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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KAMU YAPILARI
DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k; Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ana h�zmet b�r�mler� ve �l müdürlükler�

tarafından, kamu yapılarına �l�şk�n her türlü yapım �şler�ne a�t denet�m h�zmetler�n�n yürütülmes�nde uygulanacak usul
ve esasları bel�rlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lât ve

Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 12 nc� ve 33 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alt yüklen�c�: Sözleşme konusu �ş�n nev’� �t�bar�yle b�r kısmını yüklen�c� �le yaptığı sözleşmeye dayalı

olarak gerçekleşt�ren, �dare tarafından onaylanan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) Danışman: Danışmanlık yapan, b�lg� ve deney�m�n� �daren�n yararı �ç�n kullanan, danışmanlığını yaptığı �ş�n

yüklen�c�ler� �le h�çb�r organ�k bağ �ç�nde bulunmayan, �dareden danışmanlık h�zmet� karşılığı dışında h�çb�r kazanç
sağlamayan ve danışmanlık h�zmetler�n� veren h�zmet sunucularını,

ç) Denet�m h�zmet�: İdare tarafından �şler�n denet�m h�zmetler�n� yürütmek üzere görevlend�r�len heyet�,
d) Harcama yetk�l�s�: Bütçeyle ödenek tahs�s ed�len her b�r harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s�n�,
e) İdare: İhaley� yapan kurum ve kuruluşu,
f) İhale yetk�l�s�: İdaren�n, �hale ve harcama yapma yetk� ve sorumluluğuna sah�p k�ş� veya kurulları �le

usulüne uygun olarak yetk� devr� yapılmış görevl�ler�n�,
g) İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım �şler�n�,
ğ) İş grubu: Anahtar tesl�m� götürü bedel sözleşme �le yapılacak �şler �le karma sözleşmeler�n anahtar tesl�m

götürü bedel tekl�f alınan kısımlarında, ara veya kes�n ödemelere �l�şk�n �ş kalemler�n�n toplamından oluşan ve
sözleşme bedel�n�n bell� (�lerleme) yüzdeler� �le göster�len ödemeye esas b�r�mler�,

h) İş kalem�: B�r�m f�yat sözleşme �le yapılacak �şler �le karma sözleşmeler�n b�r�m f�yat tekl�f alınan
kısımlarında, tekn�k ve özel yapım şartları bel�rt�len, b�r�m f�yat tar�fler� bulunan ve sözleşmeler�nde bedel� göster�len
veya sonradan yen� b�r�m f�yatı yapılan ödemeye esas b�r�mler�,

ı) İş programı: Yüklen�c�n�n, �ş�n süres� ve varsa �ş kısımlarına a�t b�t�rme tar�hler� �le yıllık ödeme m�ktarlarını
da d�kkate alarak, yapım �ş�ne a�t �ş kalemler�n�/gruplarını, aylık �malatı ve �ş m�ktarlarını, �hzarat ödemes� öngörülen
�şlerde �hzaratı, yıllık ödenek d�l�mler�n� ve bunların aylara dağılımını ayrıntılı olarak gösterd�ğ� programını,

�) İşyer�: Yapım �ş�n�n meydana get�r�ld�ğ� yerler �le �ş süres�nce geç�c� veya sürekl� olarak kullanılan b�na,
araz�, arsa, malzeme ocakları ve benzer� yerler�,

j) Kes�n proje: Bell� b�r yapının onaylanmış ön projes�ne göre; mümkün olan araz� ve zem�n araştırmaları
yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülend�r�p boyutlandırdığı, �nşaat s�stem ve gereçler� �le tekn�k özell�kler�n�n
bel�rt�ld�ğ� projey�,

k) Merkez b�r�mler�: Bakanlığın ana h�zmet b�r�mler�n�,
l) Müstak�l denet�m am�rl�ğ�: Çok gen�ş kapsamlı ve özel öneme sah�p �şler �ç�n �daren�n en üst am�r�n�n onayı

�le oluşturulan denet�m heyet�n�,
m) Ön proje: Bell� b�r yapının kes�n �ht�yaç programına göre; gerekl� araz� ve zem�n araştırmaları yapılmadan,

b�lg�ler�n hal� hazır har�talardan alındığı, çevresel etk� değerlend�rme ve f�z�b�l�te raporları dâh�l elde ed�len ver�lere
dayanılarak hazırlanan plân, kes�t, görünüş ve prof�ller�n bel�rt�ld�ğ� b�r veya b�rkaç çözümü �çeren projey�,

n) Sözleşme: Yapım �şler�nde �dare �le yüklen�c� arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
o) Şartname: Yapım �ş�ne a�t genel, özel, tekn�k ve �dar� esas ve usuller� gösteren belgeler�,
ö) Taşra teşk�lâtı: Bakanlığın İl Müdürlükler�n�,
p) Uygulama projes�: Bell� b�r yapının onaylanmış kes�n projes�ne göre yapının her türlü ayrıntısının

bel�rt�ld�ğ� projey�,
r) Yüklen�c�: Üzer�ne �hale yapılan ve sözleşme �mzalanan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
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s) Yüklen�c� vek�l�: Sözleşme konusu �şle �lg�l� olarak yüklen�c�y� tems�l eden, o �ş �ç�n yüklen�c�den noterce
düzenlenm�ş b�r vekâletname �le tam yetk� almış ve �darece kabul ed�lm�ş olan gerçek k�ş�y�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Denet�m Teşk�lâtı, Teşk�l�, Çalışma Esasları,

Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Denet�m h�zmet�
MADDE 4 – (1) Denet�m teşk�lâtı; yapım �şler�n�n denet�m h�zmetler�n� yürütmek üzere, �dare tarafından

görevlend�r�len denet�m âm�r�, denet�m şef�, denet�m mühend�s� ve denet�m mühend�s� yardımcısı �le yardımcı
denet�m elemanlarından, aşağıda bel�rt�len esaslar dâh�l�nde teşk�l ed�l�r:

a) İş�n n�tel�ğ� ve özell�ğ� d�kkate alınarak, mühend�s veya m�mar olmak şartıyla, merkez b�r�mler�nde Da�re
Başkanı veya şube müdürü, taşra teşk�lâtında müdür yardımcısı veya şube müdürü, denet�m âm�r� veya müstak�l
denet�m âm�r� olarak görevlend�r�l�r. İhale yetk�l�s�, aynı �ş �ç�n denet�m âm�r� olamaz.

b) İş�n n�tel�ğ� ve özell�ğ� d�kkate alınarak, denet�m âm�r�ne yardımcı olmak üzere b�r mühend�s veya m�mar,
denet�m şef� olarak görevlend�r�l�r.

c) İş�n n�tel�ğ�ne ve özell�ğ�ne göre, denet�m �şler�n� yürütmek üzere yeter� kadar mühend�s veya m�mar
denet�m mühend�s� olarak görevlend�r�l�r.

ç) İş�n n�tel�ğ� ve özell�ğ� d�kkate alınarak, denet�m mühend�s�n�n sorumluluğu altında çalışmak ve ona
yardımcı olmak üzere b�r veya b�rden fazla mühend�s ve/veya m�mar, denet�m mühend�s� yardımcısı olarak
görevlend�r�leb�l�r. Zaruret hâl�nde, �daren�n onayı �le tekn�kerler de denet�m mühend�s� yardımcısı olarak
görevlend�r�leb�l�r.

d) İş�n n�tel�ğ� ve özell�ğ� d�kkate alınarak, denet�m mühend�s�n�n sorumluluğu altında çalışmak üzere b�r veya
b�rden fazla tekn�ker ve/veya tekn�syen ve/veya laborant veya topoğraf yardımcı denet�m elemanı olarak
görevlend�r�l�r.

(2) İht�yaca bağlı olarak, b�rden fazla �ş�n denet�m� görev�, b�r denet�m âm�r�n�n, denet�m şef�n�n ve denet�m
mühend�s�n�n sorumluluğu altında yapılab�l�r.

(3) İdare; denet�m h�zmetler� �ç�n görevlend�r�lenler�, sözleşmede bel�rt�len �şe başlama süres� �ç�nde
yüklen�c�ye ve görevlend�r�lenlere yazılı olarak b�ld�r�r.

(4) Denetlenecek �ş; büyüklüğüne, n�tel�ğ�ne ve özell�ğ�ne göre kısımlara ayrılab�l�r ve her kısım �ç�n ayrı b�r
denet�m mühend�s� görevlend�r�leb�l�r.

(5) İşe a�t sözleşme ve ekler�n�n b�rer suretler�, �dare tarafından yapılacak görevlend�rme b�ld�r�m� yazısı
ek�nde denet�m am�r�, denet�m şef�, denet�m mühend�s� ve denet�m mühend�s� yardımcısına ver�l�r.

