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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı

�nşa ed�lmes�ne yönel�k yapım faal�yet ve süreçler�n�n tak�b�n� sağlamak üzere, şant�ye şef� çalıştırılması mecbur�
yapılara ve yapım �şler�nde görev alan şant�ye şefler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; yapı ruhsatına tâb� her türlü yapım ve yıkım �ş�nde, şant�ye şefl�ğ�n�

üstlenecek olan �lg�l� tekn�k elemanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 �nc� maddes�n�n sek�z�nc�

fıkrası, 42 nc� ve 44 üncü maddeler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 107 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) e-Şant�ye Şef�: Şant�ye şefl�ğ� kayıtlarının elektron�k ortamda tutulduğu, Bakanlık bünyes�nde �şlet�len

Şant�ye Şefl�ğ� B�l�ş�m S�stem�n�,
c) İlg�l� �dare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma �z�n belges� verme yetk�s�ne sah�p �dareler�,
ç) Kanun: 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununu,
d) Müdürlük: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
e) Şant�ye şef�: Konusuna ve n�tel�ğ�ne göre yapım �şler�n� yapı müteahh�d� adına yöneterek uygulayan,

mühend�s, m�mar veya bunlara �l�şk�n tekn�k öğretmen veya tekn�ker d�plomasına sah�p tekn�k personel�,
f) Toplu yapı: 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunun 66 ncı ve 68 �nc� maddeler�nde

tanımlanan yapıyı,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Şant�ye Şefl�ğ� ve İdaren�n Görevler�

Uygulanacak �lke ve kurallar
MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatına tâb� bütün yapıların şant�ye şefl�ğ�n�n, yapı müteahh�d� �le şant�ye şef�

arasında düzenlenen ve asgar� olarak �ş�n adı, süres� ve ücret� �le �şyer� adres�n� ve tarafların tebl�gata elver�şl�
elektron�k adresler�n� �çeren b�r �ş sözleşmes�ne göre yürütülmes� esastır.

(2) Şant�ye şefl�ğ� şartlarını ha�z olması hal�nde yapı müteahh�d� şant�ye şefl�ğ�n� üstleneb�l�r. Bu durumda
ayrıca şant�ye şef� bulundurma şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamındak� her türlü b�ld�r�m ve tebl�gat, tarafların beyan ett�kler� tebl�gata elver�şl�
elektron�k posta adresler�ne yapılab�l�r. İlg�l� mevzuatında aks� bel�rt�lmed�ğ� müddetçe ayrıca yazılı b�ld�r�m
yapılması şartı aranmaz.

Şant�ye şefl�ğ�
MADDE 6 – (1) Aşağıdak� k�ş�ler şant�ye şefl�ğ� görev�n� üstlenemez:
a) Mahkeme veya üyes� olduğu meslek odası tarafından sürel� veya süres�z olarak meslek� faal�yette

bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süres�nce.
b) Tam zamanlı olarak başka b�r �şte çalışanlar.
(2) Şant�ye şef�n�n;
a) M�mar, �nşaat mühend�s�, mak�ne mühend�s� veya elektr�k mühend�s�,
b) Yükseköğren�m kurumunca elektr�k mühend�sl�ğ�ne eşdeğerl�ğ� bulunduğu kabul ed�len elektr�k-elektron�k

mühend�s�,
c) (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len mesleklere �l�şk�n �nşaat, mak�ne, elektr�k, yapı denet�m tekn�ker� veya

bunlara �l�şk�n tekn�k öğretmen,
olması şarttır.
(3) Şant�ye şefl�ğ�n�n üstlen�lmes�nde; yapım �ş�n�n konusu, n�tel�ğ�, büyüklüğü �le özel �ht�sas gerekt�r�p

gerekt�rmed�ğ� ve �lg�l� �malatların oranı d�kkate alınır.
Şant�ye şefler�n�n çalışma usulü
MADDE 7 – (1) Şant�ye şef�n�n yapım �ş�ne da�r görev�, yapı ruhsatının alınmasından �t�baren başlayıp yapı

kullanma �z�n belges�n�n alınması �le son bulur.
(2) Şant�ye şef�, görev yaptığı �l�n sınırları dışında başka b�r �lde görev üstlenemez.
(3) Şant�ye şef� aynı anda en fazla beş ayrı yapım �ş�n�n şant�ye şefl�ğ�n� üstleneb�l�r.
(4) M�mar veya mühend�s unvanlı şant�ye şefler�n�n aynı anda üstleneceğ� farklı yapım �şler�n�n tamamının

yapı �nşaat alanı toplamı 30.000 metrekarey� geçemez. Ancak yapım �ş�n�n tek ruhsata bağlı veya toplu yapı
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n�tel�ğ�nde olması hal�nde yapı �nşaat alanı sınırı uygulanmaz. Şant�ye şef� tarafından böyle b�r yapım �ş�nde görev
üstlen�lmes� durumunda aynı anda başka b�r yapım �ş�n�n şant�ye şefl�ğ� üstlen�lemez.

