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•Şantiye Şefinin Sorumluluğu

•Mevzuattaki Eksiklikler 

•Uygulamada Ortaya Çıkan Hatalar

• Çözüm Yolları



ŞŞantiye antiye ŞŞefi efi 

İİnnşşa faaliyetini ma faaliyetini müüteahhit adteahhit adıına yna yüürrüüten,  ten,  
personelin ya da tapersonelin ya da taşşeronlareronlarıın sevk ve n sevk ve 
idaresini saidaresini sağğlayan, ilayan, işş ggüüvenlivenliğğinin inin 
sasağğlanmaslanmasıı iiççin gerekli tedbirlerin alin gerekli tedbirlerin alıınnııp p 
alalıınmadnmadığıığınnıı denetleyen, yapdenetleyen, yapıınnıın fen ve n fen ve 
teknitekniğğe, ruhsat ve projesine uygun olarak e, ruhsat ve projesine uygun olarak 
ininşşa edilmesini saa edilmesini sağğlamakla ylamakla yüükküümlmlüü olan olan 
gergerççek kiek kişşii



YapYapıı Denetim Uygulama Denetim Uygulama 
YYöönetmelinetmeliğğii

Madde 3/1Madde 3/1--i : i : ŞŞantiye antiye şşefi: Konusuna ve efi: Konusuna ve 
niteliniteliğğine gine gööre yapre yapıım im işşlerini yaplerini yapıı mmüüteahhidi teahhidi 
adadıına yna yööneterek uygulayan, mneterek uygulayan, müühendis veya hendis veya 
mimar diplomasmimar diplomasıına sahip teknik personelna sahip teknik personel



YapYapıı Denetim Uygulama Denetim Uygulama 
YYöönetmelinetmeliğğii

Madde 9/3 : Madde 9/3 : ŞŞantiye antiye şşefi; yapefi; yapııyyıı ilgili mevzuat ilgili mevzuat 
hhüükküümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetmlerine, ruhsata ve eki projelere, denetççi i 
mimar ve mmimar ve müühendis ile kontrol ve yardhendis ile kontrol ve yardıımcmcıı kontrol kontrol 
elemanlarelemanlarıınnıın talimatlarn talimatlarıına uygun olarak inna uygun olarak inşşa a 
ettirmek, yapettirmek, yapıı denetimi sdenetimi sıırasrasıında bizzat haznda bizzat hazıır r 
bulunarak, denetimin uygun bulunarak, denetimin uygun şşartlar altartlar altıında nda 
yapyapıılmaslmasıınnıı sasağğlamak, eklamak, ek--10'da g10'da göösterilen formsterilen form--8'e 8'e 
uygun yapuygun yapıı denetleme defterini denetleme defterini şşantiyede muhafaza antiyede muhafaza 
etmek, bu defterin ilgili betmek, bu defterin ilgili bööllüümmüünnüü ve yapve yapıı denetim denetim 
kurulukuruluşşunca dunca düüzenlenen dizenlenen diğğer tutanak ile belgeleri er tutanak ile belgeleri 
imzalamakla yimzalamakla yüükküümlmlüüddüür.r.



YapYapıı Denetim Uygulama Denetim Uygulama 
YYöönetmelinetmeliğğii

Madde 9/4 : Madde 9/4 : ŞŞantiye antiye şşefinin herhangi bir sebepten efinin herhangi bir sebepten 
dolaydolayıı yapyapıı ile iliile ilişşiiğğinin kesilmesi halinde, bu durum inin kesilmesi halinde, bu durum 
yapyapıı mmüüteahhidi tarafteahhidi tarafıından, en gendan, en geçç üçüç iişş ggüünnüü
iiççinde yapinde yapıı denetim kuruludenetim kuruluşşuna bildirilir. Bunun una bildirilir. Bunun 
üüzerine yapzerine yapıı denetim kuruludenetim kuruluşşu ve yapu ve yapıı mmüüteahhidi teahhidi 
taraftarafıından seviye tespit tutanandan seviye tespit tutanağığı ddüüzenlenerek ilgili zenlenerek ilgili 
idareye ibraz edilir. Yeni bir idareye ibraz edilir. Yeni bir şşantiye antiye şşefi efi 
ggöörevlendirilinceye kadar, yaprevlendirilinceye kadar, yapıı mmüüteahhidi teahhidi 
taraftarafıından inndan inşşai faaliyet durdurulur.ai faaliyet durdurulur.