Denet�m âm�r�
MADDE 5 – (1) Denet�m âm�r�n�n mevzuata uygun olarak yer�ne get�rmekle görevl� olduğu görev, yetk� ve

sorumlulukları şunlardır:
a) Denet�m� uhdes�ne ver�len �şler�n, sözleşme ve ekler�ne, şartnamelere, uygulama projeler�ne, �ş programına,

fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasından ayrıca, �şte b�rkaç denet�m mühend�s�n�n olması durumunda,
bunların koord�nasyonunu sağlamaktan ve �ş�n süres�nde b�t�r�lmes�n�n gözet�m ve denet�m�nden sorumludur.

b) İş yer�n�n süres� �çer�s�nde yüklen�c�ye tesl�m� �ç�n teşk�l ed�len kom�syona katılarak yer tesl�m�n�n,
sözleşme ve ekler�nde öngörülen usul ve esaslar çerçeves�nde yapılmasını ve yer tesl�m� tutanağının düzenlenmes�n�
tem�n eder.

c) Sözleşme ve ekler�nde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde, �şyerler�ndek� her türlü araç, malzeme,
�hzarat, �ş ve h�zmet mak�neler�, taşıtlar, tes�sler �le sözleşme konusu �ş �ç�n �ş�n özell�ğ� ve n�tel�ğ�ne göre yapım
devres�ne mahsus tüm r�sklere (all r�sk) karşı s�gortanın ve bakım devres� �ç�n �se gen�şlet�lm�ş bakım devres�
tem�natını sağlayan s�gortanın yaptırılmasını tak�p ederek denetler ve sonuçlandırır.

ç) Denet�m mühend�s� tarafından düzenlenecek röleve, yeş�l defter, ataşman defter�, plânkote, hesap, hak ed�ş,
tutanak ve �ş�n yürütülmes� �ç�n gerekl� d�ğer evrak ve projeler�n zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını
ve denet�m h�zmetler�nde çalışanların görevler�n� eks�ks�z olarak yapmalarını tak�p ve tem�n eder.

d) Uhdes�ndek� �şler� b�zzat yer�nde �nceleyerek veya denet�m şef�ne veya denet�m mühend�s�ne veyahut her
�k�s�ne �nceleterek denetler, tesp�t ed�len eks�kl�k ve aksaklıkların g�der�lmes� �ç�n gereken tedb�rler�n alınmasını
sağlar.

e) Sözleşme ve ekler�nde yer alan veya var �se �ş�n devamı sırasında yapılan uygulama projeler�n�, buna dayalı
mahal l�steler�n� ve detaylarını, plânkoteler� ve su basman kotunu uygulamaya geçmeden önce �nceler veya �ncelet�r ve
varsa eks�kler�n� bel�rler; bunlar �le �lg�l� düzeltme ve değ�ş�kl�k tekl�f ve tavs�yeler�n� yaparak, tetk�k ve tasd�k
ed�lmek veya buna �l�şk�n gerekl� �zn� almak üzere �dareye b�ld�r�r.

f) Sözleşme ve ekler� hükümler� çerçeves�nde �şte herhang� b�r �malât değ�ş�kl�ğ� veya �lave �ş yapılması
zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, sözleşme hükümler� çerçeves�nde gerekl� �ş ve �şlemler� yürütür.
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g) İş�n tak�b�nde zorunlu gördüğü safhalar �ç�n, yapı denet�m şef�ne veya denet�m mühend�s�ne veyahut her
�k�s�ne tal�mat ver�r ve buna �l�şk�n uygulamaları tak�p eder.

ğ) Sözleşmeye göre gerekl� olduğu takd�rde, klâs, su zammı, şev, �ksa, malzeme ocakları, nakl�ye mesafeler�,
tartı, ölçü ve benzer� konularda tesp�tler yapmak üzere denet�m mühend�s�n�n de dâh�l olduğu kom�syonlar teşk�l eder
ve bu kom�syonlarca düzenlenen tutanakların usulüne uygun olup olmadığını �nceleyerek uygun bulduklarını onaylar.

h) Sözleşme ve ekler�nde �daren�n �zn� veya onayı �le yaptırılab�leceğ� kaydı bulunan �şler�n, �z�n veya
olurlarının alınmasına �l�şk�n talepler�n �dareye süres�nde �let�lmes�n� sağlar ve sonuçlarını tak�p eder.

ı) İş�n denetlenmes� sürec�nde, �ş�n sözleşme bedel� �çer�s�nde tamamlanıp tamamlanamayacağı �le �ş�n
gerçekleşme oranlarını tak�p ederek bel�rler; �ş�n süres�n�n gereks�z yere uzamasına yol açacak sebepler�n meydana
gelmemes� de dâh�l olmak üzere yapılması gerekl� görülen hususlar ve alınması gereken tedb�rlere �l�şk�n olarak
denet�m şef�, denet�m mühend�s� ve yüklen�c�ye tal�matlar ver�r ve bu durumdan �darey� b�lg�lend�r�r.

�) Sözleşmeye göre düzenlenecek �hzarat ve �malât �ş programlarının sözleşme ve ekler�ne uygun olarak süres�
�çer�s�nde düzenlenmes�n� tak�p eder, �ş programlarını �nceleyerek var �se gerekl� gördüğü değ�ş�kl�kler� yaparak
�mzalar ve onay �ç�n �dareye sunar.

j) Yüklen�c�n�n çalışmalarında, sözleşme ve ekler�ne göre b�r eks�kl�k, kal�tes�zl�k, uygunsuzluk, yeters�zl�k
veya kusur gördüğü takd�rde;

1) Sözleşme ve ekler�ndek� hükümlere uyulması konusunda gerekl� tedb�rler�n alınması,
2) Kusurlu �malâtın düzelt�lmes� veya tamamen yıkılıp yen�den yaptırılması,
3) Şartnamelere uygun olarak yapılmayan �hzaratın şant�ye dışına çıkarılması ve uygun �hzaratın yaptırılması,
4) Aksaklıklar görülmes� hâl�nde çalışmaların hızlandırılması,
5) Yeters�z ve uygun olmayan şant�ye personel�n�n, ustaların ve �şç�ler�n değ�şt�r�lmes�,
6) Yüklen�c� ve alt yüklen�c� adına şant�yede çalışan her türlü personel�n alacaklarının zamanında ödenmes�n�

sağlamak üzere yasal tedb�rler�n alınması,
7) İş yer�nde 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununa göre, �şç� sağlığı ve �ş

güvenl�ğ� �le �mar ve çevre mevzuatı bakımından alınması gereken tedb�rler�n alınması,
hususlarında, 10 gün süre ver�lerek yüklen�c�ye yazı �le �kazda bulunulmasını sağlar; yüklen�c� bu �kaza

uymadığı takd�rde, gerekl� gördüğü kısımlardak� çalışmayı b�r tutanak tanz�m� suret�yle durdurur ve durdurma
gerekçeler� �le b�rl�kte durumu �dareye derhal b�ld�r�r.

k) Sözleşme ve ekler�nde öngörülen usul ve esaslar çerçeves�nde, denet�m mühend�s� veya mühend�sler�n�n
yüklen�c� �le b�rl�kte hak ed�ş raporlarını zamanında ve noksansız olarak düzenlenmes�n� sağlar; hak ed�ş üzer�nde
gerekl� �ncelemey� ve gerek�yor �se düzeltmeler� yapar ve �mzalayarak �dareye sunar. İşç� alacağının olması hal�nde
22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununa göre �şlem yapılmak üzere durumu �dareye b�ld�r�r.

l) Kes�n metraj ve hesapların, sözleşme ve ekler�nde öngörülen usul ve esaslar çerçeves�nde �ş�n yürütülmes�ne
paralel olarak yapılmasını ve geç�c� kabulden �t�baren de süres� �çer�s�nde tamamlanarak �dareye tesl�m ed�lmes�n�
sağlamak üzere her türlü tedb�r� alır.

m) Sözleşme ve ekler�ne göre yen� b�r�m f�yat yapılması gerekl� görülen �ş kalemler�ne veya �ş gruplarına a�t
f�yatların, sözleşme ve ekler�nde öngörülen usul ve esaslar çerçeves�nde yüklen�c� �le b�rl�kte bel�rlenmes�n� sağlar ve
bel�rlenen f�yatları �mzalayarak hesaplanan �şe etk� oranı �le b�rl�kte onaylanmak üzere �dareye sunar.

n) Denet�m görevl�ler�n�n sürel� veya süres�z olarak görevler�nden ayrılışlarında, �ş�n denet�m�n� aksatmamak
�ç�n gereken tedb�rler� alır.

o) Sözleşmeye göre yüklen�c�n�n bulundurması gereken araç ve gereçler�n zamanında �ş başına get�r�lmes�n�
ve faal durumda bulunmasının tak�b�n� sağlar.

ö) Sözleşmeye göre yüklen�c�n�n �ş başında bulundurması gereken tekn�k personel�n bulundurulması �le
sözleşme ve ekler� uyarınca ver�lmes� gereken belgeler�n �dareye ver�lmes� akab�nde; bu personel�n �ş�n sözleşmes�nde
bel�rt�len hususları sağlayıp sağlamadığını denetler ve sözleşme ve ekler� hükümler�ne göre gereken �şlemler�n
yapılmasını sağlar.

p) Sözleşme ve ekler�ne aykırı yapılmış olup düzelt�lmes�ne �mkân bulunmayan, ancak kalmasında tekn�k
açıdan sakınca görülmeyen �şler �le �lg�l� tesp�tler�, görüşü �le b�rl�kte �daren�n kararına sunar.

r) Şant�yede �hzarat olarak bedel� ödenen veya �darece ver�len malzemeler �le �dareye a�t araç ve gereçler�n,
yer�nde ve �y� b�r şek�lde kullanılmasını ve korunmasını denetleyerek sağlar.

s) Yılı ödenekler�n�n gerçekleşmes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınmasının tak�b�n� sağlar, ayrıca, �ş�n
tamamlanması zorunlu olan kısımları �ç�n gerekl� �lave ödeneğe �ht�yaç var �se bunu bel�rleyerek �dareye b�ld�r�r.

