kontrol edilmesi ve kontrol 
sonucu tespit edilen uygunsuzlukların gerekli tedbirler 
alınarak derhal giderilmesi istenilmektedir.

Yönetmelik değişikliğinde bazı hususlara yer verilmiş 
iken, değişen bazı durumlara neden yer verilmediği ise 
anlaşılamamıştır. Örneğin; 2013 de yayımlanan İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yö-
netmeliğinde; 

“İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önem-
li değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, inşaat 
veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşa-
at teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi 
inşaatı mühendisi gözetimi altında ve ilgili yeterli eğitim 
almış çalışanlar tarafından yapılır.” denilmiştir.                       

MYK, Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mes-
leklere ilişkin Tebliğ ( 25.5.2015, 29366) yayımlanmış ve 
zorunlu uygulama Mayıs 2016 da başlamıştır. Bu meslek-
ler arasında inşaat alanındaki birçok meslek gibi, “İskele 
Kurulum Elemanı, Seviye-3” de vardır.

22 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

23 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3

24 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

25 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4

26 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3
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Bu konu hakkında bilgi edinmek, yönetmelikte neden bu 
cümlenin değiştirilmediğini/yönetmelikte yer almadığı-
nı anlamak için birkaç kez bilgi edinmek amacı ile baş-
vurulmuştur. Son olarak 15 Eylül 2019 tarihinde CİMER e 
başvurulmuş, aradan yaklaşık beş (5) ay geçtikten sonra 
25.2.2019 da cevap gelmiştir.

Her ne kadar Bakanlık soruları zamanında cevaplanmasa 
da, uygulamada “İskele Kurulum Elemanı Belgesi” istenil-
melidir. Çünkü Tebliğ de “MYK, Meslekî Yeterlilik Belgesi-
ne sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden 
itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” ibaresi yer almak-
tadır.

25.2.2019 da CİMER den gelen cevapta da; “Belge zorun-
luluğu olan meslekler için belge şartının yerine getiril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca, görüşleriniz yönetmelik ça-
lışmalarında değerlendirmek üzere kayıt altına alınmıştır.” 
denildiği görülmüştür.

MYK dan konu açılmış iken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığından yayımlanan, Meslekî Yeterlilik Ku-
rumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 

Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1) (RG,11 Kasım 
2018, 30592) ile 36 Meslek için de zorunluluk getirilmiş 
olup, aşağıda Tebliğin 8.maddesinde de görüleceği üzere 
“İnşaat İşçisi” de Kasım 2019 dan itibaren belgeli olmak, 
belgeli çalıştırılmak durumundadır.

Bakanlık, 2014 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzü-
ğünü ve Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
nü yürürlükten kaldırmıştır. Gerekçe olarak da burada 
yer alan bilgilerin güncelliğini yitirdiğini ana itibarıyla 
belirtmiş, çıkardığı yönetmeliklerde de bu güne genel 
ibarelere yer vermiştir. 2013-2014 yılında çıkardığı yönet-
meliklerde ise, yazının başında da belirtildiği gibi sadece 
standartların numarasına yer verip her hangi bir açılım 
yapmamıştır. Hatta sahada çalışan mühendislerin, “İSG 
Katip’te görev alanların bu standartlara erişebilmesinin 
yolunun açılması” talepleri bile olmuştur. Ancak, bu son 
yönetmelik değişikliğinde yapıya ilişkin standartların (ek-
siklikleri de olsa) açılımı yapılmıştır. Bu durumda; konuya 
ilişkin standartlar değiştikçe yönetmelikler de mecburen 
değiştirilecektir.
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Bunun dışında, standartlar sadece Yapı işleri ile kalma-
maktadır. 2013 de yayımlanan yönetmeliğin EK-3 ünde 
yer alan tüm ekipmanlara ilişkin standartlara ait bilgilerin 
(Kazanlar, Tüpler, Tanklar, Kaldırma ve iletme araçları, İstif 
makinaları vb) de detaylı bir şekilde yapılacak yönetmelik 
değişiklikleri ile yayımlanması gerekecektir.