YapYapıı Denetim Uygulama Denetim Uygulama 
YYöönetmelinetmeliğğii

Madde 9/5 : YapMadde 9/5 : Yapıı mmüüteahhidi ve onu temsilen teahhidi ve onu temsilen 
ggöörevlendirilen revlendirilen şşantiye antiye şşefi, yapefi, yapıım im işşlerindeki lerindeki 
kusurlardan dolaykusurlardan dolayıı mmüüteselsilen sorumludur.teselsilen sorumludur.



YapYapıı MMüüteahhitlerinin Kayteahhitlerinin Kayııtlartlarıı İİle le 
ŞŞantiye antiye ŞŞefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar efleri Ve Yetki Belgeli Ustalar 
HakkHakkıında Ynda Yöönetmeliknetmelik

Madde 10/6 : Madde 10/6 : ŞŞantiye antiye şşefi, yapefi, yapıı mmüüteahhidi adteahhidi adıına, na, 
yapyapıım im işşinin ruhsata ve ruhsat eki etinin ruhsata ve ruhsat eki etüüt ve projelere t ve projelere 
uygun olarak geruygun olarak gerççekleekleşştirilebilmesi itirilebilmesi iççin gerekli olan in gerekli olan 
ininşşaat ve iaat ve işş organizasyonunu saorganizasyonunu sağğlamak,lamak, mevzuatmevzuatıın n 
ööngngöördrdüüğğüü her ther tüürlrlüü tedbiri almak, uygulamak ve tedbiri almak, uygulamak ve 
uygulatmakla sorumludur.uygulatmakla sorumludur.



İİmar Kanunumar Kanunu

Madde 28/8 : YapMadde 28/8 : Yapıı mmüüteahhidi ve teahhidi ve şşantiye antiye şşefi; efi; 
yapyapııyyıı, tesisat, tesisatıı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, 
ilgili diilgili diğğer mevzuata, uygulama imar planer mevzuata, uygulama imar planıına, na, 
ruhsata, ruhsat eki etruhsata, ruhsat eki etüüt ve projelere, standartlara t ve projelere, standartlara 
ve teknik ve teknik şşartnamelere uygun olarak inartnamelere uygun olarak inşşa etmek, a etmek, 
neden olduneden olduğğu mevzuata ayku mevzuata aykıırrııllığıığı gidermek gidermek 
mecburiyetindedir. Yapmecburiyetindedir. Yapıı mmüüteahhidi ve teahhidi ve şşantiye antiye şşefi, efi, 
ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksilgili fenni mesullerin denetimi olmaksıızzıın inn inşşaat ve aat ve 
tesisatlartesisatlarıına ilina ilişşkin yapkin yapıım im işşlerini slerini süürdrdüüremez, inremez, inşşaat aat 
ve tesisat ive tesisat işşlerinde yetki belgesi olmayan usta lerinde yetki belgesi olmayan usta 
ççalalışışttııramaz.ramaz.



TTüürk Ceza Kanunu rk Ceza Kanunu 

Madde 184Madde 184-- YapYapıı ruhsatiyesi alruhsatiyesi alıınmadan veya nmadan veya 
ruhsata aykruhsata aykıırrıı olarak bina yapan veya olarak bina yapan veya 
yaptyaptııran kiran kişşi, bir yi, bir yııldan beldan beşş yyııla kadar hapis la kadar hapis 
cezascezasıı ile cezalandile cezalandıırrııllıır.r.



İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kanunu

Madde 3 - İşveren adına hareket eden, işin ve 
işyerinin yönetiminde görev alan işveren 
vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından 
işveren sayılır.



