
Yapım safhasında; 
 
 

a) İşyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı 
müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü 
içerisinde ilgili idarenin onayına sunmak  
 
 
b) Arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit 
ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike 
edilmesini sağlamak.  
 
 
c) Denetimini üstlendiğimiz işin projesine göre gerekli olan yapım 
tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu 
malzeme ile ilgili imalatın, anlaşmalı olduğumuz Bakanlıkça izin 
belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda 
muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve 
şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol etmek.  
 
 

ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol 
ederek tutanak tanzim ederek beton dökülmesine izin vermek. Beton, 
uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat 
mühendisi veya yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökülür. Beton 
numuneleri, döküm yerinde yapı denetim elemanlarının huzurunda, 
deneyi yapacak laboratuarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara 
uygun olarak alınır. Alınan numuneler üzerinde şantiyede yapılacak 
deneylerin sonucunun olumlu olması hâlinde beton dökümüne izin 
verir. Alınan diğer numuneler deneyi yapacak laboratuara, bu 
laboratuarın teknik elemanı marifetiyle iletilir. Beton dökümünü 
müteakiben tutanak tanzim edilmesi sağlanır. 
 
 

d) (c) ve (ç) bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili 
standartların ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara 
ilişkin raporları, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye vermek.   
Aksi hâlde, bu raporları laboratuvarda düzenlenme tarihinden itibaren 
üç iş günü içinde ilgili idareye vererek, hatalı imalatlar uygun hale 
getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlamak 
görevlerimiz arasındadır.  
 
 
e) Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve yapı 
sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen 
niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetlemek.  



f) Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve 
ustanın durumunu tespit etmek ve yapı müteahhidine bildirmek. 
Bu durum devam ettiği takdirde, ilgili idareye yazılı olarak 
bildirimde bulunmak görevlerimiz arasındadır.  
 
 
g) Yapının elektrik aboneliği sırasında düzenlenecek belgeleri, 
denetçi elektrik mühendislerine kontrol ettirmek.  
 
 

ğ) Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği ve şantiye şefi 
tarafından şantiyede muhafaza edilen yapı denetleme defterini 
takip etmek ve şantiye defterine işlemek. 
 
 

h) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili teknik 
şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların 
imalatta kullanılmasına izin verilmemesi ve bu durumu bir rapor ile 
ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirmek 
sorumluluklarımız arasındadır. 
 
 

ı) İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve 
güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp 
alınmadığını kontrol etmek. 
 
 

i) Bünyemizde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve 
yardımcı kontrol elemanları Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime 
katılırlar.  
 
 
j) Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya 
yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki 
durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir 
suretini ilgili idareye vermek.  
 
 
k) Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin isteğine 
bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını denetlemek.  
 
 
l) Yukarıda açıklanan görevlerin yapılması sırasında ruhsata ve 
eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, yapının o anki durumunu 
fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile 
yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak 
uyarır ve aykırılığın giderilmesi için süre verir. Bu süre zarfında 
yapı müteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, 
süre bitimini takip eden üç iş günü içinde iadeli taahhütlü posta 
yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunmak.  



m) Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte 
düzenlenecek olan faturanın bir örneğini ilgili idareye vermek.  
 
 
n) Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar 
görülen hususlar için ek tutanaklar tanzim ederek imalatın 
denetimini ve gözetimini sağlamak.  
 
 
o) Tanzim edilen tutanakları, imalat veya malzemede herhangi 
bir eksiklik veya kusur bulunmadığı takdirde, hakediş ekinde 
ilgili idareye sunmak.  
 
 

ö) Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen 
bitirildiğini belirten, iş bitirme tutanağını düzenlemek ve 
onaylanmak üzere ilgili idareye vermek. 
 
 

p) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, ilgili idare tarafından 
istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye 
vermek. 
 
 

 

r) Yapı ile ilgili olarak ısı ihtiyacı kimlik belgesinin, kanal 

bağlantısının yapıldığına ilişkin tutanağın, binanın yapı aplikasyon 

projesine uygun şekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve 

bağımsız bölüm planını içeren belgenin, elektrik, telefon ve doğalgaz 

tesisatlarının, yangın algılama, tahliye ve söndürme sisteminin 

projelerine uygun şekilde yapılmasını denetleyerek bunlara ilişkin 

uygunluk belgelerini ve asansörün ilgili idarece tescilini temin etmek. 

Bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu ve yapının 

cephe fotoğraflarını iş bitirme tutanağına eklemek. 
 