(5) Şant�ye şefler�n�n aynı anda üsteleneb�lecekler� �şler�n sayı ve alan sınırları hesaplanırken, yapı kullanma
�z�n belges� düzenlenmem�ş olanlar hesaba dâh�l ed�l�r.

(6) Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla b�rl�kte, aynı parselde yer almak ve �st�nat duvarı, havuz g�b� ana
yapının eklent�s� olmak kaydıyla, b�rden fazla yapıdan oluşan �nşaatlar, tek yapım �ş� olarak kabul ed�l�r.

(7) Spor tes�sler�, s�nema, t�yatro, konser salonu, kongre merkez�, müze, eğ�t�m kurumu, yurt, sağlık tes�s�,
haberleşme ve ulaşım tes�sler�, �tfa�ye, karakol, kışla, cezaev�, enerj� üret�m ve dağıtım tes�sler�, kuleler, hangar
yapıları �le Bakanlıkça bel�rlenen m�marlık h�zmetler�ne esas yapı sınıflarından dokuzuncu fıkrada sayılanların
dışındak� yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, 6 ncı madden�n �k�nc�
fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlarda şant�ye şef� bulundurulması zorunludur.

(8) Palplanş, kazık, zem�n ankrajı, deprem yalıtımı ve benzer� temel s�stemler� ve �ksa yapıları �le kazı
�şler�nde, jet-grout, zem�n sıkıştırma ve benzer� zem�n �y�leşt�rme �şler�nde, yıkım �şler�nde, kayadan oyma depo
�şler�nde, ayaklı su depoları �şler�nde, deprem yalıtımlı b�na �şler�nde, ardgermel�-öngermel� yapı elemanı �çeren b�na
�şler�nde münhasıran �nşaat mühend�s� unvanlı şant�ye şef� bulundurulması zorunludur.

 (9) Yed�nc� ve sek�z�nc� fıkralardak� yapılar har�ç olmak üzere, Bakanlıkça bel�rlenen m�marlık ve
mühend�sl�k h�zmetler�ne esas yapı sınıflarından b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumları �le b�rl�kte
toplam beş katı ve yapı �nşaat alanı 2.000 metrekarey� geçmeyenlerde tekn�k öğretmenler, 1.500 metrekarey�
geçmeyenlerde �se tekn�kerler meslek alanlarına uygun olarak şant�ye şefl�ğ�n� üstleneb�l�r.

Şant�ye şef�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Şant�ye şef�, yapı müteahh�d� adına, yapım �ş�n�n ruhsata ve ruhsat ek� etüt ve projelere

uygun olarak gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� olan �nşaat ve �ş organ�zasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her
türlü tedb�r� almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

(2) Şant�ye şef�, �nşaat ve tes�sat �şler�nde yetk� belgel� usta çalıştırmak ve belgeler�n�n b�r örneğ�n� şant�ye
dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu kapsamda, Meslek� Yeterl�l�k Kurumu Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�, 5/6/1986
tar�hl� ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanununa göre ustalık belges� almış olanlar �le M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı
meslekî ve tekn�k eğ�t�m okullarından ve ün�vers�teler�n meslekî ve tekn�k eğ�t�m veren okul ve bölümler�nden mezun
olup, d�plomalarında veya ustalık belgeler�nde bel�rt�len bölüm, alan ve dallarda çalışanlar yetk� belgel� usta olarak
kabul ed�l�r.

(3) Şant�ye şef�, �nşaat, tes�sat ve yıkım �şler�nde �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun malzeme ve �ş�n n�tel�ğ�ne
uygun mak�na ve ek�pman kullanılmasını sağlar.

(4) Şant�ye şef� görev aldığı yapım �ş�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n gerekl� her türlü önlem�n
aldırılması yetk�s�ne sah�pt�r. Bu yetk�n�n yapı müteahh�d� tarafından kullandırılmaması hal�nde şant�ye şef� sorumlu
tutulamaz.