İşİş KanunuKanunu

Madde 2- İşveren adına hareket eden ve 
işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde 
görev alan kimselere işveren vekili denir.



İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kanunu

MADDE 4 - (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü

tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale 
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 

uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel 

tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.



İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kanunu

MADDE 12 - (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana 
gelmesi durumunda işveren;
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli 
bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve 
çalışanlara gerekli talimatları verir.
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli 
donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki 
çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için 
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber 
veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, 
bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale 
edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal 
veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı
sorumlu tutulamaz.



ŞŞantiye antiye ŞŞefinin efinin 
Hukuki SorumluluHukuki Sorumluluğğuu

•• YAPI GYAPI GÜÜVENLVENLİĞİİĞİ AAÇÇISINDANISINDAN

•• İŞİŞ GGÜÜVENLVENLİĞİİĞİ AAÇÇISINDAN ISINDAN 

•• CEZA HUKUKU ACEZA HUKUKU AÇÇISINDAN ISINDAN 



TTüürk Ceza Kanunurk Ceza Kanunu

Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi 
alınmadan veya ruhsata aykırı olarak 
bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.



TTüürk Ceza Kanunurk Ceza Kanunu

Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne 
neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir 
veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir 
veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden 
olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.



TTüürk Ceza Kanunurk Ceza Kanunu

Madde 89- Taksirle başkasının vücuduna 
acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 
üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılır.



YAPI MYAPI MÜÜTEAHHTEAHHİİTLERTLERİİNNİİN KAYITLARI N KAYITLARI İİLE LE 
ŞŞANTANTİİYE YE ŞŞEFLEREFLERİİ VE YETKVE YETKİİ BELGELBELGELİİ
USTALAR HAKKINDA YUSTALAR HAKKINDA YÖÖNETMELNETMELİİKK

Madde 10/8Madde 10/8-- ŞŞantiye antiye şşefi gefi göörev aldrev aldığıığı
yapyapıım im işşinde iinde işş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğğinin inin 
sasağğlanmaslanmasıı iiççin gerekli her tin gerekli her tüürlrlüü öönlemin nlemin 
aldaldıırrıılmaslmasıı yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yetkisine sahiptir. Bu yetkinin 
yapyapıı mmüüteahhidi tarafteahhidi tarafıından ndan 
kullandkullandıırrıılmamaslmamasıı halinde halinde şşantiye antiye şşefi efi 
sorumlu tutulamaz. sorumlu tutulamaz. 



YAPI MYAPI MÜÜTEAHHTEAHHİİTLERTLERİİNNİİN KAYITLARI N KAYITLARI İİLE LE 
ŞŞANTANTİİYE YE ŞŞEFLEREFLERİİ VE YETKVE YETKİİ BELGELBELGELİİ
USTALAR HAKKINDA YUSTALAR HAKKINDA YÖÖNETMELNETMELİİKK

Madde 10/9Madde 10/9-- ŞŞantiye antiye şşefi gefi göörev aldrev aldığıığı yapyapıım m 
iişşinde iinde işş sasağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğği ile ilgili eksiklik ve i ile ilgili eksiklik ve 
kusurlarkusurlarıı, , ööneri ve neri ve öönlemleri belirlemek, yapnlemleri belirlemek, yapıı
mmüüteahhidine rapor etmek ve teahhidine rapor etmek ve şşantiyede gantiyede göörev rev 
alan ilgili kialan ilgili kişşilere bildirmekle yilere bildirmekle yüükküümlmlüüddüür. r. 
Raporda yer alan hususlarRaporda yer alan hususlarıın yerine n yerine 
getirilmemesinden yapgetirilmemesinden yapıı mmüüteahhidi teahhidi 
sorumludur.sorumludur.



UYGULAMADAKUYGULAMADAKİİ
HATALARHATALAR

ŞŞantiye antiye ŞŞefinin Yetkileriefinin Yetkileri



SONSON


