AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI DENETİM

BAŞKAN

KONTROL AMİRİ

yaklaşık
gizli ve
maliyet
gizli

GÖREVLİSİ

YÜKLENİCİ

TALEP SAHİBİ KURUM

YAPI İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşme ihale makamı ile
yüklenici arasında
imzalanır.
İhale makamı tarafından
Başkana havale edilir.

H
Yapı denetim teşkilatı

teklifi hazırlanır.(A)

Yapı den.
Teşkilatı
onaylanır. (1)

E

Yapı denetim
elemanlarına tebliğ
edilir..(B)

Proje ve ilgili dokümanlar
yükleniciye tarif edilerek
teslim edilir. (5,7,8)

Yüklenici tarafından yer
tesliminin yapılması için
dilekçe verilir.
Yer teslim dilekçesi
Kontrol Amirine havale
edilir.

Yer teslim dilekçesi
ilgili yapı denetim
elemanlarına havale
edilir.

İşyerine gidilerek, gerekli
ölçüm ve tetkikler sonucu
işyeri teslimi yükleniciye
yapılır. (4)
5 nüsha İşyeri teslimi
tutanağı düzenlenir
ve imzalanır.(C)

Tutanak
onaylanır.
(2,3)

İşyeri teslimi tutanağı
imzalanır ve Başkan
gönderilir.

Yer teslim dağıtım
yazısı(D)

İşyeri teslimi tutanağı
imzalanır ve Kontrol
Amirine gönderilir.

Fiilen işe başlamayı
engelleyen unsurlar için
yazışmalar yapılır. (6)

Dosyasına
kaldırılır.
(12,29)

Yer teslim tutanağı
gönderilir. (4,5)

Dilekçe ekinde idareye
sunulan evraklar Kontrol
Amirine havale edilir.

All-risk sigorta poliçesi,
teknik eleman
taahhütnameleri ve iş
proğramı incelenir,

UYGUN İSE

Kontrol Amiri

tarafından yapı
denetim elemanlarına
havale edilir. (12,13)

All-risk sigorta poliçesi,
teknik eleman
taahhütnamesi ve iş
proğramı dilekçe ile
İdareye sunulur.

UYGUN DEĞİL İSE

Uygun olmayan belgeler
tamamlatılması istenir.
(7,8)

Yer teslim tutanağı
gönderilir.

İş
programı
onaylanır.
(9,11)

İş proğramı onay için
Başkan sunulur.

İş programı imzalanarak
diğer evraklar ile birlikte
Kontrol Amirine sunulur.

Dosyasına
gönderilir.
(10)

İnşaata başlanır ve iş
programına uygun devam
edilir. (14)
Kazı kotları ve kazı alanı
kontrol edilir.( 15)

İş proğramına uygun
imalat yapılıp yapılmadığı
kontrol edilir. (25,26)

Teknik personelin iş
başında olup olmadığı
kontrol edilir. (13)

Kalıp ve Demir
tutanağı (E) (17)

Kalıp tutanağı, demir
tutanağı, beton
numunesi alma tutanağı,
beton basınç deneyi ve
seçime tabi malzeme
seçimleri İdareye
sunulur.

H

Beton tutanağı (F) (20)

H

Beton basınç raporu
(G) (21)

Malzeme seçim
tutanağı
(H)
(16,22,23)

Yapı denetim görevlileri
tarafından işyerinde olağan
denetimler yapılır. (24)

H

Yüklenici tarafından
hakediş dilekçesi verilir.

Hakediş dilekçesi Kontrol
Amirine havale edilir.

Yapı denetim
görevlileri işyerinde
hakediş durumunu
inceler. (10,31,36,37)

Hakediş dilekçesi
teknik personele
havale edilir.

Uygun mu?

H

Gerekli düzeltmeler
yaptırılır.

E
İşçi alacakları ilanına
bakılır.

İşçi alacakları için
tutanak düzenlenir.
(I) (45)

Hakediş raporu
imzalanır.

Hakediş raporu
imzalanır.
(40,41,43,44)

Hakediş raporu
hazırlanır imzalanır.
(42,38)

İLAVE İŞ İMALATI YOKSA

Üst yazı
imzalanır.
(İ)

İşçi alacak tutanakları
imzalanır.

Hakediş tahakkuka
bağlanır. (J)

İlave yapılacak işlerin
listesi idareye
gönderilir. (M)

İLAVE İŞ İMALATI VARSA

İlave iş yazısı Kontrol
Amirine havale edilir.

İlave işlere
olur onayı
verilir. (34)

İlave iş yazısı
teknik personele
havale edilir.

İlave işlerin hesabı
imzalanır.

İlave yaptırılacak
işlerin hesabı yapılarak
gerekçe raporu ile
birlikte süre uzatımı
hazırlanır .ve imza
altına alınır.(K,L),(33)

İlave işlere ait onay
yükleniciye tebliğ edilir.