Konunun diğer bir yanı da, ölümlü iş kazalarının en yük-
sek yaşandığı bu sektörde konunun ciddi bir şekilde ele 
alınmayışıdır. Konu ile ilgili mevzuat ilgili Bakanlık tara-
fından sürekli olarak değiştirilmektedir. Yapı işleri ile ilgili 
konuda diğer Bakanlıkların (Bayındırlık ve İskân Bakanlı-
ğını-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) bu konuya ilişkin mev-
zuatlarında da bu dağınıklık göze çarpmaktadır. Örneğin 
Yapı Denetimi ile ilgili mevzuatta (4708 numaralı Kanun 
ve ilgili Yönetmelikleri) Yapı Denetim Kuruluşlarına; “İn-
şaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı 
ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alı-
nıp alınmadığını kontrol eder.” görev ve sorumluluğu 
verilmiştir. Ayrıca, “ İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı 

Sıra Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi

1. 12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3

2. 15UY0211-4 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4

3. 15UY0214-5 Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviye 5 

4. 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4

5. 12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5

6. 12UY0081-3 Frezeci Seviye 3

7. 12UY0081-4 Frezeci Seviye 4

8. 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2

9. 13UY0121-5 İşletme Elektrik Basımcısı Seviye 5

10. 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

11. 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Seviye 3

12. 12UY0063-3 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3

13. 17UY0268-3 Liman RTG Operatörü Seviye 3

14. 17UY0269-3 Liman SSG Operatörü Seviye 3

15. 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Seviye 3

16. 14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3

17. 14UY0202-4 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 4

18. 15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi Seviye 3

19. 15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Seviye 3

20. 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4

21. 11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi Seviye 4

22. 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4
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konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteah-
hidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde 
durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.”  
görevi de verildiği bu cümleden anlaşılmaktadır. Bu iş 
yerindeki İş Güvenliği Uzmanının yapması gereken görev 
ve sorumluluk, aynı zamanda Yapı denetim firmasına da 
verilmiştir. Bu durumda, Yapı denetim firmasında görev 
alanların aynı zamanda “İş Güvenliği Uzmanı” belgesine 
de sahip olmaları gerekir.

“Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik 
personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş 
Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat 
ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzman-
lığı belgesine haiz olması zorunludur.” denilmiş, geçici 
madde de ise;

“Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on beşinci fıkrası 
kapsamındaki işlerde görev alacak mühendis, mimar ve 
teknik öğretmen unvanlı şantiye şefinin 1/1/2012 tari-



45

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  NİSAN 2019  www.mmo.org.tr  

hinden 1/1/2020 tarihine kadar 4857 sayılı İş Kanununa 
uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunludur.” 
denilerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (A, B, C sınıfı be-
lirtilmemiş!) olmayanların bu yılın sonunda Şantiye şefliği 
yapamayacağını da açıkça belirtmiştir. Ancak, yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
yayımlanan bu yönetmelik de bu yazı yayına hazırlandığı 
sırada değiştirilmiştir. 2.3.2019 tarihinde 30702 sayılı Res-
mi Gazete yayımlanan yeni yönetmeliklerde, Yapı Müte-
ahhitleri ile Şantiye Şefleri için ayrı ayrı yönetmelik çıkarıl-
dığı görülmüştür. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 
bazı maddelerine baktığımızda;

“Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları, Madde 8 – 

(1) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruh-
sata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçek-
leştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyo-
nunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri 
almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

(4) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve gü-
venliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldı-
rılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi ta-
rafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu 
tutulamaz. 

(7) Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta; 

b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörüldüğü şe-
kilde ilgili mercilere, derhal bildirmek zorundadır.” denildi-
ği, 1.1.2020 tarihine kadar iş güvenliği uzmanlığı belgesi 
alma zorunluluğunun da ortadan kalktığı görülmektedir. 

2010 yılındaki yönetmelikte yazılan bu cümleler ne ol-
muş da değişmiştir? SGK verilerine göre;

-2010 yılında 62.903 iş kazası meydana gelmiş, 1.444 iş-
çimiz yaşamını yitirmiştir ve Yapı iş kolunda yaşamını yi-
tirenlerin sayısı da 475 olarak açıklanmıştır. Bu durumda, 
Yapı iş kolunda yaşamını yitirenlerin yüzdesi 32 (%32) dir,

-2017 yılında (2018 verileri açıklanmadığından ve 2019 un 
ilk ayları olduğundan son açıklanan 2017 verileri ele alın-

mıştır) 359.653 iş kazası meydana gelmiş, 1.633 işçimiz 
yaşamını yitirmiştir ve Yapı iş kolunda yaşamını yitirenle-
rin sayısı da 587 olarak açıklanmıştır. Bu durumda, Yapı iş 
kolunda yaşamının yitirenlerin yüzdesi 35.9 (%35.9) dur. 
Yani, Yapı iş kolunda iş kazalarında ya da hayatını yitiren-
lerde büyük bir oranda düşmenin olmadığı, aksine arttığı 
görülmektedir.

Tüm düzenlemelerin, konuyla ilişkisi olan tüm tarafların 
görüş ve önerilerinin alınarak ve bu görüş-önerilere de-
ğer verilerek, bilimin ve ülke gerçeklerinin göz önünde 
bulundurularak yapılması halinde somut adımlar atılabi-
lecektir. 
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