
Bünyemizde bulunan Denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol 

elemanının görev ve sorumlulukları 

Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje 

müelliflerince hazırlanan projelerin mevzuata, asgari kriterlere uygunluğu ve 

detay ve hesapların doğruluğu, kontrol edilir. Var ise, eksiklik ve hataların 

giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi 

mimar ve denetçi mühendislerimiz  tarafından onaylanır.  

Yapı ruhsatının alınmasını müteakiben, yapı denetim kuruluşumuzun ilgili 

denetçileri, yapı sahibi, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi 

tarafından işyeri teslim tutanağı tanzim edilerek ilgili idarenin onayına sunar. 

İşyeri teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına göre ilgili denetçiler, 

kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel bölümünün 

inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimler yapılır; temel kalıp ve donatı 

imalatı kontrol tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve temel beton 

döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin uygunluğu onaylanır.  

Yapının taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında, beton kalıbı, demir 

teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra uygun tutanak tanzim 

edilir. Uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat 

mühendisi ve yardımcı kontrol elemanı gözetiminde beton dökümüne izin 

verilir. Beton dökümünü müteakiben, uygun tutanak tanzim edilir. Yapıda 

gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için bu tutanaklar ayrı ayrı hazırlanır. 

Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara 

ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan 

son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış 

duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları 

kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı 

konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su 

boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı 

sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini 

belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj 

tutanağı tanzim edilir.  

Yukarıda maddede sayılan işlemler, ihtisas konusuna göre ilgili denetçi, 

kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının denetiminde sürdürülür.  

 


