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ġantiye ġeflerinin Yetki ve Sorumlulukları 

Ġle Sahip Olmaları Gereken BeĢeri ve 

Teknik Niteliklerin AraĢtırılması 

Latif Onur Uğur
1
, Serdar Korkmaz

2 

Özet 

Bu çalıĢmada 2000‟li yıllarda çağdaĢ bir yönetici ve lider rolü oynayan Ģantiye 

Ģeflerinin sahip oldukları ve sahip olmaları beklenen kiĢilik, eğitim ve deneyimleri 

araĢtırılmıĢtır. ĠĢletme yönetimi, proje yönetimi, yönetim ve organizasyon ve yapı 

iĢletmesi bilimlerinin ön gördükleri liderlik nitelikleri ile kendine özgü nitelikleri 

bulunan inĢaat sektöründe bu rolü üstlenen baĢarılı Ģantiye Ģeflerinin sahip olmaları ve 

geliĢtirmeleri beklenen özellikler irdelenmiĢtir. Bu amaçla ülkemizde yürürlükte 

bulunan mevzuat incelenmiĢ, yukarıda anılan disiplinlere ait literatür irdelenmiĢ, 

tarihimizden iki önemli yönetim bilimleri metni (Kutadgu Bilig ve Bostan) içindeki 

yönetici niteilkleri araĢtırılmıĢ ve Ģantiye Ģefliği görevini yürütmüĢ/yürütmekte olan 

teknik elemanlara bir anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢma; Ģantiye Ģefliği görevinin yetki ve 

sorumluluklarının ne denli önemli olduğunun altını çizmek ve genç Ģantiye Ģefi 

adaylarına kariyer planlamaları ile gelecek projeksiyonlamalarında yararlı olacak 

öneriler sağlayabilmek orjinine odaklanmıĢtır.  

Anahtar sözcükler: ĠnĢaat Yönetimi, ġantiye ġefi, Lider, Yönetici, Proje Yönetimi 

GiriĢ 

Yapı; canlıların ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla yapılan tesisler olarak 

tanımlanmaktadır. Ġlkçağlardan günümüze gelene kadar insanlar kendilerinin ve 

doğadaki diğer canlıların gereksinimlerini göz önüne alarak yapılar yapmıĢtır ve 

yapmataktadır. Yeryüzünde hayat devam ettiği sürece de yapılar; türleri, özellikleri, 

yapım biçimleri değiĢerek her çağda yapılmaya devam edilecektir. 

Bir yapı hizmete geçmeden önce birçok aĢamadan geçmektedir. Ġhtiyacın belirlenmesi, 

yapının standart ve yönetmeliklere uygun tasarlanması, yapının maliyetinin ve iĢ 

programının hazırlanması, iĢin ihale edilmesi (özel ve kamu iĢlerinde), malzeme 

temininin yapılması, depolanması, yapının yapımı için resmi kurumlardan (Belediye, 

Bayındırlık Daireleri…v.b.) izin ve onay belgelerinin alınması, yapının inĢasında görev 

alacak çalıĢma ekibinin oluĢturulması, çalıĢma ekibinin barınma ve diğer ihtiyaçlarının 

giderilmesi, çalıĢanların ve yapılan iĢin denetlenmesi bu aĢamalardan bazılarıdır. 

Burada yapının sağlıklı biçimde güncel standart ve yönetmeliklere uygun biçimde 

yapılabilmesi için çalıĢanların denetlenmesi, çalıĢanlar arası koordinasyonun 
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sağlanması, uygulama esnasında ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi son derece 

önemlidir. Bu görevleri Ģantiye ortamında üstlenen kiĢi genellikle Ģantiye Ģefi olarak 

isimlendirilmektedir. ġantiye Ģefi “projenin sahada gerceklestirilmesi isinin birinci 

dereceden yetkilisi ve Proje Müdürünün bu konuda sahadaki yürütme gorevlisi”, 

“iĢverenin iĢ yerindeki kanuni temsilcisi” ve “Ģantiyedeki iĢleyiĢten sorumlu kiĢi”dir. 

ġantiye Ģeflerinin görev ve sorumlulukları gerek mevzuatımızda gerekse meslek 

kuruluĢlarının hazırladıkları çalıĢmalarda detaylarıyla ifade edilmiĢtir. Böylelikle bu 

görevi yapacak kiĢilerin sahip olması gereken nitelikler resmi, mesleki güvence ve 

denetimler altına alınmıĢtır. 

Her ne kadar etkili liderlik için gereken özellikler ve nitelikler konusunda hemfikir 

olunamasa da düĢünürlerin üzerinde tartıĢtıkları özellikler dört grup altında 

incelenmektedir; Fiziksel özellikler (boy, ağırlık, güçlülük, yaĢ, fiziksel olgunluk, 

sağlık, çekicilik v.b.), düĢünsel özellikler (zeka, öngörü yeteneği, insiyatif kullanabilme, 

kararlılık, sorumluluk alabilme, giriĢimcilik ruhu, risk üstlenebilme, kendini 

geliĢtirmeye önem verme, vizyon sahibi olma v.b.), duygusal özellikler (algılama, 

kendini kontrol etme, kendini motive etme, baĢarma duygusunun yüksekliği, hırs v.b.) 

ve sosyal özellikler (iletiĢim yeteneği ve yetkinliği, sevecenlik, arkadaĢ canlılığı, 

güvenilirlik, dıĢa dönük sosyal yapı v.b.) (Gürüz ve Gürel, 2006). ÇağdaĢ yönetim 

biliminde benimsenen altılı yönetim becerisi sınıflandırmasına göre liderlerin taĢıması 

gereken beceriler teknik beceri, iletiĢim (haberleĢme) becerisi, insan iliĢkileri becerisi, 

analitik beceri, karar verme becerisi ve kavramsal beceridir. Bu becerilerin önemi 

yöneticinin örgüt içindeki kademesi ile orantılı olarak değiĢir (Can ve Güney, 2007). 

Batı iĢletme yönetimi uygulamalarında, proje yöneticisi olmak aslında proje sınırları 

dahilinde genel müdür yetkileriyle donanmıĢ olmak yada Ģirket içinde Ģirket olmak 

demektir. Bu unvanı ve yetkileri kullanmaya soyunmak özgüven ve kendisi ile 

barıĢıklık bakımından belli eĢikleri aĢmıĢ olmayı gerektirir ve yürek ister (Mekik, 

2006). 