ş) İş tamamlandığında, yüklen�c�n�n yazılı taleb� üzer�ne, geç�c� ve kes�n kabul konusunda sözleşme ve
ekler�nde kabul önces� yapılması öngörülen �şlemler�n tamamlanmasını sağlar; kabul tutanağında noksan ve kusurlu
olduğu tesp�t ed�len �şler var �se süres�nde b�t�r�lmes� �ç�n gereken tedb�rler�n alınmasını sağlar.

t) Mevzuatı gereğ� yüklen�c� ve alt yüklen�c�ler�n s�c�ller�n�n düzenlenmes� gerek�yor �se bunun zamanında
düzenlenmes�n� tem�n eder ve �lg�l� merc�lere �letmek üzere �dareye �nt�kal ett�r�r.

u) İş yer�nde yüklen�c� bünyes�nde çalışan şant�ye şef�n�n, şant�ye mühend�s�n�n, fen adamlarının ve ustaların,
sözleşmes� ve �lg�l� mevzuatının öngördüğü n�tel�klere sah�p olmalarını tak�p eder ve denetleyerek tem�n eder.
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ü) İş�n sonunda, sözleşme ve ekler�nde öngörülen şek�lde yüklen�c� tarafından �şyer�n�n tem�zlenmes�n� tak�p
eder, denetler ve sonuçlandırır.

v) Tem�nat mektupları �le yapım devres� �ç�n tüm r�sklere karşı (all r�sk) s�gortanın ve bakım devres� �ç�n �se
gen�şlet�lm�ş bakım devres� tem�natını sağlayan s�gortanın süreler�n�n uzatılması konusunda, süreler�n�n dolacağı
tar�hten en az b�r ay önce, yüklen�c�ler�n �dare tarafından yazılı olarak uyarılması �le �lg�l� gerekl� �şlemlerde
bulunulmasını sağlar.

y) Yukarıdak� bentlerde sayılmayan, sözleşme ve ekler�ne, �ş programına, fen ve sanat kurallarına uygun
olarak �ş�n yapılmasını tem�n etmek üzere gereken d�ğer tedb�rler� alır ve bunlara �l�şk�n olarak denet�m şef�ne ve
denet�m mühend�s�ne tal�mat ver�r.

z) Engell�ler �ç�n ulaşılab�l�rl�ğ� sağlayan �şler�n �lg�l� mevzuatı ve Türk standartlarına uygun yapılıp
yapılmadığını denetleyerek yapılmasını tem�n eder.

Denet�m şef�
MADDE 6 – (1) Denet�m şef�n�n mevzuata uygun olarak yer�ne get�rmekle görevl� olduğu görev, yetk� ve

sorumlulukları şunlardır:
a) Denet�m âm�r�n�n yardımcısı sıfatıyla, kend�s�ne bağlı denet�m mühend�s�n�n veya mühend�sler�n�n her türlü

görevler�n�, sözleşme ve ek� �hale dokümanları �le usulüne uygun ve zamanında yapıp yapmadıklarını denetler.
b) Kend�s�ne bağlı olarak yürütülen �şler�n sözleşme ve ekler�ne, fen ve sanat kurallarına ve �ş programlarına

uygun şek�lde yapılıp b�t�r�lmes�n� sağlar.
c) Denet�m mühend�s� tarafından düzenlenen bütün evrakı �nceler, gerekl� düzeltmeler� yaparak �mzalar ve

denet�m âm�r�ne sunar.
ç) Tem�nat mektupları �le yapım devres� �ç�n tüm r�sklere karşı (all r�sk) s�gortanın ve bakım devres� �ç�n de

gen�şlet�lm�ş bakım devres� tem�natını sağlayan s�gortanın süreler�n�n dolacağı tar�hten en az b�r ay önce, süreler�n�n
uzatılması konusunda yüklen�c�n�n �dare tarafından yazılı olarak uyarılmasını sağlamak üzere durumu denet�m am�r�ne
b�ld�r�r ve sonuçlarına göre gerekl� �şlemler� yapar.

d) Denet�m mühend�sler� arasında koord�nasyonu sağlar, karşılaştıkları problemler� halleder, gerekl�
gördükler�n� denet�m âm�r�ne b�ld�r�r ve tal�matını alarak gereğ�n� yapar.

e) Denet�m âm�r�n�n yardımcısı sıfatıyla, denet�m am�r�n�n görevler�nden kend�s�ne tevd� ed�lenler� yapar.
Denet�m mühend�s�
MADDE 7 – (1) Denet�m âm�r�n�n veya denet�m şef�n�n görüşünü de almak ve kend�s�ne bağlı olarak çalışan

yardımcı denet�m mühend�sler� ve yardımcı denet�m elemanları �le d�ğer personel�n h�zmetler�nden de faydalanmak
suret�yle görevler�n� yapan denet�m mühend�s�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:

a) Denet�m� kend�s�ne ver�len �şler�n, sözleşme ve ekler�ne, fen ve sanat kurallarına ve �ş programlarına uygun
olarak yürütülmes�n� ve süres�nde b�t�r�lmes�n� sağlar.

b) Yer tesl�m�n� yapmak üzere oluşturulan kom�syona katılır.
c) İşyer�nde önceden tesp�t ed�lm�ş olan röperler �le yen�den �ht�yaç duyulacak röper, eksen ve �şaret

kazıklarının özell�kler�n� değ�şt�rmeyecek şek�lde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu �le
bağlantılı olarak ataşmana geç�r�r.

ç) Sözleşme ve ekler� hükümler�ne göre �şyer�ne a�t plân, kes�tler, plânkote ve röleveler�, �şe başlamadan önce
mevcut röperlere göre kontrol eder; plânkotedek� kotlar �le tab�î zem�n, zem�n tabanı ve su sev�yes� g�b� kotları,
mevcut röperlere bağlamak suret�yle tesp�t eder.

d) İdarece sözleşme ve ekler�ne göre yüklen�c�ye ver�lmes� gereken genel vaz�yet plânı, kes�t ve plânkoteler�,
uygulama proje ve detaylarını, mevcut �nşaat ve var �se �hzarat, tes�sat, araç ve gereçler� zamanında vererek bunlar �le
�lg�l� tutanakları düzenler ve bu tutanakları denet�m âm�r�ne sunar.

e) Sözleşme ve ekler�ne göre gerek�yor �se yüklen�c�ye zem�n üzer�nde göster�lmek suret�yle, ver�lecek esas
�şyer� �le yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları �le d�ğer �şaretler ve malzeme ocakları g�b� yerler� yüklen�c� veya
vek�l� �le gezerek tutanaklarını düzenler.

f) Temel sondajları �le yükleme deneyler�n� yaparak veya yaptırarak sonuçlarına �l�şk�n raporları denet�m
âm�r�ne sunar.

g) Yüklen�c� �le b�rl�kte tesp�t ed�lmes� gerekecek taşıma uzaklıklarına �l�şk�n krok� ve tutanaklar �le tesl�m
ed�len malzemen�n tartı, ölçü ve benzer� tutanaklarını zamanında düzenley�p b�rer kopyasını saklayarak d�ğer
kopyalarını en geç 15 gün �çer�s�nde denet�m âm�r�ne sunar.

ğ) İşe başlamadan önce veya �ş�n yapımı sırasında yapım �ş�ne a�t ulaşım yolları, altyapı, kanal�zasyon
bağlantıları, elektr�k, doğalgaz ve su bağlantılarına a�t b�r �mar veya bağlantı sorununun yüklen�c� veya denet�m
mühend�s�nce tesp�t� hal�nde �lg�l� �dareler �le gerekl� yazışmaların yapılarak sorunların çözümlenmes�n� sağlamak
üzere durumu denet�m am�r�ne b�ld�r�r.

h) Sözleşme ve ekler�ne göre yüklen�c� tarafından yapılması öngörülen projeler�n zamanında yaptırılması �ç�n
yüklen�c�ye uyarıda bulunur.

ı) Yüklen�c�ye ver�len veya ver�lecek olan veya yüklen�c� tarafından düzenlenen uygulama projeler�n�n yer�ne
uygunluğunu kontrol eder, gerekl� ve zorunlu gördüğü değ�ş�kl�ğ� tesp�t ederek gerekçeler� �le b�rl�kte denet�m am�r�ne



05.05.2021 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/06/20180605-8.htm 5/11

b�ld�r�r.
�) Yüklen�c�ye ver�lecek her türlü evrakı tesl�m tar�hler� yazılmak kaydı �le �mza karşılığında ver�r veya resmî

yazı �le gönder�lmes� �ç�n g�r�ş�mde bulunur.
j) Süre uzatımına sebeb�yet ver�lmemes� �ç�n, �daren�n sözleşme ve ekler�nde sözleşmen�n �fasına �l�şk�n olarak

öngörülen mükellef�yetler�n� öngörülen sürede yer�ne get�r�lmes�n� tem�n etmek üzere, kend�s� �le �lg�l� görevler�
zamanında yer�ne get�r�r ve kend�s� dışındak� �ş ve �şlemlerde gec�kme olmaması �ç�n bunları da t�t�zl�kle tak�p eder.

k) İşte kullanılacak taş, kum, çakıl, beton, dem�r, tuğla, ç�mento ve d�ğer �nşaat malzemes� �le her türlü tes�sat
�şler� malzemes�n�n �hzaratına başlamadan önce veya şant�yeye get�r�ld�kler�nde, örnekler alarak veya aldırarak gerekl�
gördüğü deneyler� yapar veya yaptırılmasını sağlar. Ayrıca, yapıda kullanılmak amacı �le şant�ye mahall�ne get�r�len
malzemeler�n sözleşme ek� proje ve şartnamelere uygun standartları ve �şaretler� taşıyıp taşımadığını denetler ve
sonucuna göre gerekl� �şlemler� yapar.