İlave işlerle ilgili Allrisk sigorta poliçesi
(zeyilname) , revize iş
programı ve ilave
teminat mektubu
dilekçe ile idareye
sunulur.

Revize İş
programı
onaylanır. (11)

Revize İş programı
imzalanarak Başkana
gönderilir.

İlave işlere ait Allrisk sigorta poliçesi,
revize iş programı ve
yeni teminat mektubu
tetkik edilerek
imzalanır. (30)

UYGUN DEĞİL

UYGUN

Yükleniciye uygun
olmayan belgeler uygun
hale getirtilerek
dosyasına çekilir

Yüklenici tarafından uygun
olmayan belgeler uygun
hale getirilerek teslim
edilir.

İlave iş hakediş
ödemeleri de diğer
hakedişler gibi
düzenlenir. (35)

Geçici kabul dilekçesi
Kontrol Amirine havale
edilir.

Yüklenici tarafından geçici
kabul dilekçesi İdareye
sunulur.

Geçici kabul dilekçesi
teknik personele
havale edilir.

HAYIR

Eksik ve kusurlu işleri
gösteren ön inceleme
tutanağı yapı denetim
görevlilerince idareye
gönderilir.(N)

Ön inceleme
yapılır.
(İŞ GEÇİCİ
KABULE UYGUN
MU?) (46)

HAYIR
Eksikliklerin
tamamlatılması
sağlanır. (47)

EVET

Geçici
kabul
komisyonu
onaylanır.

Geçici Kabul komisyonu
belirlenerek , onaya
gönderilir.

Yapı denetim
görevlilerince geçici
kabul teklif belgesi
düzenlenir.(O) (48)

Yükleniciye , Geçici Kabul
için bildirim yapılır.

Geçici kabul komisyonu
oluşturularak, ilgili
elemanlara ve
yükleniciye bildirim
yapılır.(P)

Geçici kabul heyetince
inşaat mahallinde gerekli
incelemeler yapılır.

( kabule engel bir durum yok ise) EVET

EVET (kabule engel
nitelikte olmamakla
birlikte yapılan işte
kusur ve eksiklikler var

Geçici Kabul
Tutanağı
Onaylanır.

Dosyasına
kaldırılır.

Eksiklerin
tamamlanması için süre
verilir ve tutanak
tutulur.(R) (50)

Eksiklerin yüklenici
tarafından tamamlatılması
sağlanır.

Eksiklerin tamamlanması
üzerine
yapı denetim görevlilerince
tutanağa bağlanır ve kabul
tutanağı imzalanır.
(S)
(51)

Geçici kabul tutanağı
hazırlanır ve imzalanır.
(R) (49)

(51)
Geçici kabul
tutanağı
onaylanır.
Geçici kabulün
onaylanmasından sonra
yüklenici SGK 'den
getireceği ilişiksiz belgesi
ile teminatının % 50 sini
çözülmesi için idareye
dilekçe ile başvurur ve kesin
teminatın yarısı iade edilir .

Tutulan %3 kesinti yazı
ile ödenir. (52)

Dosyasına
kaldırılır.

Kesin kabul dilekçesi
teknik personele havale
edilir.

Sözleşmede belirtilen süre
göz önünde bulundurularak ,
yüklenici tarafından kesin
kabul dilekçesi idareye
sunulur.

Eksik ve kusurlu işleri
gösteren ön inceleme
tutanağı ile yapı denetim
görevlilerince yükleniciye
tamamlatılması sağlanır.

UYGUN

inceleme yapılır.
(İŞ KESİN
KABULE UYGUN
MU?

UYGUN DEĞİL

Kesin Kabul dilekçesi
Kontrol Amirine havale
edilir.

Kesin kabul
Komisyonun
un Onayı

Kesin Kabul
Komisyonu oluşturulur.

Yapı denetim
elemanları tarafından
kesin kabul teklif
varakası düzenlenir.

Komisyon oluşturularak,
komisyona ve yükleniciye
bildirim yapılır.(Ü)

EVET

Kesin kabul tutanağı
düzenlenir.(V) (53)

HAYIR

(KOMİSYON ) Kesin
kabul komisyonu işyerine
giderek yüklenici
tarafından yapılan işleri
muayene ederek
inceleme yapar.
(İŞ KESİN KABULE
HAZIR MI?)

Yükleniciye bildirim
yapılır.

Komisyonca bu kusur ve
eksiklikler tutanakta
belirtilir, bunların
giderilerek tamamlanması
için işin özelliğine göre
yeterli süre belirlenir,
tanzim edilen tutanaktan
birer nüsha yapı denetim
görevlisine ve yükleniciye
verilir.(V)

Eksiklerin yüklenici
tarafından tamamlatılması
sağlanır.

Kesin kabul
tutanağı
onaylanır.