YeĢim Toduk AkiĢ, “Türkiye‟de Liderlik ve Ġnsan Kaynakları Katkısı” isimli 

araĢtırmasında liderlik konusundaki teoriler, günümüz Türkiyesine uygun hipotezlerin 

ve liderlik özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalıĢmıĢtır. 200 örnek lider yöneticiyle 

anket uygulamıĢtır. Elde edilen veriler yardımıyla Türkiye için bir liderlik modeli 

hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢmada lider yönetcilerin en çok öne çıkan 21 yönetici özelliği 

Tablo 3.‟deki gibi belirlenmiĢtir (TokduĢ AkiĢ, 2006). 
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Tablo 1. Lider Yöneticilik Özellikleri 

1. Vizyon sahibi olması  12. Ġyi bir dinleyici olması 

2. Tutkulu ve fedakar olması  13. Açık iletiĢim kurması 

3. Ġnançlı, kararlı ve tutarlı olması  14. Ġnsanlara karĢı duyarlı olması 

4. Örnek teĢkil etmesi  15. Durumlara karĢı duyarlı olması 

5. Güven (Güvenmesi / Güvenilir 

Olması) 

 16. Yenilikçi olması 

6. Motive etmesi  17. Hızlı ve etkin karar vermesi 

7. Beklentileri vizyonla bütünleĢtirmesi  18. Esnek olabilmesi 

8. Ġlham vermesi  19. Hız (zamanı etkin kullanması) 

9. GeliĢim odaklı olması   20. Sinerjik takım kurabilmesi 

10. Adalet duygusunun olması   21. Bilgi sahibi olması 

11. Mütevazı olması   

 

ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢma Ģantiye Ģeflerinde bulunması gereken beĢeri ve teknik niteliklerin 

belirlenmesini amaçlamıĢtır. Bu sayede Ģantiye Ģeflerinin görevlerini daha baĢarılı ve 

etkin yapabilmesi için gerekli özellikleri bilmesi, eksik yönlerini fark etmesi ve bu eksik 

yönlerini geliĢtirmesi sağlanabilecektir. Ayrıca bu çalıĢma sayesinde Ģantiye Ģeflerini 

ilgilendiren güncel mevzuat ve düzenelemelerin daha iyi anlaĢılabilmesi mümkün 

olacaktır. 

Yöntem 

Bu çalıĢmada Ģantiye Ģefleri ile ilgili görev, yetki ve sorumluluk tanımlarını içeren bir 

mevzuat ve literatür taraması yapılmıĢtır. Bunun için yürürlükte olan kanun ve 

yönetmelikler araĢtırılmıĢ; yöneticilerin sahip olması gereken nitelikleri irdeleyen 

yayınlar taranmıĢtır. Bu konuda çağdaĢ yönetim bilimlerinin ifade ettiği temel yönetici 

nitelikleri ile tahimizden gelen iki önemli metnin (Yusuf Has Hacib‟in Kutadgu Bilig‟i 

ve ġirazlı Sadi‟nin Bostan‟ı) ifadeleri tablolaĢtırılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca Ģantiye 

Ģefi olma vasfını elinde bulunduran, inĢaat sektörünün içerisinde Ģantiye Ģefliği görevi 

yapabilecek inĢaat mühendisleri, mimarlar, yapı öğretmenleri ve inĢaat teknikerlerine 

bir anket formu ile “ġantiye ġeflerinde bulunması gerektiğini düĢündükleri beĢeri ve 

teknik nitelikler” sorulmuĢtur. Elde edilen sonuçlar Bulgular ve Değerlendirme 

bölümünde sunulmuĢtur. 

Bulgular ve Değerlendirme 

ġantiye Ģeflerinin görev ve sorumlulukları ile Ģantiye Ģeflerinin sahip olması gereken 

özellikler mevzuatımızda kanunlar, kararnamaler ve yönetmeliklerde belirtilmiĢtir. Bu 
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unsurların belirlenmesinde değiĢen yapım koĢulları, değiĢen ihtiyaçlar, geçmiĢten 

günümüne edinilen tecrübeler ve yaĢanmıĢ doğal afetler etkili olmuĢtur. 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi (YĠGġ), 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‟na göre sözleĢmeye bağlanan yapım iĢlerinin yürütülmesinde uygulanacak gene 

esasları belirlemek için hazırlanmıĢtır. YĠGġ‟de yüklenici ve Ģantiye Ģefinin ortak 

sorumlulukları olan toplam 27 madde Tablo 2‟de listelenmiĢtir. 

Tablo 2. Yüklenici ve Ģantiye Ģefinin Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde belirtilen 

ortak sorumlulukları (YĠGġ, 2002) 

Madde BaĢlığı Sorumluluk 

6. ĠĢ yerinin 

yükleniciye teslimi 

Kazık ve röperleri iĢin sonuna kadar korumak ve toprak 

iĢlerine ait eksen kazıklarını da, bu iĢler bittikten sonra boy 

kesite göre tekrar yerlerine çakmak  

Yükleniciye teslim edilmiĢ olan iĢyerlerinde değiĢiklik  

 

7. Yüklenicinin kendi 

ihtiyacı için 

kullanacağı yerler 

ĠĢ baĢına getirilmiĢ olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iĢ 

yerine taĢınması giderleri ile eski iĢ yerinde (kurulmuĢ ise) 

Ģantiye bina ve tesislerin yeni iĢ yerine taĢınma ve kurulma  

Yükleniciye ait tesisler için kullanacağı yerlerin seçimi 

 

Madde BaĢlığı Sorumluluk 

9. ĠĢ ve iĢyerlerinin 

korunması ve 

sigortalanması 

ĠĢ ve iĢyerlerinin korunması  

ĠĢin devamı sırasında iĢyerinde yapılacak çalıĢmalar 

nedeniyle, iĢçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar 

görmelerini ve iĢlerde zarar ve hasar meydana gelmesini 

önleyici tedbirlerin alınması 

Meydana gelecek kazalar, bu kazaların sebep olacağı can ve 

mal kayıpları ve üçüncü kiĢilere verilecek her türlü zararlar 

Güvenlik ve düzenin sağlanması  

Yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek 

hasar ve zararlar 

ĠĢyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı 

maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve 

tedbirlerini çalıĢanlara öğretmek 

10. ĠĢ yerinin 

temizlenmesi ve 

tesislerin kaldırılması 

ĠĢin sonunda iĢyerlerinin her türlü ihzarattan ve çalıĢma 

artıklarından çevreyle uyumlu olacak Ģekilde temizlenmesi 

Yüklenici ihtiyaçları için yapılmıĢ olan baraka, ambar, garaj, 

atölye vb. tesisler, iĢin sonunda sökülerek götürülmesi 
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12. Birim fiyatlı 

iĢlerde ön, kesin ve 

nihai projelerin 

hazırlanması ve 

teslimi 

Yüklenicinin yapacağı uygulama projelerinin, hesaplar vb. 

