
 
 

Hızlı Başlangıç Klavuzu 

 

 İşe Şantiye24’de hesap açarak başlayın ; 

 
 Tarayıcınızla www.santiye24.net adresine gidin. En iyi sonuç için Chrome tarayıcı kullanmanızı öneririz.  
 Gelen Sayfada Yeni Hesap Oluştur’ a tıklayın, İstenen bilgileri girin. Telefonunza gelen doğrulama kodunu girin. 
 Hesabınızı oluşturun.  
 Üye Girişine tıklayarak Şantiye24 e girin. Hesabınıza ilk girişte doğrulama kodunu şifreniz olarak kullanacaksınız. 
 Profil Ayarlarınızı yapın. Görevinizi girin, Profil resminizi yükleyin. İsterseniz şifrenizi değiştirin. 
 Android ve İos mobil uygulamalarını indirerek sisteme mobil cihazlardan da giriş yapabilirsiniz.  

 
 Mevcut bir şantiyeye kullanıcı olarak davet edildiyseniz ; yetkilendirildiğiniz şantiye/şantiyeler üst menü barda 

şantiyeler ikonunun altında yer alır. Buradan şantiyeleri seçebilirsiniz. Yeni şantiye oluşturmak için aşağıdaki 
adımları izleyin. 

 

 Yeni bir şantiye oluşturmak için; 

 
 Ayarlar menüsünden Şantiye Bilgileri’ ne tıklayın. 
 Eposta ile gönderilen Lisans anahtarını kopyalayıp buraya yapıştırın ve Şantiyenizin adını girin. 
 Lisans Anahtarınız yok ise www.santiye24.com a bağlanarak kullanım paketlerinden birini seçin ve lisans 

anahtarı satın alın, veya Ücretsiz Demo talebinde bulunarak demo lisans anahtarı edinin. 
 Bu menüden çıkmadan Sözleşme bilgilerini ve Şantiye bilgilerini girin. 
 Önemli Not : Sistem şantiyenizin Bulunduğu il ve ilçe bilgisini kullanarak meteoroloji genel müdürlüğünden 

Günlük Hava Raporlarını otomatik çekeceği için bu bilgilerin doğru girildiğinden emin olun. 
 
 

 Oluşturduğunuz şantiye ile çalışmaya başlamak için; 

 
Yeni şantiyenizi açtınız, artık şantiyenizde çalışma zamanı. Şimdi Kullanıcı davet etmeli ve Yetkilerini 
düzenlemelisiniz.  
 

1. Kullanıcı Daveti : 
 

 Ayarlar menüsünden Kullanıcı Daveti’ ne tıklayın. 
 Kullanıcıları SMS veya Eposta ile davet edebilirsiniz. Düğmeye tıklayarak davet metodunuzu seçin.  
 Eposta ile davet etmek Şantiyenize davet etmek istediğiniz kullanıcının eposta adresini girin., Sms ile davet için 

telefon numrasını girin. 
 Kullanıcıyı 4 gruptan birinin altına etiketleyin.  

- Firmanızda şantiyede çalışan bir kişi ise (Mühendis,Formen,Muhasebeci,Satınalmacı vb.) Şantiye Personeli 
grubunu, 

- Firmanızın Merkez ofisinde görevli biri ise (Firma sahibi, Koordinatör, Merkez Muhaebe, Merkez satınalma 
vb) Merkez Ofis Ekibi grubunu, 

- İşveren kurum, idare, müşavir, kontrol grubundan bir kişi ise İşveren,İdare/Kontrol grubunu, 
- Size iş yapan bir Taşeron’un bünyesinde çalışan biri ise Taşeron/Hizmet Sağlayıcı grubunu seçerek davet 

gönderin. Taşeronları seçtiğinizde ilave bir alan açılacak ve Taşeron firma adını da girmeniz istenecektir. 

http://www.santiye24.net/
http://www.santiye24.com/


 
Kullanıcı davetini Eposta ile yaptığınızda kullanıcılara Şantiye24 e davet e postası bazen gereksiz/spam 
klasörüne düşebilir. Kullanıcıları bu konuda uyarmanız ve gelen epostayı göremiyorlarsa Spam klasörünü 
kontrol etmeleri gerektiğini bildirmeniz gerekebilir.  

 

2. Yetkileri Düzenleme : 
 

 Kullanıma Başlamadan önce son adım Kullanıcı yetkilerini düzenlemektir.  
- Yetkileri düzenlemek için “Ayarlar” Menüsünden “Yetkiler”’ i tıklayın. 

GRUPLARIN YETKİLERİNİ DEĞİŞTİRME 

Gruplara ön tanımlı olarak sistemde yetkiler verilmiştir. Ancak grupların yetkilerini değiştirmek isterseniz, 
herhangi bi  Grup Adı’ na tıklayın, Güncelleyi seçin.  Kolonlarda belirtilen menülere erişimi “Gizli”, “Okuma”, 
“Yazma” seçeneklerinden birini işaretleyip satır sonundaki Güncelle düğmesine basarak yetkileri 
değiştirebilirsiniz. 