Yükleniciye eksiklikler
bildirilerek
tamamlanması talep

Eksiklerin tamamlanması
üzerine yapı denetim
görevlilerince tutanağa
bağlanır ve imzalanarak
onaya gönderilir.(Y)

Kesin kabul tutanağının
dağıtımı yapılır.

Kesin kabul tutanağı
gönderilir.

Dosyasına
kaldırılır.

Kesin hakediş
dilekçesi Kontrol
Amirine havale edilir.

gönderilir.

Kesin kabul tutanağı
gönderilir.

Yüklenici tarafından
kesin hesap dilekçesi
verilir.

Kesin hakediş dilekçesi
yapı denetim elemanlarına
havale edilir.

Kesin hakediş
raporunun
düzenlenmesi ve
imzalanması.
(Ş)
(54)

Kesin hakediş raporu
yüklenici veya vekili
tarafından imzalananır.

Kesin hakediş raporu
imzalanır.

HAYIR

Kesin hakediş
raporunun
onaylanması

EVET

Kesin
hakediş
raporu ve
üst yazı

Kesin kabul tutanağı

Kesin hakediş,
tahakkuka bağlanır.ve
yükleniciye
gönderilir.(T)

Gerekli düzeltmeler
ve eksiklikler
giderilerek onay için
tekrar gönderilir.

Kesin hesap raporu,
yükleniciye gönderilir.

Kontrol Faaliyetleri Listesi

Teminatın çözülmesi
ile süreç sona erdirilir.
(56)
Yüklenicinin talebi üzerine
fesih ve tasfiye işlemleri
yapılır. (59)

Kesin kabulün ve kesin
hakedişin onaylanmasından
sonra SGK'dan getireceği
ilişiksiz belgesi ile,
yüklenici teminatının geri
kalanının çözülmesi için
İdareye dilekçe ile
başvurur.

1)olur
2)Yer teslim tutanağı
3)İmza, paraf,
4)Bilgi teslimi
5)Bilgi teslimi
6)Eksiklik yazısı
7)Eksikliklerle ilgili yazı
8)Eksikliklerle ilgili yazı
9)İş proğramları
10)Bilgi teslimi
11)İş proğramları
12) teknik personel taahhütnamesi
13) Tutanak

İhale yetkilisi
onaylar.

İdarenin sözleşmeyi
feshetmesi.(60)

İhale aşamasında yasak fiil
ve davranışın tespit edilmesi
halinde fesih işlemleri . (61)

Fesih işlemlerinde
taahhüdün %80 inin
gerçekleşmesi durumunda
fesih işlemleri. (62)

Referans Doküman Listesi
A:Yapı Den. oluru
B:Tebliğ yazısı
C:İşyeri teslim tutanağı
D:Dağıtım yazısı
E:Kalıp demir tutanağı
F:beton döküm tutanağı
G:beton basınç raporu
H:Malzeme seçim
tutanağı
I:Tutanak
İ:Üst yazı
J:Ödeme emri
Müzekkeresi
K:İlave işler listesi
L:Gerekçe raporu
M:Belge talep yazısı
N:Ön inceleme tutanağı
O:Teklif varakası
P:Geçici kabul heyet
oluru
R:Geçici kabul tutanağı
S:Tutanak
Ş:Kesin hakediş raporu
T:Ödeme emri
müzekkeresi
U:Kesin kabul teklif
varakası

13) Tutanak
14) Bilgi teslimi
15) Bilgi teslimi
16)Onay formu
17)Demir kalıp teslim tutanağı
18) Deney tutanağı
19)Malzemelerin uzaklaştırma yazısı
20)Deney tutanak
21)İmalatın sökülmesi ile ilgili yazı
22)İmalatçı firması seçim yazısı
23)Onay
24) Görevlendirme oluru
25)Bilgi teslimi
26) Uyarı yazısı
27)Gerekçe raporu
28) Komisyon kararı
29) All-Risk sigortası
30) All-Risk sigortası
31) Bilgi teslimi
32) Yazı
33)Yaklaşık maliyet
34) Onay
35) Bilgi belge
36) Hakediş
37) Hakediş
38) Hakediş
39) Muhtura
40) Hakediş
41) Hakediş
42) Dilekçe
43) Hakediş
44) Hakediş
45) Tutanak
46) Bilgi teslimi
47) Uyarı yazısı
48) Teklif varakası
49) G. Kabul tutanağı
50) Tutanak
51) Tutanak
52) %3 lük G.K. eksikliklerinin ödenmesi
yazısı
53) K.Kabul tutanağı
54) Kesin hesap
55) Muhtura
56)Kesin teminatın çözülmesi yazısı
57) Teminat süresinin uzatılması yazısı
58) Kesin teminatın çözülmesi yazısı
59) Fesih ve tasfiye
60) Fesih ve tasfiye
61) Fesih ve tasfiye
62) Fesih ve tasfiye