sözleĢme ve eklerinde belirtilen Ģartlara, idare tarafından 

kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen 

ve sanat kurallarına uygun olarak iĢ programını aksatmayacak 

Ģekilde hazırlanması ve uygulamada gerekli görülecek tüm 

ölçüleri ve ayrıntıları kapsaması  

Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı 

tercihlerin mümkün olması hallerinde, seçim yapılabilmesini 

sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projelerin, hesapların ve 

diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp idareye verilmesi 

Proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde, 

düzeltilmesi 

Yüklenicinin hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve 

eksikleri ve bunların her türlü sonuçları 

12. Birim fiyatlı 

iĢlerde ön, kesin ve 

nihai projelerin 

hazırlanması ve 

teslimi 

Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen 

tarihlerde idareye verilmemesinden, verilen proje ve 

hesapların hata ve eksiklerinden, idarece onaylanmadan geri 

verilmiĢ olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve 

gecikmeler 

Nihai projelerin hazırlanıp orjinalleri idareye teslimi 

13. Projelerin 

uygulanması 

SözleĢme konusu iĢlerin uygulama projelerine uygun olarak 

yapılması 

Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen 

hatalar ve bu hataların neden olduğu zararlar ve giderler  

Ġdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği 

olmaksızın yüklenicinin projelerde herhangi bir değiĢiklik 

yapması halinde sorumluluk  

Yüklenicinin, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan 

tebligatın sözleĢme hükümlerine aykırı olduğu veya fen ve 

sanat kurallarına uygun olmadığı görüĢünde olması halinde, 

karĢı görüĢlerini idareye bildirmesi  

15. ĠĢlerin denetimi 

Her türlü yapım iĢlerinin yönetilmesi ve gerçekleĢtirilmesi 

Yüklenicinin, üstlenmiĢ olduğu iĢi bütünüyle projelerine, 

sözleĢme ve Ģartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapması 

 ĠĢin teknik sorumluluğu 

 Söz üzerine yapılmıĢ iĢler ve iĢlemler hakkındaki sorumluluk 

16. Yapı denetim 

görevlisinin yetkileri 

Her türlü malzemenin yapı denetim görevlisine gösterilip iĢ 

için elveriĢli olduğunu kabul ettirerek iĢ baĢına getirilmesi 
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Malzemenin uygunluğu konusunda istenen deneylerin 

yapılması/yaptırılması ve giderleri 

ĠĢyerine getirilen malzemenin uygun ve iĢe elveriĢli olmadığı 

anlaĢıldığında bu malzemenin iĢyerinden kaldırıp 

uzaklaĢtırılması  

17. Yapı denetim 

görevlisi için gerekli 

binaların yapımı 

Yapı denetim görevlilerinin çalıĢmaları ve gerektiğinde yatıp 

kalkmaları için, uygun yerler, bina ve/veya barakalar 

hazırlanıp bedelsiz olarak idareye teslim edilmesi 

18. ĠĢ programı 

ĠĢ kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarının 

da dikkate alındığı; iĢ kalemlerinin,iĢ gruplarının, aylık imalat 

ve iĢ miktarlarının, ihzaratı, yıllık ödenek dilimlerinin ve 

bunların aylara dağılımının gösterildiği ayrıntılı iĢ 

programlarının hazırlanarak onaylanmak üzere idareye teslim 

edilmesi  

Madde BaĢlığı Sorumluluk 

19. Yüklenicinin iĢ 

baĢında bulunması 
ĠĢin devamı süresince, iĢ yerinde bulunulması  

20. ĠĢin yürütülmesi 

için gerekli personel 

ve araçlar  

Gerekli makine, araç ve yardımcı tesislerin hazırlaması, her 

türlü malzemeynin ve iĢçilerin temin edilmesi ve ihzaratla 

ilgili tedbirlerin alınması 

ĠĢin sözleĢme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda 

malzeme ve yeterli sayıda iĢçinin her an iĢ baĢında 

bulundurulması 

21. Alt yüklenicilerin 

çalıĢtırılması ve 

sorumlulukları 

Onaylanan alt yükleniciler ile bunlar iĢe baĢlamadan önce 

sözleĢme yapılması ve bir örneğininin idareye vermesi  

26. Yüklenicinin 

bakım ve düzeltme 

sorumlulukları 

Yapım iĢlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli 

görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım 

iĢlerinin yapılması 

29. AtaĢmanlar ve 

ilgili diğer defterler 

ġantiye günlük defteri, röleve, ataĢman defterleri ve bunlarla 

ilgili belgelerin tutulması 

30. ĠĢin süresi ve 

sürenin uzatılması 

ĠĢin, belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale 

getirilmesi 

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler  

31. Malzeme 

ocaklarının kullanma 

Ģartları ve ocak 

değiĢiklikleri 

SözleĢme veya eklerinde, yapı malzemelerinin kamuya ait 

ocaklardan teminini öngördüğü hallerde, bu malzemelerin 

gösterilen ocaklardan sağlanması 

Ocakların kullanılması sonucunda ocağın tekrar iĢletilmesi 

için uygun bir Ģekle getirilmesi ve temizlenmesi 
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32. Mevcut yapıların 

yıkılması 

ĠĢyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan 

mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, dikkatle ayıklanması 

ve gösterilecek yerlere istif edilmesi 

33. Kazı ve 

yıkmalarda bulunan 

değerli eĢya 

Bu gibi eĢya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, derhal 

bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar 

bunları saklayıp korumak  

35. ÇalıĢanların 

hakları ve çalıĢma 

Ģartları 

ĠĢe  alınan her iĢçiye, personele ve teknik elemana, bunların 

adını ve soyadını, iĢe giriĢ tarihini, ücretini ve ücretin 

ödeneceği tarihi gösteren bir karne verilmesi 

36. ÇalıĢanların sağlık 

iĢleri 

Sağlık önlemlerini almak ve çalıĢanların bulundukları Ģartlara 

göre sağlıklı bir Ģekilde yiyip içmelerini yatıp kalkmalarını ve 

yıkanmalarını, hastalıklardan korunmalarını sağlamak, 

hastalık veya bir kaza halinde tedavilerini karĢılamak 

38. ÇalıĢanların 

yiyeceği ve içeceği 

ĠĢçi ve personelin, özellikle Ģehir ve kasabalardan uzak 

yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken 

bütün tedbirleri almak  

40. Geçici hakediĢ 

raporları 

HakediĢlerin hazırlanması 

Kesin hesapların ve kesin hakediĢ raporunun hazırlanması ve 

gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin 

yapılması için, yeterli sayıda iĢçi ve personelin bedelsiz olarak 

yapı denetim görevlisinin emrine verimesi 

41. Kesin hakediĢ 

raporu ve hesap 

kesilmesi  

Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece hesapların 

yapıldığı yerde bulunmak zorunluluğu 

Kesin hesaba itiraz halinde inceleme süresinde idareye yazılı 

olarak bildirmek  

42. Geçici kabul  
ĠĢ tamamlandığında, idareye geçici kabul isteğinde 

bulunulması 

 
Kabul komisyonunun tespit ettiği eksikliklerin belirlenen 

sürede giderilmesi 

44. Teminat 

süresindeki bakım ve 

giderler  

ĠĢlerin, teminat süresi içindeki bakımının yapılması, tümünün 

iyi bir Ģekilde korunması ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkların 

giderilmasi 

Kullanma ve iĢletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve 

aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince iĢlerin bakım 

giderleri  

48. SözleĢmenin feshi 

ve tasfiye durumları 

SözleĢmenin feshedilmesi halinde kesin hesabın yapılabilmesi 

için Durum Tespit Tutanağı tutulması. SözleĢmenin 

feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra hesap kesme 

hakediĢi yapılması 
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Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 

Yönetmelik”te, “ġantiye ġeflerinin yetki, görev ve sorumlulukları”na ait maddeler ise 

Ģu Ģekildedir (Resmi Gazete, 2011):  

 ġantiye Ģefi, görev yaptığı ilin sınırları dıĢında baĢka bir ilde görev üstlenemez 

ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m
2
 sınırları aĢılmamak kaydıyla aynı anda 

en fazla beĢ ayrı yapım iĢinin Ģantiye Ģefliğini üstlenebilir. 