Herhangi bir menü için “GİZLİ” yetki seviyesini seçerseniz o grupraki kullanıcılar o menüyü hiç göremez 

 Herhangi bir menü için “OKUMA” yetki seviyesini seçerseniz o grupraki kullanıcılar o menüyü görür ancak bilgi 
girişi yapamaz,  

Herhangi bir menü için “YAZMA” yetki seviyesini seçerseniz o grupraki kullanıcılar o menüyü görür, okur ve 
bilgi girişi de yapabilir. 

ÖNEMLİ : 
Unutmayın bir grubun yetki seviyesini değiştirirseniz, o grup altına tanımlı olan ve Kişi yetkilendirilmesi ile özel 
olarak yetki tanımlanmamış tüm grup kullanıcılarının yetkisini birden değiştirmiş olursunuz. O yüzden, grup 
yetkilerini değiştirmek yerine, kişilere özel yetkileri tanımlamanızı öneririz. 
 
KİŞİLERE ÖZEL YETKİ TANIMLAMA 

Kişilere özel farklı yetkiler tanımlamanız gerekebilir.  Örneğin günlük raporları girecek 2 personel belirlediniz. 
Bu personeller Şantiye Personeli grubundalar. Grup Ayarlarında Günlük raporlar için ön tanımlı değer 
“OKUMA” olarak belirlenmiş. Bunu “YAZMA” olarak ayarlarsanız tüm şantiye personeli grubunun tamamına 
günlük rapor yazma yetkisi vermiş olursunuz. Ancak siz sadece iki kişiye bu yetkiyi vermek istiyorsunuz. Bu 
durumda Grup Ayarlarını değiştirmek yerine kişiler için yetki tanımlamalısınız. 

Sağ üst köşedeki “Yetki Tanımla” düğmesini tıklayın, gelen satıra personel ismini yazın ve o personel için 
vermek istediğiniz tüm yetkileri girin. Aynı işlemi ikinci personel için de tekrarlayın. Bu şekilde Grup yetkisinden 
farklı yetkiler vermek istediğiniz kullanıcılar için özel yetkiler belirleyebilirsiniz. 

MODERATÖR İLE ÇALIŞMA 

Siz şantiyeyi açan kişi olarak ADMİN yetkisindesiniz. Yani tüm menülere erişebilir, kullanıcı davet edebilir, 
yetkileri düzenleyebilirsiniz.  Bu tip işlemleri şantiyeyi açan ADMİN olarak sadece siz yapabilirsiniz. Ancak bu tip 
düzenlemeler ile uğraşmak istemiyorsunuz, o zaman Kullanıcılardan birine “MODERATÖR” yetkisi verebilirsiniz. 
MODERATÖR admin yetkilerindedir, ancak sadece  ADMİN’i silme yetkisi yoktur. Atadığınız MODERATÖR sizin 
yerinize kullanıcı davet edebilir, yetkileri düzenleyebilir. Siz ADMİN olarak istediğiniz zaman MODERATÖR 
yetkisi verdiğiniz kullanıcıyı değiştirebilirsiniz. 

 

Artık Şantiye24 ile şantiyenizi yönetmeye hazırsınız.   

Şantiyenizi bir kuruma bağlamak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. 

En iyi sonuç için Chrome tarayıcı kullanmanızı öneririz...  



 
 Şantiyenizi bir Kuruma bağlamak için; 

 
Yeni şantiyenizi açtınız, düzenlemelerinizi tamamladınız. Sistemi kullanabilirsiniz. Ancak isterseniz Şantiye24’ün 
Kurumsal kullanım seçeneğini de aktif hale getirerek,  şantiyenizi bir çok kuruma bağlayabilirsiniz. 
  

Kurumsal Kullanım seçeneği ne işe yarar ? 

Firmanızın Şantiye24 üzerinde birden fazla şantiyesi var ise veya İdare/Kontrol kurumu iseniz ve birden fazla 
şantiye yönetiyorsanız tek bir ekran üzerinden tüm şantiyelerinizi kontrol etme ihtiyacınız doğacaktır.  
Kurumsal kullanım ile şantiyenizi firmanıza ve işvereninize kurum olarak bağlayabilirsiniz. Bu durumda 
bağladığınız kurumlar şantiyenizin Proje ve sözleşme bilgilerini, İş ilerleme yüzdelerini, günlük raporlarını, 
ilerleme fotoğraflarını, havadan çekim videolarını ve idare ile yaptığınız hakedişleri görebilir.  

 
Kurumsal Bağlantı Aktivasyonu için ; 
 

 Ayarlar menüsünden Kurumsal Bağlantı Aktivasyonu’ na tıklayın. 
 Bu alana Bağlanmak istediğiniz kurumun kodunu girin. Bu kodu ilgili kurumdan öğrenmelisiniz. 
 Siz bağlantı talebi gönderdiğinizde kurum sayfasına şantiyenizin Kurumun projeler ağına bağlanmak istediği 

bilgisi düşecektir. Kurum kendi sayfasından bu talebi onayladığı anda şantiyenizin ilgili kurumla bağlantısı aktive 
edilmiş olur. 

 