l) Kabul ed�len malzemeden mümkün olanların örnekler�n� mühürleyerek �ş�n geç�c� kabulüne kadar
saklanmasını tem�n eder.

m) Yüklen�c�n�n �şyer�ne get�rd�ğ� malzemen�n sözleşme ve ekler�ne veya daha önce alınmış mühürlü örneğ�ne
uygun ve �şe elver�şl� olmadığının anlaşılması hâl�nde, bu mal ve malzemen�n �şyer�nden kaldırılıp uzaklaştırılmasını
sağlar.

n) Yüklen�c� tarafından sözleşme ve ekler� �le fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldığı anlaşılan
�ş kısımlarını yıktırıp yen�den yaptırır.

o) İdarece sözleşmes� gereğ�, geç�c� haked�ş raporları �le bedel� ödenen veya tahs�s ed�lm�ş olan ve şant�yeye
�nt�kal etm�ş bulunan her türlü �hzarat malzemes�n�n şant�yeye g�r�ş�, tes�ste kullanılışı ve çıkışları �le şant�ye �ç�nde
saklanmasını denetler, �malâta dönüşen �hzaratı toplam �hzarattan düşürür, kalan �hzarat ve �malâttak� toplam
malzemen�n denet�m�n� ve dengelenmes�n� yapar, malzeme açığı veya fazlası var �se sebeb�n� araştırıp bel�rleyerek ve
sonuçlarına göre �şlem yapar.

ö) Sözleşme ve ekler�ne göre şant�ye veya laboratuvarda yapılması gereken deneyler� yapar veya yaptırır ve
sonuçlarına göre �şlem tes�s eder.

p) Proje ve detaylarına göre her türlü �nşaat, �malât, tes�sat ve amel�yatı, boyut ve şek�ller�ne uygun olarak
eks�ks�z yaptırır, onaylı projes� olmayan herhang� b�r �ş�n yapılmasına engel olur.

r) Her türlü kazı, dolgu, temel, kalıp, dem�r, beton ve benzer� �şler�n denet�m�n� yapar, sözleşme ve ekler� �le
fen ve sanat kurallarına uygunluğunu kontrol ederek �şe başlamaya ve �ş�n devamına �z�n ver�r ve bunlar �le �lg�l�
gerekl� tutanakları hazırlar ve denet�m âm�r�ne sunar.

s) Sözleşmeye göre zem�n klâslarının ve kazıya esas el ve mak�ne kazısı oranlarının ve �ksa �şler�n�n tesp�t�
gerek�yor �se kayıtlarını tutarak gereken tedb�rler� alır ve klâs, şev ve �ksa tesp�t�n� yapacak heyete katılır.

ş) Sözleşmeye göre düzenlenecek �hzarat ve �malât �ş programlarının sözleşme ve ekler�ne uygun olarak süres�
�çer�s�nde düzenlenmes�n� sağlar, �ş programlarını �nceleyerek gerekl� gördüğü düzeltmeler yapılmak üzere
yüklen�c�ye b�ld�r�mde bulunur ve uygun görmes� hal�nde �mzalayarak denet�m âm�r�ne sunar.

t) İhzaratın ve �malâtın onanmış �ş programlarına göre yürütülmes�n� tak�p ederek gec�kmeler olduğu ve
g�der�lmes�ne çalışılmadığı takd�rde yüklen�c�ye gerekl� �kazlarda bulunur, ayrıca yazılı �kazda da bulunulmak üzere
durumu denet�m âm�r�ne b�ld�r�r.

u) İhzarat, �nşaat, �malât ve tes�satın, sözleşme ve ekler� �le fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını sürekl� kontrol eder, uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzelt�lmes� �ç�n gerekl� d�rekt�fler� ver�r,
sonuç alamadığı takd�rde �ş�n o kısmını durdurup durumu denet�m âm�r�ne derhal b�ld�r�r ayrıca, �şler�n devamı
süres�nce yapacağı sürekl� denet�mler �le kusur ve yanlışların zamanında g�der�lmes�n� tem�n eder.

ü) Her türlü kazı, dolgu, temel, kalıp, dem�r, beton ve benzer� �ş kalemler� ve malzemelerden yüklen�c� veya
vek�l� �le b�rl�kte numune alınarak bunlara �l�şk�n gerekl� deney ve testler�n, malzeme uygunluğu ve teçh�zat montajı
g�b� öneml� ve �ler�de düzelt�lmes� �mkânsız olan �şler�n b�zzat denet�m�n� yapar, uygunluğu tesp�t ed�lmeden
bedeller�n� haked�şe dâh�l etmez.

v) Sözleşme ve ekler�nde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde, �ş yerler�ndek� her türlü araç, malzeme,
�hzarat, �ş ve h�zmet mak�neler�, taşıtlar, tes�sler �le sözleşme konusu �ş �ç�n, �ş�n özell�ğ� ve n�tel�ğ�ne göre yapım
devres�ne mahsus tüm r�sklere karşı (all r�sk) s�gortanın ve bakım devres� �ç�n �se gen�şlet�lm�ş bakım devres�
tem�natını sağlayan s�gortanın yaptırılmasına yönel�k yüklen�c�ye yazılı uyarıda bulunur ve yüklen�c�n�n konuya
�l�şk�n sorumluluğunu yer�ne get�rmemes� üzer�ne durumu denet�m am�r�ne b�ld�r�r.

y) Beton ve betonarme �malatlarında hazır beton kullanılması durumunda, beton �malatına başlanmadan önce
hazır betonun üret�leceğ� tes�s�n standardına uygun olup olmadığına �l�şk�n belgeler� yüklen�c�den �ster ve gerekl�
�ncelemeler� yapıldıktan sonra bu tes�sten beton alınıp alınmamasına karar ver�r ve yüklen�c�ye düzenlenecek beton
faturalarında �ş�n adının da bel�rt�lmes�n� sağlar ve faturaların b�rer fotokop�s�n�n de dosyasında muhafaza ed�lmes�n�
tem�n eder.

(2) Denet�m mühend�s�, düzenlenmes� gereken hak ed�şler, belgeler, �lân ve raporlara �l�şk�n olarak;
a) Şant�ye, röleve, ataşman ve yeş�l defterler �le tutanakların düzenlenmes� �ç�n her türlü kayıtları tutar ve her

kısım �ç�n başlangıç ve b�t�m tar�hler�n� tesp�t eder.
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b) Yüklen�c� tarafından yapılan her türlü �malât ve �ş� yer�nde ölçer, uygulama projes�ne ve mahal l�stes�ne
göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hâllerde yıkılıp yen�den yapılmasında fayda bulunmayan ve bu
şekl� �le kalmasında sakınca görülmeyen eks�kl�kler� denet�m âm�r�ne b�ld�r�r, gerekt�ğ�nde ölçüm sonuçlarını ataşman
defter�ne �şler ve defter� yüklen�c� �le b�rl�kte �mzalar.

c) Denet�m mühend�s� yardımcısı ve yardımcı denet�m elemanlarının çalışmalarını denetler, gerek gördüğü
hususlarda denet�m mühend�s� yardımcısı ve yardımcı denet�m elemanlarına tal�mat ver�r ve �kazda bulunur, bunların
kusurlu gördüğü �şler�n� tetk�k eder ve sonuçlarına göre �şlem yapar.

ç) İş yer�nde �şç� alacaklarına �l�şk�n �lânı yapar ve b�r nüshasını hak ed�şe dâh�l eder. Yüklen�c�n�n �şç�ler�n
ücretler�n� vermed�ğ�n�n bel�rlenmes� durumunda, 4857 sayılı Kanuna göre �şlem yapılması amacıyla konuyu �dareye
�letmek üzere denet�m am�r�ne b�ld�r�r.

d) Ödenen toplam hak ed�ş tahakkuk tutarının (f�yat farkları dâh�l) pol�çedek� s�gorta bedel�n� aşması ve/veya
pol�çede öngörülen s�gorta b�t�ş tar�h�n�n süre uzatımı veya cezalı çalışma sebeb�yle aşılması haller�nde, zey�lname �le
s�gorta bedel�n�n artırılması ve/veya s�gorta süres�n�n uzatılması �ç�n yüklen�c�ye b�ld�r�mde bulunur, yüklen�c�n�n
konuya �l�şk�n sorumluluğunu yer�ne get�rmemes� üzer�ne durumu denet�m am�r�ne b�ld�r�r.

e) Sözleşme ve ekler�ne göre yen� b�r�m f�yatının yapılması gerekl� görülen �ş kalemler�n�n veya �ş gruplarının
f�yatlarını, sözleşme ve ekler�nde öngörülen usul ve esaslar çerçeves�nde yüklen�c� �le b�rl�kte bel�rler ve �mzalayacağı
bu f�yatları �şe etk� oranı �le b�rl�kte denet�m âm�r�ne sunar.

f) Geç�c� hak ed�ş raporlarını, sözleşme ve ekler�nde öngörülen süreler, usul ve esaslar çerçeves�nde yüklen�c�
�le b�rl�kte veya gerekt�ğ�nde tek taraflı olarak düzenler.

g) İş�n geç�c� ve kes�n kabule hazır olmadığını tesp�t ett�ğ� takd�rde bu durumu, geç�c� ve kes�n kabule hazır
hâle geld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde �se kabul tekl�f belges�n� hazırlayarak denet�m am�r�ne sunar; denet�m�n� yaptığı �şler �le
�lg�l� olarak gerekl� b�lg�ler� kabul heyet�ne ver�r; kabullerde tesp�t ed�len noksan ve kusurlu �şler�n zamanında,
sözleşme ve ekler�ne uygun olarak tamamlatılmasını tak�p eder; süres� �ç�nde eks�kl�kler ve kusurlar g�der�lmem�ş �se
gereken tutanakları düzenleyerek gec�kmeks�z�n yüklen�c�ye süres�nde yazılı �hbar ve �htarda bulunulması �ç�n durumu
denet�m am�r�ne b�ld�r�r.