 ġantiye Ģefi, yapı müteahhidi adına, yapım iĢinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve 

projelere uygun olarak gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan inĢaat ve iĢ 

organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, 

uygulamak ve uygulatmakla sorumludur. 

 ġantiye Ģefi, inĢaat iĢlerinde yetki belgeli usta çalıĢtırılmasından sorumludur.  

 ġantiye Ģefi görev aldığı yapım iĢinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 

gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı 

müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde Ģantiye Ģefi sorumlu tutulamaz. 

 ġantiye Ģefi görev aldığı yapım iĢinde iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve 

kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve 

Ģantiyede görev alan ilgili kiĢilere bildirmekle yükümlüdür. 

 ġantiye Ģefi görev aldığı yapım iĢine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 

belgesini imzalamakla yükümlüdür. 

 Mimar veya mühendis unvanlı Ģantiye Ģeflerinin aynı anda üslenebileceği iĢlerin 

toplamı 30.000 m
2
‟yi geçemez. 

 

Yukarıda anılan yönetmeliğin eki olan Ģantiye Ģefliği hizmet sözleĢmesi örneğindeki 

“Madde 3” ve “Madde 6” Ģantiye Ģeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiĢtir. 

Madde 3‟ de Ģu açıklamalar bulunmaktadır: 

 ġantiye Ģefi; yapıyı yapı denetim kuruluĢunun teknik konulardaki talimatlarına 

uygun olarak yönetmek ve inĢa ettirmekle yükümlüdür. ġantiye Ģefi, yapılacak 

denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluĢuna bildirmek, yapı 

denetiminde bizzat bulunarak denetime iliĢkin tutanak ve belgeleri imzalamak, 

yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluĢuna, 

yapı denetim kuruluĢunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim 

Komisyonuna bildirmek zorundadır. Bunun yanında Ģantiye Ģefi; görevinin 

gerektirdiği iĢler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı 

Denetimi Hakkında Kanuna, Ġmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve 

ekleri, standart, Ģartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim 

kuruluĢu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun yapmayı taahhüt eder. 
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Madde 6‟da ise Ģu açıklamalar bulunmaktadır: 

 ġantiye Ģefi haftalık ve günlük çalıĢmanın Ģekli ve saatleri bakımından görevin 

ifa edildiği iĢyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine 

verilen görevleri çalıĢma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak 

zorundadır.  

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları Ġle ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 

Yönetmelik‟te üçüncü bölüm, Madde 10 “ġantiye ġefliği ve Yetki Belgeli Usta 

ÇalıĢtırılması” konularını içermektedir. Bu maddede Ģunlar yer almaktadır (Resmi 

Gazete, 2010): 

Madde 10  

(1) ġantiye Ģefinin, yapım iĢinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis 

veya bunlara iliĢkin teknik öğretmen veya tekniker olması Ģarttır. 

(2) ġantiye Ģefi; yapım iĢinin konusu, niteliği, büyüklüğü, imalâtın özel ihtisas 

gerektirip gerektirmediği de gözetilerek belirlenir. 

(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki yapılar hariç, yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda 

Ģantiye Ģefi bulundurulması zorunludur. 

(4) Yapı müteahhidi, bu maddedeki Ģartları haiz olması halinde Ģantiye Ģefliğini 

üstlenebilir. Bu durumda ayrıca Ģantiye Ģefi bulundurma Ģartı aranmaz. 

(5) ġantiye Ģefi, görev yaptığı ilin sınırları dıĢında baĢka bir ilde görev üstlenemez ve bu 

Yönetmelikte belirtilen toplam m
2
 sınırları aĢılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beĢ 

ayrı yapım iĢinin Ģantiye Ģefliğini üstlenebilir. 

(6) ġantiye Ģefi, yapı müteahhidi adına, yapım iĢinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve 

projelere uygun olarak gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan inĢaat ve iĢ 

organizasyonunu sağlamak,  mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak 

ve uygulatmakla sorumludur. 

(7) ġantiye Ģefi,  inĢaat ve tesisat iĢlerinde yetki belgeli usta çalıĢtırılmasından 

sorumludur. 

(8) ġantiye Ģefi görev aldığı yapım iĢinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 

gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi 

tarafından kullandırılmaması halinde Ģantiye Ģefi sorumlu tutulamaz. 

(9) ġantiye Ģefi görev aldığı yapım iĢinde iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve 

kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve Ģantiyede 

görev alan ilgili kiĢilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine 

getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur. 

(10) ġantiye Ģefinin yapım iĢine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren 

baĢlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur. 
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(11) ġantiye Ģefi görev aldığı yapım iĢine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 

belgesini imzalamakla yükümlüdür. 

(12) Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim 

kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleĢme ve ulaĢım tesisleri, itfaiye, karakol, kıĢla, 

cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, ayaklı su depoları, hangar yapıları ile 

palplanĢlı, kazıklı, ankrajlı iksa yapıları ve kazıları, Bakanlıkça belirlenen mimarlık 

hizmetlerine esas yapı sınıflarından ondördüncü fıkrada sayılanların dıĢındaki yapılarda 

ve kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, binanın kullanım 

amacına uygun olarak mimar veya mühendis unvanlı Ģantiye Ģefi bulundurulması 

zorunludur. 

(13) Mimar veya mühendis unvanlı Ģantiye Ģeflerinin aynı anda üslenebileceği iĢlerin 

toplamı 30.000m
2
 yi geçemez.  Ancak yapım iĢinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı 

niteliğinde olması halinde 30.000m
2
‟ yi geçmeme Ģartı aranmaz. 

(14) Onikinci fıkradaki yapılar hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen mimarlık 

hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları 

ile birlikte toplam beĢ katı ve yapı inĢaat alanı 2000 m
2
 yi geçmeyen yapılarda teknik 

öğretmenler, 1500 m
2
 yi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun 

olarak Ģantiye Ģefliğini üstlenebilir. 