(5) Şant�ye şef�n�n görevden ayrılmak �stemes� hal�nde �st�fasını, aynı gün �çer�s�nde �lg�l� �dares�ne yazılı
olarak; yapı müteahh�d�ne �se noter aracılığıyla veya müteahh�d�n tebl�gata elver�şl� elektron�k adres�ne b�ld�rmes�
gerek�r.

(6) Şant�ye şef�, yapının fenn� mesuller�n/denetç� elemanların tal�matlarına uygun olarak �nşa ett�r�lmes�nde,
görev aldığı şant�ye �le alakalı her türlü defter, tutanak ve benzer� belgeler�n muhafazasında, düzenlenmes�nde ve
�mzalanmasında �lg�l� �mar ve denet�m mevzuatının gerekt�rd�ğ� sorumluluklarını yer�ne get�r�r.

(7) Şant�ye şef�, görev almış olduğu �nşaatta;
a) Yapım/yıkım �şler� sebeb�yle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları �dares�ne,
b) Meydana gelen �ş kazalarını 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununda

öngörüldüğü şek�lde �lg�l� merc�lere,
derhal b�ld�rmek zorundadır.
(8) Şant�ye şef�, �nşaatta herhang� b�r �malata başlamadan en az b�r gün önce, yapılacak �malatı denet�m

sorumlularına haber vermek zorundadır.
İlg�l� �daren�n görevler�
MADDE 9 – (1) İlg�l� �daren�n görevler� şunlardır:
a) 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasını d�kkate alarak, şant�ye şef�n�n aynı madden�n �k�nc� fıkrasında

sayılanlardan uygun meslek grubunda olup olmadığını kontrol eder.
b) Yapı müteahh�d� �le yapılan �ş sözleşmes�n� �ster.
c) M�mar ve mühend�s şant�ye şefler�nden �lg�l� �dares�nce, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, sürel� veya

süres�z olarak meslekî faal�yet haklarından kısıtlı olmadığına da�r Ek-1’de yer alan Şant�ye Şefler� Tarafından İlg�l�
İdareye Ver�lecek Taahhütname Örneğ�n� �ster.

ç) Herhang� b�r şek�lde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar �le �lg�l� gerekl� yasal �şlemler� başlatır.
d) M�mar ve mühend�s şant�ye şefler�n�n yaptıkları �şlere �l�şk�n b�lg�ler� �lg�l� meslek odasına b�ld�r�r. Bunların

�mar mevzuatına aykırı f��ller�nden dolayı ver�len cezalarını, bu Yönetmel�ğe aykırı eylemler�n� ve haklarındak�
kes�nleşm�ş mahkeme kararlarını, kend� kayıtlarına �şlenmek ve �lg�l� mevzuata göre cezaî �şlem yapılmak üzere, �lg�l�
meslek odasına ve e-Şant�ye Şef� s�stem�ne �şlenmek üzere Müdürlüğe altı gün �ç�nde b�ld�r�r.

e) Kanunun 32 nc� maddes� kapsamında �mar mevzuatına aykırı f��llerden dolayı ver�len müteahh�tl�k yetk�
belges� numarası �ptal kararlarına konu ed�len yapılarda görevl� şant�ye şef� m�mar veya mühend�sler�n durumunu, altı
gün �ç�nde üyes� bulunduğu meslek odasına b�ld�r�r.

f) Toplu yapı n�tel�ğ�ndek� ve ana yapı eklent�s� tarzındak� �şler� bel�rleyerek e-Şant�ye Şef� s�stem�nde gerekl�
gruplandırma ve kayıtları yapar.
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g) Görevden ayrılan şant�ye şefler�n� e-Şant�ye Şef� s�stem�ne �şler, bu yapılarda yen� şant�ye şef�
görevlend�r�l�nceye kadar yapının devamına müsaade etmez.

ğ) A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığınca �ş yer�nde yapılan teft�ş sonucu haklarında b�ld�r�mde
bulunulan şant�ye şefler�n�n durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına b�ld�r�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İst�snalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2012 tar�h�nden önce şant�ye şefl�ğ� üstlen�lm�ş �şler, şant�ye şef�n�n yapı �nşaat

alanı ve �ş sayılarına �l�şk�n sınırlama hesaplarında d�kkate alınmaz.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden üç ay sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.
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