ğ) Kes�n kabul �ç�n öngörülen süre tamamlandığında �ş�n kabule hazır olup olmadığını mahall�nde tesp�t eder,
hazır �se yüklen�c�ye kes�n kabul kom�syonu çalışmalarının başlayacağı tar�h� sürel� olarak b�ld�r�r, yüklen�c�n�n kes�n
kabul çalışmalarına katılmayacağını b�ld�rmes� veya süres�nde cevap vermemes� üzer�ne kes�n kabul �şlemler�n�n
�darece re’sen başlatılmasını talep eder, hazır değ�l �se gerekl� �şlemler� yapmak üzere durumu denet�m am�r�ne b�ld�r�r.

h) Kes�n hesapların ve kes�n hak ed�ş raporunun sözleşme ve ekler�nde bel�rt�len süre �ç�nde hazırlanmasını
sağlar veya gerekt�ğ�nde yapar ve �daren�n onayına sunulmak üzere denet�m âm�r�ne ver�r.

ı) İş yer�nde yüklen�c� bünyes�nde çalışan şant�ye şef�, şant�ye mühend�s�, fen adamları ve ustaların sözleşmes�
ve �lg�l� mevzuatının ön gördüğü n�tel�klere sah�p olup olmadıklarını denetler ve sonucuna göre gerekl� �şlemler�
yapar.

(3) Denet�m mühend�s� kend� branşı ve görev alanı �le �lg�l� �ş ve �şlemlerden ve kend�s�ne bağlı yardımcı
denet�m mühend�s� ve yardımcı denet�m elemanının denetled�ğ� �şlerden sorumludur.

(4) Yukarıdak� b�r�nc� fıkranın (d), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (r), (ş), (t) ve (u) bentler� �le �k�nc� fıkranın (b), (ç), (d),
(f), (ğ), (h) ve (ı) bentler�nde öngörülen denet�m am�r�ne sunma, b�ld�rme ve b�lg� verme �şlemler� denet�m şef�
aracılığı �le şayet denet�m şef� yok �se doğrudan denet�m mühend�s�nce yapılır.

Denet�m mühend�s� yardımcısı
MADDE 8 – (1) Denet�m mühend�s� yardımcısının görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denet�m mühend�s� tarafından kend�s�ne ver�len ölçme, hesap ve denet�m görevler�n�, denet�m

mühend�s�n�n gözet�m� altında yapar ve net�ces�n� denet�m mühend�s�ne b�ld�r�r.
b) Görevlend�r�ld�ğ� takd�rde, kend�s� tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kes�t ve

benzer� evrakı �nceley�p �mzalayarak denet�m mühend�s�ne ver�r.
c) Sözleşmen�n uygulanmasına ve �ş�n yürütülmes�ne �l�şk�n hususlar �le hatalı ve uygun olmayan şek�lde

yapılan �nşaat, �malât ve �hzarat hakkında, yüklen�c�ye veya yetk�l� elemanlarına �kazda bulunur, bu �kazlara
uyulmadığı takd�rde durumu denet�m mühend�s�ne b�ld�r�r.

ç) Yardımcı denet�m elemanlarının çalışmalarını tak�p ve kontrol eder.
d) Engell�ler �ç�n ulaşılab�l�rl�ğ� sağlayan düzenlemeler�n �lg�l� mevzuatına ve Türk standartlarına uygun

yapılıp yapılmadığını denetler ve yapılmasını tem�n eder.
(2) Denet�m mühend�s� yardımcısı, kend� branşı ve görev alanı �le �lg�l� �ş ve �şlemler �le kend�s�ne bağlı

yardımcı yapı denet�m elemanının denetled�ğ� �şlerden sorumludur.
Yardımcı denet�m elemanları
MADDE 9 – (1) Yardımcı denet�m elemanlarından tekn�ker ve tekn�syen�n görev, yetk� ve sorumlulukları

şunlardır:
a) Görevlend�r�ld�ğ� �ş yer�nde sürekl� olarak bulunup �ş�n, denet�m mühend�s�n�n veya yardımcısının tar�f ve

d�rekt�fler�ne göre sözleşme ve ekler� �le fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını tak�p eder.
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b) Görevlend�r�ld�kler� şant�yede f��len çalışan �şç�, taşıt araçları ve �ş mak�neler�n�n çeş�t ve sayılarını tesp�t
ederek, yaptıkları �ş�n c�ns�ne göre ayrı ayrı Yardımcı Denet�m Elemanı Defter�ne kaydeder.

c) İşyer�nde topladığı b�lg�ler�, �nşaat, tes�sat ve �hzaratın yer�n� ve bu yerlerdek� bütün çalışanların ad ve
soyadlarını Yardımcı Denet�m Elemanı Defter�ne yazar.

ç) Denet�m mühend�s�nce kabul ed�lm�ş örneklere uymayan �nşaat ve tes�sat malzemes�ne a�t �hzaratın
yapılmasına ve kullanılmasına engel olur, aks� durumda yapı denet�m mühend�s�ne veya yardımcısına b�lg� ver�r.

d) Her türlü harç ve betonların, şapların, asfalt kaplama ve d�ğer benzer� �malâtın karışımlarının tekn�k
şartnameler�nde bel�rt�len şek�lde ve denet�m mühend�s�n�n tar�f�ne uygun olarak bel�rl� oranlarda yapılmasını, bel�rl�
sürede yer�ne konulmasını ve yer�ne konulmuş �malâtın koruma süres� �ç�nde bakımının yapılmasını sağlar.

e) Kullanılacak ç�mentonun, bozulmamış, nemlenmem�ş ve taşlaşmamış olmasına d�kkat eder.
f) Şant�yeye get�r�len her türdek� �nşaat ve tes�sat gerec�n�n şartnamelere uygun olarak �st�f ve depo ed�lmes�n�

ve şartnamelere uygun olarak muhafazasını sağlar veya sağlatır.
g) Şartnames�ne uygun hazırlanmış betonun, süres� �çer�s�nde beklet�lmeden yer�ne konularak daneler�n�n

ayrılıp b�rleş�m�n�n bozulmasının önlenmes�n�, gerekl� sıkıştırmanın tekn�ğ�ne uygun yapılmasını, dökülmüş betonun
sulanıp dış etk�lere karşı korunmasını ayrıca, sulanması gereken d�ğer �malât, �nşaat ve gereçler�n gereken şek�lde
sulanmasını ve bunlar �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınmasını sağlar.

ğ) Her gün yapılan �ş m�ktarını, havanın çalışmaya elver�şl� olup olmadığını, çalışılmış �se günün hang�
saatler�nde ve �ş�n hang� bölümler�nde çalışıldığını ve �şte günlük tüket�len malzeme m�ktarlarını Yardımcı Eleman
Defter�ne kaydeder.

h) Stab�l�ze, kum, çakıl, kırma taş, kazıdan çıkan malzeme, tuvenan, kum-çakıl, taş ve benzer� g�b� her türlü
malzeme �le yapılan dolgu �malâtının ser�lmes�, sulanması ve sıkıştırılmasını gözet�r ve bu �şlerde çalışan mak�neler�n
çalışma saatler�n� bel�rleyerek defter�ne yazıp günü gününe �mzalarını tamamlatır.

ı) İdarece sözleşmeye göre k�ra �le yüklen�c�ye ver�len her türlü �nşaat mak�neler�n�n günlük çalışma saatler�n�
tesp�t eder.

�) Kazıların projes�ne uygun olarak yaptırılmasını sağlar.
(2) Yardımcı denet�m elemanlarından tekn�ker ve tekn�syen, yukarıda bel�rt�len �şler� yaptırmak �ç�n,

yüklen�c�ye sözlü �kazda bulunmaya yetk�l�d�r. Ancak, uygun olmayan malzeme �le beton ve harç yapılması,
zamanından önce kalıp sökülmes�, dem�r kontrolü ve tesl�m alınmadan beton dökülmes�, temel taban sev�yes�
bulunmaksızın �nşaata başlanması ve kötü n�tel�kte olduğu bel�rlenen ve şant�ye dışına çıkarılması �stenen malzemen�n
kullanılması g�b� hâllerde, bu kısımlardak� çalışmaları durdurur ve denet�m mühend�s�n� veya yardımcısını derhal
haberdar eder.