(15) Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin Ģantiye Ģefi olarak 

görev yaptığı 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inĢaat ve 

tesisat iĢlerinde, Ģantiye Ģeflerinin iĢ güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması 

zorunludur.” 

Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği (TYTTD) Genel BaĢkanı Necmettin 

Cihan “Yapılarda Ģantiye Ģefi olarak görev alacak teknik öğretmen teknikerlerin yetki-

görev ve sorumlulukları” nı Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

a) Resmi belgelere iliĢkin hususlar: 

 

 Yapım iĢlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulama yapacağından, 

müteahhit ile Ģantiye Ģefliği hizmet sözleĢmesi imzalar. 

 SözleĢme kopyası ile birlikte, TYTTD‟den yetki-görev ve sorumluluk belgesi 

alınacaktır. 

 Hizmet sözleĢmesi ve TYTTD‟ den alınan yetki-görev ve sorumluluk belgesi 

ile birlikte, inĢaat proje dosyası yapı denetim kuruluĢuna verilecektir. 

 Yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına Ģantiye Ģefi olarak iĢyeri teslim 

tutanağı tanzim edilecektir. (Yönetmelikte ek:7, form–5) 

 TYTTD üyelerinin müteahhitliğini üstlendiği inĢaatlarda Ģantiye Ģefliğini 

alması halinde” Ģantiye hizmet sözleĢmesi” yapılmaz. Yalnız TYTTD‟ den 

Ģantiye Ģefliği için alınan yetki-görev ve sorumluluk belgesi ile yetinilir. 
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 ġantiye Ģefliği için yalnız bir müteahhit ile sözleĢme yapılır ve o müteahhidin 

sigorta iĢleride Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına uyarak yapılır. 

 SözleĢme yapılan müteahhidin aldığı inĢaatlarda Ģantiye Ģefi görevi 

bitirilmeden veya istifa edilmeden baĢka bir müteahhidin Ģantiye Ģefliği görevi 

üstlenilemez. 

 

b) Sorumluluklar 

 Yapıyı ilgili mevzuata, inĢaat (yapı) ruhsatına, eki projelerine ve kontrol 

elemanlarının talimatlarına uygun olarak inĢaatı devam ettirir. 

 Yapının denetimi sırasında bizzat hazır bulunacaktır. Uygun Ģartlar altında 

yapılmasını sağlayacaktır. 

 Yapı denetim defterini (ek–10, form: 8)Ģantiyede muhafaza edecektir. Bu 

defterin ilgili bölümünü ve diğer belgeleri imzalayacaktır. 

 ġantiye Ģefi inĢaatta herhangi bir imalata baĢlamadan evvel en az bir gün önce 

yapılacak imalatı yapı denetim kuruluĢuna haber verecektir. 

 Yapının imalatında kullanılacak malzemelerin imalata, teknik Ģartname ve 

standartlara uygunluğunu inceleyecektir. 

 ġantiyede iĢ güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. 

 Temel bölümünün inĢası için, temel kalıp ve demir donatı hazırlığını, temel 

topraklamalarını yaptırarak beton dökümüne hazırlatacaktır. 

 Yapıdaki beton dökümünlerini denetçi, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol 

elemanı gözetiminde baĢlatacak ve döküm iĢlerini devam ettirecektir. 

 Yapının temelden-çatıya bitimine kadar olan iĢlerini takip edecek, ruhsat ve 

eklerine ve mevzuata uygun sürdürecektir (Türkiye Yapı Tekniker ve 

Teknisyenleri Derneği, 2011). 

 

AĢağıdaki Tablo 3.‟de Yusuf Has Hacib‟in (1017-1077) “Kutadgu Bilig” ve ġirazlı 

Sadi‟nin (1193-1292) “Bostan” isimli eserlerinde yer alan yönetici ve liderlik özellikleri 

ile ilgili ana hususlar verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 



 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

 

 

 

76 

Tablo 3. Kutadgu Bilig ve Bostan isimli kitaplardaki yönetici ve liderlik özellikleri 

(Hacib, 2006; ġirazi, 2010) 

Yönetici 

Özelliği 

KUTADGU BĠLĠG 

(Yusuf Has HACĠB) 

BOSTAN  

(ġirazlı SADĠ) 

K
o

ru
m

a
- 

K
o

ll
a

m
a

 

PadiĢahım eğer iyi bir ad bırakmak istiyorsan geriye, öncelikle tüccar ve 

postacıların huzurunu sağla. Devlet uluları, gezginleri ve ticaret yapanları 

can ve baĢla beslerler. 

 

Bir garibin incindiği ülke çok geçmeden yıkılır. Gariplerle görüĢ, 

gezginlerle dost ol. Ülkene gelen konukları iyi ağırla. Dost görünümlü 

düĢmandan sakın. Ülkene hizmet eden yöneticilerin hakkını gözet, onların 

ihtiyaçlarını karĢıla, ücretlerini artır.  

Yönetici 

Özelliği 

KUTADGU BĠLĠG 

(Yusuf Has HACĠB) 

BOSTAN  

(ġirazlı SADĠ) 

K
o

ru
m

a
-

K
o

ll
a

m
a

 Bir görevli ne kadar çok hizmet etmiĢse ülkene o kadar değerlidir unutma. 

Halka hizmet yolunda yaĢlananlara keremini eksiltme, ihtiyarladı diye onu 

kapı dıĢarı etme. Onun hizmet eli bağlandı diye sen bağıĢ ve kerem elini 

bağlama. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

D
en

et
le

m
e
 

Devlet parasının hesabını tutan ve harcamaları yapanları sürekli denetle. 

Onların hesaplarını denetleyecek kiĢileri görevlendir. Devlet parasını 

çalmaya kalkıĢırlarsa tümünü görevden al. Kendisine görev verilecek, devlet 

parası ve malı emanet edilecek kiĢinin cezadan, silahtan ve hapisten değil 

Allah‟tan korkması gerekir. Yüreğinde onun korkusu olmayan kiĢiye 

güvenme. Bir iĢte güvendiğin kimse, Allah‟tan değil senden korkuyorsa ona 

emniyet etme. 

Görev verdiğin, devlet malını emanet ettiğin kiĢiyi sık sık denetle, onu kendi 

haline bırakma. Yüz kiĢiden ancak birisine güvenilir insanların. Eskiden 

birbiriyle yakın ve dost olan iki kiĢiyi birlikte görevlendirme. Gün gelir 

haksızlıkta birleĢir, birbirine yardımcı olurlar. Biri haksızlık yaparken öteki 

ona gözcülük yapabilir. Birbirinden korkan hırsızların aralarından kervan 

rahatlıkla geçebilir.  

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 
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B
a

ğ
ıĢ

la
m

a
 

Görevden aldığın kiĢinin suçunu bir süre sonra bağıĢla. Umudunu 

yitirmeyen bir kimsenin umudunu korumasına yardımcı olmak gerekir. 

Böyle yapmak yüzlerce mahkûmu affetmekten daha değerlidir.  