(3) Yardımcı denet�m elemanlarından topografın görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denet�m mühend�s�n�n veya yardımcısının tal�matı çerçeves�nde âlet operatörü, n�vocu ve yardımcı d�ğer

elemanlar �le çalışır.
b) Her türlü n�velman ve mülk�yete �l�şk�n sınırların bel�rlenmes� amacı dışında kalan, apl�kasyon, en ve boy

kes�t, tesc�le esas olmayan har�ta, plânkote �le röleve alımlarını yapar, kazı ve dolgu hareketler�n� kontrol eder.
c) Bu görevler� yüklen�c�n�n elemanları �le müştereken yapar, ölçü defterler�n�n yüklen�c� ve denet�m

mühend�s� veya yardımcısı tarafından �mzalanmasını sağlar.
ç) İnşaata başlanmadan önce, yüklen�c�n�n topograf ek�b� �le b�rl�kte tes�s yer�n�n röleves�n� müştereken alır,

tes�s�n �nşasında özell�k arz eden hâllerde ölçüm �şlemler�n� müştereken yapar ve düzenlenen evrakın müştereken
�mzalanmasını sağlar.

(4) Yardımcı denet�m elemanlarından laborantın görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) İş�n bünyes�nde kullanılacak olan malzemen�n �malâta g�rmeden önce uygunluğunu kontrol eder;

malzemen�n uygun olmaması hâl�nde durumu denet�m mühend�s�ne veya yardımcısına b�ld�r�r.
b) Tekn�k şartnames�ne göre yapılması gereken beton ve zem�n test� �le d�ğer testler�n, zamanında yapılmasını

sağlar, çıkan sonuçların uygun olmaması hâl�nde, gereken tedb�rler� almaya �mkân verecek kadar kısa sürede denet�m
mühend�s�ne veya yardımcısına b�ld�r�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Düzenlenmes� Gereken Belgeler

Defterler ve tutanaklar
MADDE 10 – (1) İdare tarafından, �ş�n n�tel�ğ� ve özell�ğ� d�kkate alınarak, yaptırılmakta olan her türlü �ş�n

kayıt altına alınması �ç�n, Röleve Defter� (Ek-1), Şant�ye Defter� (Ek-2), Ataşman Defter� (Ek-3), Yeş�l Defter (Ek-4)
ve tutanaklar tutulur. Bu belgeler, yapılan �ş�n adı, m�ktarı, yer�, projen�n hang� kısmına �l�şk�n olduğu bel�rt�l�p sayfa
numarası ver�lmek suret�yle tanz�m ed�l�r.

(2) Yüklen�c�, taahhüdü altındak� �ş �le �lg�l� olarak düzenlenen her türlü defter, tutanak ve belgeler� b�r �t�razı
var �se bunu da bel�rtmek suret�yle �mza etmek zorundadır. İmza ed�len bu evrakın b�r kopyası yüklen�c�ye ver�l�r.
Yüklen�c�, bu defter, tutanak ve belgeler� �mza etmekten kaçınır �se durum b�r tutanak �le tesp�t ed�l�r.



05.05.2021 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/06/20180605-8.htm 8/11

(3) Yukarıdak� fıkralarda bel�rt�len defterler ve tutanaklar değerl� belge n�tel�ğ�nde olup kaybolmasından
�lg�s�ne göre denet�m mühend�s�, denet�m mühend�s� yardımcısı veya kaybeden �lg�l�ler sorumludur.

(4) Denet�m mühend�s�, denet�m mühend�s� yardımcısı ve yardımcı denet�m elemanları herhang� b�r sebeple
görev�nden ayrılmak zorunda kaldığı takd�rde veya �ş�n sonunda, defterler, tutanaklar ve belgeler� �dareye tesl�m
etmek zorundadır.

Röleve defter�
MADDE 11 – (1) Röleve Defter� (Ek-1), uygulama projes� bulunmayan ve âc�l�yet� sebeb�yle beklemeye

tahammülü olmayan her türlü ölçmeler�n kayded�ld�ğ� defterd�r. Röleve Defter�ne;
a) Ön veya kes�n projes� bulunmayıp sözleşme ve ekler� gereğ�nce t�plere ve tanımlara göre yapılması mecburî

olan amel�yat, �malât, tes�sat ve �nşaata a�t şek�l, krok� ve her türlü ölçmeler,
b) Her türlü kazı, ar�yet ve depo yerler�ne a�t krok� uzaklık kot ve ölçülen boyutları, her türlü malzemen�n

f�güre ve �st�fler�ne a�t krok� ve ölçmeler,
c) Sözleşme ve ekler�ne göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak tesp�t ed�lecek olan m�ktarlar (bu m�ktarlara

�l�şk�n tutanaklar ayrıca düzenlen�r.),
ç) İşyer�nde bulunup da sözleşme ve ekler�ne göre kaldırılması veya bedel� ölçülere göre ödenmes� gereken

her türlü yapı, geç�c� köprü, tes�s, yol ve kanallar �le ağaç kes�m� g�b� �ler�de tesp�t� ve ölçülmes� �mkânsız her türlü
amel�yat, �malât, tes�sat ve �nşaat �le �lg�l� ölçü, krok� ve şek�ller,

d) Her türlü yapının temel üst kotu altında kalan kısımları, bunlar �le �lg�l� doğal zem�n, temel tabanı, yer altı
ve yerüstü su kotları, su deb�ler�, zem�n�n klâsı, şev ve durumları, röpr�z (repr�se) ve �ksalara �l�şk�n şek�l, krok�, kot ve
her türlü ölçmeler, denet�m mühend�s� veya yetk� verd�ğ� yardımcısı tarafından yüklen�c� veya yetk�l� tems�lc�s� �le
b�rl�kte ve zamanında zem�n üzer�nde veya yer�nde ölçülüp �şbaşındak� krok� ve kes�tler� ç�z�lerek ölçü, boyut ve
kotları ve bunlar �le �lg�l� n�velman okumaları,

kayded�l�r ve b�rl�kte �mza ed�l�r.
(2) Röleve Defter�n�n sah�feler� sıra numaralı olup �lk sayfasına �ş�n adı, yer� ve yüklen�c�n�n �sm� yazılır.

Röleve Defter�ne geç�r�len kayıtların başında �lg�l� �malâtın c�ns�, türü ve yer� bel�rt�l�r ve bu hususta d�ğer b�lg�ler
yazılır.

(3) Röleve Defter�, değerl� belge (�spat gücüne sah�p defter) n�tel�ğ�nde olup kaybolmasından denet�m
mühend�s� sorumludur.

Şant�ye defter�
MADDE 12 – (1) Her gün, hava durumundan başlanarak, havanın çalışmaya elver�şl� olup olmadığı,

çalışılmış �se günün hang� saatler�nde ve �ş�n hang� bölümler�nde çalışıldığı, �ş�n �lerley�ş�, gel�şmes�, ortaya çıkan
engeller, yapılan �ş m�ktarı, şant�yeye g�ren �nşaat, tes�sat ve �hzarat malzemes� �le f�yat farkına tâb� günlük tüket�len
malzeme çeş�t ve m�ktarları, sözleşme gereğ�nce yüklen�c�n�n �ş başında bulundurması şart koşulan tekn�k elemanların
o gün �ş başında bulunup bulunmadığı, yüklen�c�yle yapılan öneml� görüşme ve sonuçları, şant�yede f��len çalışan
�şç�ler �le kullanılan taşıt araçları, �ş mak�ne ve teçh�zatın çeş�t ve m�ktarları, �şyer�nde toplanılan gerekt�ğ�nde
başvurulacak del�l n�tel�ğ�ndek� günlük olaylar ve b�lg�ler �le uygulama projes� bulunmayan ve âc�l�yet� sebeb�yle
beklemeye tahammülü olmayan;

a) Ön veya kes�n projes� bulunmayıp sözleşme ve ekler� gereğ�nce t�plere ve tanımlara göre yapılması mecburî
olan amel�yat, �malât, tes�sat ve �nşaata a�t şek�l, krok� ve her türlü ölçmeler,

b) Her türlü kazı, ar�yet ve depo yerler�ne a�t krok� uzaklık kot ve ölçülen boyutları, her türlü malzemen�n
f�güre ve �st�fler�ne a�t krok� ve ölçmeler,

c) Sözleşme ve ekler�ne göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak tesp�t ed�lecek olan m�ktarlar (Ayrıca, bu
m�ktarlara �l�şk�n tutanaklar düzenlen�r.),

ç) İşyer�nde bulunup da sözleşme ve ekler�ne göre kaldırılması veya bedel� ölçülere göre ödenmes� gereken
her türlü yapı, geç�c� köprü, tes�s, yol ve kanallar �le ağaç kes�m� g�b� �ler�de tesp�t� ve ölçülmes� �mkânsız her türlü
amel�yat, �malât, tes�sat ve �nşaat �le �lg�l� ölçü krok� ve şek�ller,

d) Her türlü yapının temel üst kotu altında kalan kısımları, bunlar �le �lg�l� doğal zem�n, temel tabanı, yer altı
ve yerüstü su kotları, su deb�ler�, zem�n�n klâsı, şev ve durumları, röpr�z ve �ksalara �l�şk�n şek�l, krok�, kot ve her türlü
ölçmeler, denet�m mühend�s� veya yetk� verd�ğ� yardımcısı tarafından yüklen�c� veya yetk�l� tems�lc�s� �le b�rl�kte ve
zamanında zem�n üzer�nde veya yer�nde ölçülüp, �şbaşındak� krok� ve kes�tler� ç�z�lerek ölçü, boyut ve kotları ve
bunlar �le �lg�l� n�velman okumaları,

Şant�ye Defter�ne (Ek-2) yardımcı denet�m elemanları tarafından kayded�lerek, yüklen�c� veya vek�l� �le
b�rl�kte denet�m mühend�s� tarafından �mza ed�l�r.

(2) Şant�ye Defter�, tek nüsha düzenlen�r ve �mzalanmasından sonra b�r kopyası yüklen�c�ye ver�l�r. Şant�ye
Defter�n�n sah�feler� sıra numaralı olup �lk sayfasına �ş�n adı, yer� ve yüklen�c�n�n �sm� yazılır. Deftere geç�r�len
kayıtların başında �lg�l� �malatın c�ns�, türü ve yer� bel�rt�l�r ve bu hususta d�ğer b�lg�ler yazılır.

(3) Şant�ye Defter�, (�spat gücüne sah�p) değerl� belge n�tel�ğ�nde olup kaybolmasından denet�m mühend�s�
sorumludur.

Ataşman defter�
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MADDE 13 – (1) Ataşman defter� (Ek-3), denet�m mühend�s� veya yetk� verd�ğ� yardımcısı �le yüklen�c� veya
tems�lc�s� tarafından düzenlen�p �mzalanan defterd�r. Ataşman defter�ne;

a) Röleve defter�ne kayded�len �şlerden plân ve projeler�nde ölçüler�n�n tahk�k ve kontrolü mümkün olmayan
�şler,

b) Sözleşme ve ekler�ne göre zamanında tutulması gereken, tartı, yer�nde ölçü, tesp�t ve benzer� d�ğer
tutanaklar, tar�hler� �le b�rl�kte kapsadıkları konular,

kayded�l�r.
(2) İşyer�nde mevcut olan veya sonradan �ht�yaca göre konulmuş veya konulacak olan röper ve m�hver

kazıkları, �ş�n sonuna kadar değ�şmeyecek noktalar �le tesp�t ed�l�p krok�, tar�f, gerçek ve �t�barî kotları �le b�rl�kte
ataşman defter�nde göster�l�r.

(3) Yapının uygulama projes�nde ve plânlarında 0.00 �t�barî kotu �le göster�len yerler�, tesp�t ed�len röper
kotuna göre kotlandırılır.

(4) İnşaatın yapımı sırasında plânkote alınması, tab�î zem�n, temel tabanı, su sev�yes�, kazı tesv�ye kotları g�b�
kotlandırma �şlem� �le �lg�l� bütün �şler�n kotları, ataşman defter�nde tesp�t ed�len röper kotlarına uyularak bel�rlen�r.

(5) Ataşman defter�ne geç�r�lecek ölçüler, b�lg�ler, krok� ve şek�ller, defter�n sol sah�fes�ndek� m�l�metr�k
bölümlü kısımda göster�l�r. Şek�l ve krok�ler, ölçekl� olarak ç�z�lerek ve tekn�k res�m kurallarına uygun olarak
boyutlandırılır.

(6) Defter�n sayfa numaraları basılı olup h�çb�r sebeple yaprağı koparılamaz. Ataşman defter�ndek� kayıtlarda
tükenmez kalem kullanılır; yazı, rakam, res�m, krok� ve kes�tler özenl�, açık seç�k ve noksansız yazılır, kazıntı ve
s�l�nt� olmaz. Herhang� b�r yanlışlık yapıldığının anlaşılması hâl�nde, yanlış rakam ve yazı okunacak şek�lde üzer�
kırmızı kalemle ç�z�l�p doğrusu yazılarak aynı renkl� kalem �le yüklen�c� �le b�rl�kte �mza ed�l�r. Tam sayfanın
bozulması hâl�nde �se sayfa köşeden köşeye ç�z�l�r ve geçers�z sayılmanın sebeb� yazılarak �mza ed�l�r.

(7) Ataşman defter�n�n krok� bölümüne ç�z�lecek plân, krok� ve kes�tlerde, röleve, kot ve boyutları, sözleşmeye
göre gereken d�ğer b�lg�ler �le röleven�n yapıldığı tar�h yazılır.

(8) Defter�n metraj bölümünde �se, yapılan �malâtın adı, var �se b�r�m f�yat numarası ve b�r�m� göster�lerek
krok� bölümündek� ölçülere göre m�ktarları hesaplanarak yazılır.

(9) Bütün şek�ller �le yazı ve hesaplar, önce yumuşak kurşun kalem �le düzenlen�p kontrolü yapıldıktan sonra
üzer�nden mürekkepl� kalem �le geç�leb�l�r.

(10) Ataşman defter�, �nşaatın g�d�ş�n� tak�p etmek üzere günü gününe düzenlen�r.
(11) B�t�r�len �şler, yapılan son röleve tar�h�nden �t�baren en çok 10 gün �ç�nde ve b�t�ş tar�hler� de yazılarak

ataşman defter�ne geç�r�l�r.
(12) İnşaatın yapımı sırasında plânkoteler, zem�n, temel tabanı, su kotu, kazı tesv�ye kotları g�b� her türlü

�şler�n kotları, ataşman defter�ndek� röper kotlarına uyularak ve kontrol ed�lerek saptanır.
(13) Ataşman defter�, değerl� belge (�spat gücüne sah�p defter) n�tel�ğ�nde olup, kaybolmasından denet�m

mühend�s� sorumludur.
(14) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde sayılan ve b�t�r�l�p ataşman defter�ne geç�r�len �şler �ç�n 30 gün �ç�nde

uygulama projes� hazırlattırılır.
Yeş�l defter
MADDE 14 – (1) B�r�m f�yat üzer�nden �nd�r�m yapılmak veya tekl�f b�r�m f�yat almak suret�yle

gerçekleşt�r�len �şler �ç�n düzenlenen Yeş�l Defter (Ek-4), denet�m mühend�s� tarafından her hak ed�ş �ç�n b�r öncek�
yeş�l defterdek� m�ktarlar da göz önünde tutularak yüklen�c� �le b�rl�kte düzenlen�r. Hak ed�şe eklenecek olan bu
deftere, yapılan ve b�r�m f�yatı bulunan her b�r �ş kalem�ne �l�şk�n m�ktarlar;

a) B�t�r�lm�ş ve kes�n metrajları yapılmış �şler�n m�ktarları kes�n metrajdan aynen alınmak,
b) Yapımı devam eden �malât, amel�yat, tes�sat ve �nşaat �le �hzaratın m�ktarları, yer�nde yapılan ölçümlere

göre bulunan veya projes�nden alınan boyutları yazılmak, gerekenler�n krok�ler� ç�z�lmek veya tesp�t ed�lmek ve
bunların sonuçları (özel hanes�nde) hesap ed�lmek,

c) Ataşman defter�ne de hesaplanan m�ktarları aynen alınmak,
ç) Sözleşme ve ekler�nde, f�yat farkı ödenmes�ne da�r hüküm bulunan her türlü malzemen�n �şyer�ne gel�ş

tar�hler�, m�ktarları (fatura tar�h� ve numarası �le), satın alma f�yatları ve �ş�n bünyes�nde kullanılan m�ktarları ve
sonuçları göster�lmek,

d) Sözleşme ve ekler�ne göre tartılarak, sayılarak zamanında ve �şbaşında tesp�t ed�len m�ktarlar �lg�l�
tutanaklardan alınmak,

suret�yle kayded�l�r. Bu m�ktarlar toplanarak, sonuçları geç�c� hak ed�ş raporlarına geç�r�l�r.
Tutanaklar
MADDE 15 – (1) Tutanaklar; b�r�m f�yat üzer�nden �nd�r�m yapılmak veya tekl�f b�r�m f�yat almak suret�yle

gerçekleşt�r�len �şlerde, sözleşme ve ekler� gereğ�nce, �hzaratı yapılacak veya �malâta g�recek olan sarf malzemes�n�n,
yüklen�c� �le b�rl�kte sayılmak, tartmak, ölçülmek veya durumu tesp�t ed�lmek kaydı �le kullanılacağı yerler �le m�ktarı
ve özell�ğ� açık b�r şek�lde bel�rt�lerek denet�m mühend�s�n�n �şt�rak edeceğ� en az �k� k�ş�l�k b�r kom�syon ve yüklen�c�
�le b�rl�kte düzenlen�r ve �mzalanır.
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(2) Tutanaklarda, �ş�n adı, kaç kopya olduğu ve hang� tar�hte düzenlend�ğ� ve numarası mutlaka bel�rt�l�r.
(3) Gereken hâllerde �darece de tutanak düzenleneb�l�r.
Hak ed�şler�n hazırlanması
MADDE 16 – (1) Geç�c� hak ed�ş raporları �le kes�n hesap çıkarılması ve kes�n hak ed�ş raporu, sözleşme ve

ekler�nde öngörülen usul ve esaslara ve Merkez� Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� ek� formlara uygun olarak
düzenlen�r ve geç�c� hak ed�ş raporlarına, hak ed�ş dönem�nde yürütülen çalışmalarla �lg�l� tevs�k ed�c� belgeler
eklen�r.

(2) İdare, gerekl� tecrübeye sah�p ve yeterl� sayıda mühend�s ve m�mardan oluşan Hak Ed�ş İnceleme Grubu
oluşturur.

(3) Denet�m teşk�latı veya danışman tarafından hazırlanıp �dareye sunulan ara ve kes�n hak ed�ş raporları,
onaydan önce hak ed�ş �nceleme grubunda konusuyla �lg�l� tekn�k personeller tarafından; �şe a�t sözleşme ve ekler�
hükümler�ne göre, düzenlenm�ş olan b�lg� ve belgelere dayalı olarak yapılan hesaplamaların doğru olup olmadığını
�nceler. Hesap hataları var �se okunacak şek�lde üzerler� ç�z�l�r ve doğru değerler aynı kalemle üzer�ne yazılarak
düzelten tarafından paraflanır, �ncelenen geç�c� ve kes�n hak ed�ş raporları �nceleyenler tarafından �mzalanarak �lg�l�
merc�ye sunulur.