Suçlu “bilerek yapmadım, üzgünüm” derse özrünü kabul et. Aman dileyene 

mutlaka ver, anlayıĢ göster. Sana sığınırsa ona kıyma, öldürmek sevgi ve 

merhamete uymaz.  

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

 

ġ
ef

k
a

tl
e 

Y
a

k
la

Ģm
a

 

Ġyi bir sultan, yönetimi altındakilere baba Ģefkatiyle davranır. Anne baba 

çocuğuna nasıl davranıyorsa, kimi zaman hatasına kızıp bağırıyor, 

cezalandırıyor, kimi zamansa gözünün yaĢını kendi elleriyle siliyorsa, 

padiĢah da halkına bu Ģekilde yaklaĢmalıdır. 

 

Bir kimseye kızdığında onu cezalandırmada aceleci olma. Ġyice düĢün.  

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

 

Bütün halka içten gelen bir merhamet göster; daima iyilik yap ve kendin 

iyilik bul. 

Ey devletli hükümdar, memleket iĢleri çok ağır, fakat Ģerefi büyüktür. 

Yabancıya karĢı iyi davranan kimsenin yüzü güler; misafire iyi muamele 

edenin Ģöhreti yayılır. 

 

Saadete inanılmaz, o vefasız ve dönektir; yürürken hemen uçar, ayağı 

kaygandır. 

Düz olan bir Ģeyin her tarafı iyidir. Her iyinin dikkat edersen, tavır ve 

hareketi düzgündür. 

KUTADGU BĠLĠG (Yusuf Has HACĠB) 

 

U
y

g
u

n
 

D
a

v
r
a

n
m

a
 Sultanım düĢmana karĢı yumuĢak olursan seni alteder, aĢırı sertleĢirsen 

herkes senden bıkar. En doğrusu yumuĢaklıkla sertliği kararında tutmaktır 

ve hem sevgi hem de uyanıklık içinde bulunmaktır.  

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

 

C
ö

m
er

tl
ik

 

PadiĢahım sana cömertlik yakıĢır, güzel huylu ol, iyilik yap, bağıĢın bol 

olsun. Allah sana karĢı nasıl cömertse sende halka karĢı öyle ol. Her fani bir 

gün dünyadan göçüp gider. Geride iyi bir hatıra bırakan sonsuza kadar 

yaĢar. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 
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B
ü

y
ü

k
le

r

e 
S

a
y

g
ı Ġsminin sonsuzlaĢmasını istiyorsan büyükleri hayırla an. Senden öncekilerin 

iyiliklerine ve eserlerine bakarak ders al. Sende onlar gibi bir eser bırakarak 

göç bu geçici dünyadan. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

Yönetici 

Özelliği 

KUTADGU BĠLĠG 

(Yusuf Has HACĠB) 

BOSTAN  

(ġirazlı SADĠ) 

D
en

em
e
-

Y
a

n
ıl

m
a

 

PadiĢah böyle düĢünmekle doğru davranmıĢ, bir iĢe karar vermeden önce 

onu denemenin yerinde olacağını doğrulamıĢtır.  

Yayı gerip oku fırlatmadan önce hedefi iyi görmek gerekir. Oku attıktan 

sonra düĢünmenin bir yararı olmaz. 

KiĢinin iç yüzünü anlamak için zamana ihtiyaç vardır. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

Y
ö

n
et

ic
i 

Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

PadiĢah sabırlı, alçak gönüllü ve tahammüllü olmalıdır. Bu duygulara uzak 

bir baĢa sultanlık tacı yakıĢmaz. Sana savaĢ anında güçlü ol demiyorum, 

öfkelendiğinde duygularına hakim ol diyorum. Akıllı olan kiĢi dayanıklı 

olur, öfkeye yenilmez. 

 

Ne kadar güçlü olursan ol, durup dururken düĢmanın ülkesine asker sevk 

etme. Asıl düĢmanın sağlam bir yere sığınır, suçsuz halka zarar verirsin, 

masumların kanına girersin. 

 

Küçüklere karĢı zalim olma. Dünya geçicidir. Güçsüzü koru, düĢkünü kolla. 

Bir gün o da güçlenir, baĢkasını ağlatır. Kimseyi düĢkünlüğe atma, fenalık 

etme. Bir gün sende düĢersin, kimse el uzatmaz sana. 

 

DüĢmanı küçümseme, büyük dağlar küçük taĢlardan oluĢur. Karıncalar 

birleĢince yırtıcı bir aslanı dize getirirler. Ġnce bir telin hiçbir gücü yoktur, 

fakat yüzlercesi bir araya gelince bir tutam ibriĢimden sağlam olur.  

 

Servet biriktireceğine dost gönüller edin. Ġnsanı sıkıntıya düĢürmektense 

hazinenin boĢ kalması iyidir. Kimsenin iĢini savsaklama. Bir gün senin de 

iĢin düĢebilir onlara. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ)  

 

Dünyayı elde tutmak için, insan anlayıĢlı olmalıdır; halka hâkim olmak için 

ise, hem akıl hem de cesaret gerekir. 
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Hem yumuĢak huylu, hem tatlı dilli, hem akıllı, hem bilgili olmak gerekir. 

 

ġu birkaç Ģey insan için kötüdür; insan bunları bilirse kendini korumuĢ olur. 

Bunlardan biri yalan söylemektir; ikincisi verilen sözden dönmektir. 

 

Ey iyi insan, yürü iyilik yap, iyinin iĢi hep düzgün gider.  

 

Doğruluk ile hizmet edip yüzünü ağartmak için, insana lazım olan Ģeylerden 

biri, hastalıksız geçen hayattır. 

 

Ġnsan kimi severse, onun kusuru fazilet olur; kimi sevmezse onun fazileti 

kusur görünür. 

 

Halkın yükünü hafifleten kimse insanların iyisidir. 

 

Kim halka hâkim olursa, onun tabiatı yumuĢak, tavır ve hareketi asilane 

olmalıdır. 

 

Sana beylik ve büyüklük eriĢirse, bu devlet içinde saç ve sakalının ağarması 

için, kendini küçük tut ve mütevazı ol.  

 

Hangi iĢte acele edilirse, o iĢ uzar ve gecikir; acele yapılan iĢler piĢmanlık 

ile neticelenir. 

KUTADGU BĠLĠG (Yusuf Has HACĠB) 

K
o

ru
m

a
- 

K
o

ll
a

m
a

 

Ülkende bir tüccar öldüğünde malını koru. Sahipsiz mala el sürmek 

alçaklıktır. Yetimin, düĢkünün ve yoksulun ahından sakınmalısın. Kötülük 

yaparak adını batırma.  Uzun zamanda kazandığın iyi sanı bir anda 

kirletebilir ve yıkabilirsin. Ġyilikle sonsuz bir ismin sahibi olan değerli 

insanlar hiçbir zaman halkın malına el uzatmamıĢlardır. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

 

Bey bilgili, akıllı ve adil olmalı; Ģöhretinin yayılması için de cesur ve 

tedbirli davranmalıdır. 

Bütün faziletlerde herkesten üstün olmalı; halka karĢı adaletle muamele 

etmelidir.  

KUTADGU BĠLĠG (Yusuf Has HACĠB) 

Yönetici 

Özelliği 

KUTADGU BĠLĠG 

(Yusuf Has HACĠB) 

BOSTAN  

(ġirazlı SADĠ) 
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Halkın sevgi ve güvenini kazanırsan düĢmanı gerçekten yenmiĢsin demektir. 

 

YumuĢaklık ve sevgiyle çözülecek bir iĢte çatıĢmacı olmak akıl karı 

değildir. Gönlüne dert inmesini istemiyorsan dertli gönüllerden derdi 

uzaklaĢtır. 

BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

M
ü

ca
d

el
e-

S
a

b
ır

 

Bahtiyar o kimsedir ki, ilim, adalet ve iyilikle ün kazansın. Bu geçici 

dünyaya her gelen mutlaka gidecektir. Ne ektiyse onu biçecektir. Ġnsana iyi 

ve kötü isimden baĢka bir Ģey kalmaz.  

 

Ey güçsüz olan! Sende zorluğa dayanmaya çalıĢ. Gün gelir sen de güçlü 

olursun. Zalimden intikam almak için bütün gücünü kullan. Zulme 

uğrayanın kurumuĢ dudaklarına söyleyin gülsün, bir gün mutlaka zalimin 

diĢleri sökülecektir.  

 

Sabah gün ıĢığından sonra uyanan, bekçinin gecesini nasıl bilebilir? 

Kervancılar sadece kendi yükünü düĢünür. Sırtı yük dolu merkebe kimse 

acımaz. 

 

Sevinç de üzüntü de sonsuz devam etmez. Geriye kalan iyi iĢler ve iyi bir 

hatıradır. 

BarıĢ sürdürme imkânı kalmamıĢsa, kılıç kınından çıkar. BarıĢ isteyen 

düĢmandan yüz çevirme, sende sulh elini uzat. Fakat bir kez savaĢa karar 

verdiysen, geri dönme. SavaĢtan geri çekilen hasmın olsun, bu senin 

onurunu artırır. 

 BOSTAN (ġirazlı SADĠ) 

M
ü

ca
d

el
e-

 S
a

b
ır

 

Öfke ve gazap ile iĢe yaklaĢma; eğer yaklaĢırsan ömrü heder edersin. 

Öfke ile kalkan piĢmanlıkla oturur; insan hiddetlenince yanılır. 

Gayret et, doğru yoldan ĢaĢma; gençliği heder etme, ondan faydalanmasını 

bil. 

Huzur istersen o zahmetle birlikte gelir; sevinç istersen o kaygı ile birlikte 

bulunur. 

KUTADGU BĠLĠG (Yusuf Has HACĠB) 
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− Memleketi kuvvetle elinde tutan kimse, iĢini ehliyetli kimselere 

gördürmüĢtür. 

− Adalet doğruluk üzerinedir. Devlet ise saadet ve ikbal demektir. 

− Bilgiyi büyük ve anlayıĢı ulu bil; seçkin kulu bu iki Ģey yükseltir.  

− AnlayıĢ nerede olursa orası ululuk kazanır; bilgi kimde olursa o 

büyüklük bulur.  

− AnlayıĢlı olan anlar, bilgili olan bilir; bilen ve anlayan her vakit dileğine 

eriĢir. 

− Ġnsan iki Ģey ile kendisini ihtiyarlamaktan kurtarır: biri iyi iĢ ve diğeri iyi 

söz. 

− Bilgi sahibi insan pek azdır; bilgisiz ise, çoktur; bil ki anlayıĢsız insan 

çok; anlayıĢlı ise nadirdir. 

− Bütün iyilikler bilginin faydasıdır; bilgi ile göğe dahi yol bulunur. 

− Ġnsan gönlü dibi olmayan deniz gibidir; bilgi onun dibinde yatan inciye 

benzer. 

− Eğer kendin iyilik bulmak istiyorsan yürü, iyilik et; baĢka söze ne hacet. 

− Her yaĢayan er geç ölecek ve toprağa düĢecektir; insan iyi nam ile ölürse 

adı yaĢar. 

− Akıl süsü dil; dil süsü sözdür; insanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. 

− Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur; bilgi senin için çok merhametli 

bir kardeĢtir. 

− Aklın kıymetini yine akıllı bilir; âlimin sattığı bilgiyi de yine bilgili alır. 

− Bilgilinin sözünü dinle, itiraz etme; sana sorulmadan da söyleme. 

− Bilgisizin dili daima kilitli olmalı ve bilgili insan da diline hâkim 

olmalıdır. 

− Bilgili insanın sözü eksilmez; akan duru pınarın suyu kesilmez. 

KUTADGU BĠLĠG (Yusuf Has HACĠB) 

 

AraĢtırma kapsamında ayrıca bir anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uygulamada 

hali hazırda Ģantiye Ģefliği yapan teknik elemanlardan yukarıda anılan Toduk AkiĢ‟in 

oluĢturduğu Türkiye için hazırlanan liderlik modelinde belirlenen “Lider Yönetici 

Özellikleri”nden 5 tanesini önem sırasına göre sıralamaları istenmiĢtir. Böylece Türkiye 

modeli için belirlenen 21 yönetici özelliğinden Ģantiye Ģefleri tarafından en önemli 

görülen 5 özelliğin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca bu 21 lider yönetici özelliğinin 

dıĢında da belirtmek istedikleri özellikleri yazmaları Ģantiye Ģeflerinden istenmiĢtir. Bu 

anket ĠnĢaat Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi Üyesi 58 Ģantiye Ģefine uygulanmıĢ; 

elde edilen sonuçlar Tablo 5.‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 5. ġantiye Ģefinde aranan özellikler ve tercih sıraları 