(4) Hak ed�ş� �nceleyen personel, kend� branşı �le �lg�l� kısımlarda yaptıkları �ncelemeye �l�şk�n �şlemlerden
sorumludur.

D�ğer hususlar
MADDE 17 – (1) Yapım �şler�n�n denet�m�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler�n�n maksadı; sözleşmen�n konusunu ve

muhtevasını teşk�l eden �şler�n sözleşme ve ekler�ndek� şartlara, fen ve sanat kurallarına uygun b�r şek�lde
yürütülmes�n� sağlamaktır.

(2) İş�n ve denet�m h�zmetler�n�n yürütülmes� sırasında, harcama yetk�l�s�; 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı
Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununda yer alan görev, yetk� ve sorumluluklarını d�kkate alarak, gerekl� �şlemler�
buna göre yürütmekle yükümlüdür. Gerçekleşt�rme görevl�ler� de aynı Kanunda yer alan görev, yetk� ve
sorumluluklarını d�kkate alarak, bu görev, yetk� ve sorumluluklardan, �dares�nce görevlend�r�ld�kler� alanda gerekl�
�şlemler� yürütmekle yükümlüdür.

(3) Denetlenecek olan �ş�n �hale dokümanları �le sözleşmes� ve ekler�n�n b�rer örneğ�, proje, res�m ve d�ğer
evrak, görevlend�rmen�n yapıldığı gün, �darece yapı denet�m teşk�lâtına b�r yazı ek�nde ver�l�r.

(4) Denet�m teşk�latı, kend�s�ne ver�len sözleşme ve ekler� �le �hale dokümanlarını oluşturan belgelerde yer
alan hususların b�rb�r�yle uyumlu olup olmadığını �nceleyerek farklılıklar olması hal�nde durumu yazılı olarak �dareye
b�ld�r�r. İdaren�n mevzuata uygun tal�matı doğrultusunda �şlem yapar.

(5) Bu Yönetmel�kte geçen her türlü yazılı evrak, kullanılmaya elver�şl� olacak şek�lde �darece hazırlanır ve
görevlend�rmen�n yapıldığı gün denet�m teşk�lâtına ver�l�r.

(6) Denet�m görevl�ler�, çalışmaları �ç�n ayrılan ve göster�len yerlerde görev yaparlar, bu yerler�n, sürekl�
tem�z ve bakımlı olmasına özen göster�rler ve faal�yetler �le �lg�l� olarak yetk�l�lere b�lg� vermeye hazır durumda
tutulmasını sağlarlar.

(7) Denet�m âm�r�, şef�, mühend�s� ve yardımcıları �le d�ğer yardımcı denet�m elemanlarının
görevlend�r�ld�kler� �şten, sürekl� veya �ş�n akışını etk�leyecek sürece ayrılmaları hâl�nde, o zamana kadar �ş �ç�n
tutulması gerekl� her türlü röleve, ataşman, yeş�l defter, tutanak ve benzer� evrakı �kmal etm�ş olmaları esastır. Bu
evrakların, görevden ayrılan denet�m mühend�s�nce, yer�ne görevlend�r�lecek mühend�se veya âm�r�ne b�r tutanak �le
dev�r ve tesl�m ed�lmes� mecburîd�r. Ancak bu takd�rde görevden ayrılmalarına �z�n ver�l�r. Ayrıca, dev�r ve tesl�m
�şlemler�n�n yer�ne get�r�lmes�nden denet�m mühend�s�, denet�m şef� ve denet�m âm�r� ayrı ayrı ve b�rl�kte sorumludur.

(8) Denet�m teşk�lâtı; denetled�ğ� yerlerde �ş sağlığı ve �ş güvenl�ğ� mevzuatında öngörülen hususlara uygun
olarak çalışılıp çalışılmadığını kontrol eder ve gereken tedb�rler�n alınmasını sağlar ve bu konuda eğ�t�c�
yönlend�rmelerde bulunur.

(9) İdare, bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olmamak şartıyla, �ş�n n�tel�ğ� ve özell�ğ�n� d�kkate alarak yapı
denet�m� konusunda sözleşme ve ekler�nde �lave düzenlemeler yapab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denet�m H�zmet� Sunucu Tem�n�

Danışmanlık h�zmet�
MADDE 18 – (1) İdare, yapım �şler�ne �l�şk�n denet�m h�zmetler�n� danışmanlık h�zmet� sunucularından satın

almak suret�yle tem�n etmes� hâl�nde, bu h�zmetler �dare �le danışman arasında 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun �k�nc�l mevzuatından olan 4/3/2009 tar�hl� ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık H�zmet Alımı İhaleler� Uygulama Yönetmel�ğ� ek� Danışmanlık H�zmet Alımlarına A�t T�p Sözleşmeye
uygun ve �ş�n özell�ğ� �le n�tel�ğ�ne bağlı olarak düzenlenecek sözleşmeye göre yürütür.

(2) Dış f�nansman �le yaptırılacak olan yapım �şler�nde, f�nansman anlaşmasında farklı �hale usul ve esasları �le
denet�m h�zmetler�n�n uygulanacağı bel�rt�len �şlere �l�şk�n hükümler saklıdır.

Denet�m h�zmet�
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MADDE 19 – (1) Sözleşme konusu yapım �ş�n�n denet�m h�zmetler� danışman tarafından, danışmanın yetk� ve
sorumluluğu çerçeves�nde yürütülür. Danışmanın bu denet�m h�zmetler�, �daren�n yazılı tal�matına ve onayına tab�d�r.
Danışman, yapım �ş�ne a�t uygulama projeler�ne ve şartnamelere azam� ölçüde uyumlu olarak denet�me yönel�k
yüksek kal�tede mühend�sl�k h�zmetler�n� sunacaktır.

(2) Danışman, yürürlükte bulunan kanun, kararname, tüzük, yönetmel�k ve em�rlere uyacak ve bunların
sözleşmen�n yürütülmes�n� ve sözleşme konusu h�zmetler�n yapılmasını etk�leyeb�lecek bütün hükümler� hakkında
tam b�lg� sah�b� olacaktır.

(3) Danışman, sözleşme konusu denet�m h�zmetler�n�, tekn�k şartnamelere, en son gel�şm�ş tekn�k ve
ekonom�k yöntemlere, standartlarına ve İdarece kabul ed�len d�ğer ülke standartlarına uygun olarak en �y� şek�lde
yürütecekt�r.

(4) Danışman, �dare �le devam eden anlaşmazlıklarını bahane ederek denet�m h�zmet�n� yavaşlatamaz ve
durduramaz.

(5) İdaren�n uymak zorunda olduğu meslek� g�zl�l�k şartlarına danışmanın personel� de aynen uymak
zorundadır. Danışmanın üstlend�ğ� denet�m h�zmet�yle öğrend�ğ� olay ve b�lg�ler�n üçüncü şahıslara açıklanması
yasaktır.

(6) Danışman, yapım sözleşmes�ne a�t �ş�n en uygun şek�lde gerçekleşt�r�lmes� �le �lg�l� herhang� b�r konuda
�dare �le yüklen�c� �l�şk�ler�nde, İdaren�n hak ve menfaatler�n� koruyacaktır.

(7) Danışman, h�zmetler�n usulünce yürütülmes�n� sağlamak amacıyla, İdaren�n onayını alan b�r organ�zasyon
kuracaktır.

(8) Danışman tarafından yürütülecek denet�m h�zmetler�n�n neler olduğu ve bunlara �l�şk�n usul ve esaslar bu
Yönetmel�ğe aykırı olmamak üzere �ş�n özell�k ve n�tel�kler�ne bağlı olarak danışmanlık sözleşmes� ek� olarak
düzenlenecek Tekn�k Şartnamede detaylı ve açık olarak bel�rt�l�r. Ayrıca, yüklen�c� �le �mzalanan sözleşme ve
ekler�nde, yapı denet�m h�zmetler�n�n danışman tarafından yürütülmes�ne �l�şk�n usul ve esasların bel�rt�lmes�
gerekmekted�r.

(9) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len defter ve tutanaklar danışman tarafından yapım �ş�n�n yüklen�c�s� veya vek�l� �le
b�rl�kte düzenlen�r, kes�n hesap ve kes�n hak ed�ş raporu �le b�rl�kte �dareye ver�l�r.

(10) Danışmanın sözleşme �le üstlend�ğ� denet�m h�zmet �ş�n� ve gerekt�ğ�nde de yapım �ş�n� denetlemek üzere
�dare tarafından, kend� �ç�nden b�r yapı denet�m teşk�latı görevlend�r�leb�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uygulanmayan hükümler ve atıflar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra, Bakanlık tarafından yapı denet�m�

yürütülen �şlerde, 5/9/1979 tar�hl� ve 16745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık İşler� Kontrol Yönetmel�ğ�
hükümler� uygulanmaz.

(2) Bakanlık tarafından yapı denet�m� yürütülen �şlerde, d�ğer mevzuat �le Bayındırlık İşler� Kontrol
Yönetmel�ğ�ne yapılan atıflar bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce sözleşmeye bağlanmış olan �şler

hakkında, Bayındırlık İşler� Kontrol Yönetmel�ğ� hükümler�n�n uygulanmasına devam ed�l�r.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden üç ay sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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