ġantiye ġefinde Aranan Özellikler 
Tercih Sırası Topla

m 1 2 3 4 5 

Bilgi sahibi olması 26 2 4 2 12 46 

Güven 10 10 10 12 2 44 

Hızlı ve etkin karar vermesi 2 10 6 4 8 30 

Vizyon sahibi olması 8 8 4  - 4 24 

Ġnançlı, kararlı ve tutarlı olması 8  - 4 2 8 22 

Motive etmesi  - 6 8 4 2 20 

Adalet duygusunun olması  - 2 2 6 4 14 

Açık iletiĢim kurması  -  - 4  - 6 10 

Yenilikçi Olması 2 2 - 4 2 10 

Esnek olabilmesi  - 2 2 4  - 8 

GeliĢim odaklı olması  - 2 2 4  - 8 

Hız (zamanı etkin kullanması)  - 4  - 4  - 8 

Ġnsanlara karĢı duyarlı olması  -  -  - 2 6 8 

Örnek teĢkil etmesi 2 4  - 2  - 8 

Sinerjik takım kurabilmesi  - 2 6 -  -  8 

Mütevazı olması  - -  4  - 2 6 

Durumlara karĢı duyarlı olması  - 2 -  2 -  4 

Ġlham vermesi  -  -  - 4  - 4 

Tutkulu ve fedakâr olması  - 2  -  - 2 4 

Beklentileri vizyonla bütünleĢtirmesi  -  - -  2  - 2 

Ġyi bir dinleyici olması  - -  2  -  - 2 

  58 58 58 58 58   

Diğerleri   

Projede ve iletiĢimde nabza göre Ģerbet 

verme           3 

Sosyal olması           2 

Ġnandığı projede yer alma           1 

Etkin kararlar verebilme           1 

ÇalıĢanlara gereğinden fazla önem 

vermemeli           1 

GiriĢken olmalı           1 

Farklı fikirlere açık olmalı           1 

Kalite ile tasarrufu birleĢtirebilmeli           1 

Yapılan uygulama sonucunda Türkiye için belirlenen 21 adet lider yöneticilik 

özelliklerinden Ģantiye Ģeflerine göre en önemli 5 tanesi önem sırasına göre; 

 Bilgi sahibi olması 

 Güven 

 Hızlı ve etkin karar vermesi 
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 Vizyon sahibi olması 

 Ġnançlı, kararlı ve tutarlı olması olarak belirlenmiĢtir. 

 

Lider yöneticilik özellikleri dıĢında Ģantiye Ģeflerinin kendilerinde olması gerektiğini 

düĢündükleri ek özellikler Tablo 4‟de diğerleri baĢlığı altında verilmiĢtir. Bu bölümde 

Ģantiye Ģeflerinde bulunması gereken diğer özelliklerden birkaçı “Projede ve iletiĢimde 

nabza göre Ģerbet vermek”, “Sosyal olma” ve “inanılan projede yer almak” olarak 

bulgulanmıĢtır.  

Sonuçlar ve Öneriler 

Sonuçlar 

Bu araĢtırmada yapılan literatür taramaları, mevzuat araĢtırmaları, iki önemli tarihi 

metnin incelenmesi ve anket uygulamaları sonucunda elde edilen verilere göre aĢağıdaki 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 ġantiye Ģeflerinin görev ve sorumlulukları, Ģantiye Ģeflerinin sahip olması 

gereken özellikler gibi unsurlar; kanunlar, kararnameler, yönetmelikler ve 

mesleki düzenlemelerle belirlenmiĢtir. Bu unsurların belirlenmesinde değiĢen 

yapım koĢulları, değiĢen ihtiyaçlar, geçmiĢten günümüze edinilen tecrübeler, 

etkili olmuĢtur. 

 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi (YĠGġ) „nde yüklenici ve Ģantiye Ģefinin ortak 

sorumlulukları olan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler araĢtırma kapsamında 

tablo halinde de düzenlenmiĢtir. Yapılan bu düzenlemede YĠGġ‟ deki toplam 27 

maddenin yüklenici ve Ģantiye Ģefinin ortak sorumluluklarını açıkladığı 

görülmektedir. 

 Resmi Gazete‟nin 16.12.2010 tarihli 27787 numaralı sayısında yayımlanan 

“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar 

Hakkında Yönetmelik”de yer alan, “ġantiye ġeflerinin yetki, görev ve 

sorumlulukları”na ait maddeler tüm Ģantiye Ģefleri tarafından bilinmeli ve 

uygulanmalıdır. Ayrıca bu yönetmelikte üçüncü bölüm Madde 10 “ġantiye 

ġefliği ve Yetki Belgeli Usta ÇalıĢtırılması” konularını içermektedir. Bu içeriğin 

de Ģantiye Ģefleri tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

 Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği (TYTTD) “Yapılarda Ģantiye 

Ģefi olarak görev alacak teknik öğretmen ve teknikerlerin yetki-görev ve 

sorumlulukları” nı internet sitesinden ve yaptığı toplantılarla duyurmuĢ; bu 

sorumluluklara üyelerinin ve tüm teknikerlerin uyması gerekliliğini belirtmiĢtir. 

 Tarihimizdeki yönetim bilimleri metinlerinden Kutadgu Bilig‟den Seçmeler ve 

Bostan isimli eserlerde öne çıkan yönetici ve liderlik özelliklerinin; Koruma-

Kollama, Denetleme, BağıĢlama, ġefkatle YaklaĢma, Uygun Davranma, 
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Cömertlik, Büyüklere Saygı, Deneme-Yanılma, Yönetici Özellikleri, Koruma-

Kollama, Güven, Mücadele-Sabır ve Bilgili olmak olduğu belirlenmiĢtir.  

 Yapılan anket uygulaması sonucunda Türkiye için belirlenen 21 adet lider 

yöneticilik özelliklerinden Ģantiye Ģeflerine göre en önemli 5 tanesi önem 

sırasına göre “Bilgi sahibi olması”, “Güven”, “Hızlı ve etkin karar vermesi”, 

“Vizyon sahibi olması”, “Ġnançlı, kararlı ve tutarlı olması” Ģeklindedir. Lider 

yöneticilik özellikleri dıĢında Ģantiye Ģefleri kendilerinde olması gereken 

özelliklerin en önemlisinin “Projede ve iletiĢimde nabza göre Ģerbet verme” 

olduğu bilrtmiĢlerdir.  

Öneriler 

Bu araĢtırma kapsamında elde edilen bulgulara göre aĢağıdaki öneriler yapılabilir: 

 ġantiye Ģeflerinin güncel mevzuatta belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını 

tam ve eksiksiz olarak öğrenip sorumluluklarını daha etkin biçimde yerine 

getirebilmeleri için kiĢisel çabalarına ek olarak eğitim kursları ve seminerlere 

katılmaları faydalı olacaktır. 

 ġantiye Ģeflerinin liderlik ve yöneticilik ile ilgili kendilerini geliĢtirebilmeleri 

için gerek eğitimleri sırasında gerekse iĢ hayatları sırasında kitaplar okumaları, 

konu ile ilgili seminerler ve konferanslara katılmaları teĢvik edilmelidir. 

 Yıkarıda anılan lider yönetici özelliklerinin gerek kavramsal gerek pratik 

boyutlarda her Ģantiye Ģefi tarafından özümsenmesi olumlu katkılar 

sağlayacaktır.  

 Kutadgu Bilig‟den Seçmeler ve Bostan eserlerinde geçen yönetici niteliklerinin 

çağdaĢ liderlik özelliklerine ek olarak Ģantiye Ģeflerince göz önünde 

bulundurulması faydalı olacaktır. 

 Yukarıdaki öneriler hayata geçirildiği takdirde Ģantiye Ģeflerinin daha etkin ve 

çevresindeki çalıĢanlarla daha uyumlu bir profil yapısına kavuĢacağı 

söylenebilir. 
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