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HÝZMET ESASLARI

Mimarlýk-Mühendislik Hizmetleri ve Esaslarý

Yapý üretiminin gerçekleþtirilmesine esas, proje ve kontrolluk hizmetleri uzmanlýk ve çalýþma konularýna göre ilgili oda üyesi m
ve mühendisler tarafýndan yapýlýr.
Esas proje yanýnda yada ayrýca üstlenilecek kontrollük hizmetleri þunlardýr:

a) Þantiye Þefliði : Yapý üretimi veya mimarlýk mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatýn plan, proje, resim ve
hesaplarýna, fen ve sanat kaidelerine, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði esaslarýna, genel þantiye organizasyonu iþlerine dair teknik
mevzuata uygun olarak mesleki kontroller ve fenni mesulün direktifleri doðrultusunda yürütülmesi ve denetlenmesinin ilgili
mimar ve mühendislerce yapýlmasýdýr.

b) Mesleki Kontrollük : Yapý üretiminin veya mimarlýk mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatýn yapýmý sýrasýnda,
yürürlükteki yasa, yönetmelik, þartname ve projelerine uygunluðunun mimar ve mühendislerce uzmanlýk konularýna göre ayrý a
denetlenmesidir.

c) Fenni Mesuliyet : Yapý üretiminin veya mimarlýk, mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatýn onaylý proje, ruhsat
ve eklerine uygun olarak yapýlmasýnýn saðlanmasý için sürveyan, þantiye þefi ve mesleki kontrollük hizmetlerinin koordinasyon
yapý üretimi ile ilgili her türlü hususun yürürlükteki imar yasasý, imar planý, yönetmelikleri ve lejantlarý ile TMMOB Kanun ve
yönetmelikleri açýsýndan denetlenmesi ve tüm bu hususlarýn gerçekleþtirilmesinde iþverene, resmi kontrol kurumlarýna ve mes
odalarýna karþý mimar ve mühendislerce üstlenilen yetki ve sorumluluklardýr.

inþaat Mühendisi Fenni Mesulün Görev Yetki ve Sorumluluklarý
1- Yapýda uzmanlýk alaný ile ilgili konularda TSE&rsquo;ye uygun malzeme kullandýrmak
2- Yapýnýn kendi uzmanlýk alaný kapsamýndaki imalatlarýný Teknik þartnamelere uygun yaptýrtmak.
3- Yapýda kendi uzmanlýk alaný içindeki olumsuzluklardan diðer Fenni Mesulleri haberdar etmek.
4- Denetim sonuçlarýný ilgili Yapý Denetim Defterine iþlemek.
5- Kendisine bildirilmesi durumunda ilgili idarelerin ve Odalarýn yapýyý denetlemeleri esnasýnda inþaat mahallinde
bulunmak.
6- Yapý Kullanma izni aþamasýnda uzmanlýk alanlarý ile ilgili raporlarý tanzim etmek.
7- Kazýnýn güvenli biçimde yapýlmasýný saðlamak.
8- Zemin Etüdü sonuçlarýnýn parsele uygun olmasýný saðlamak.
9- Yapýnýn temel sisteminin doðru olarak aplike edilmesini saðlamak .
10- Kalýp ve demir donanýmlarýnýn taþýyýcý sistem projesine uygunluðunu saðlatmak.
11- Ýlgili Fenni Mesullerin denetimleri tamamladýktan sonra &ldquo;Beton Döküm Olur Belgesi &ldquo; ni vermek.
12- Beton dökülmesi esnasýnda inþaat mahallinde bulunmak ve numune alýmlarýna nezaret etmek.
13- Beton ve demir Numunelerinin þartnamelere uygun olarak test edilmelerini saðlamak ve sonuçlarýna göre hareket etmek.
14- Yapýda taþýyýcý sistem imalatlarýnýn projeye uygunluðunu saðlamak.
15- Projelendirilmesi gereken istinat duvarýnýn projesine uygun imalatýný saðlamak.
16- Yapý duvarlarýnýn teknik þartnamelere uygun yapýmýný saðlamak.
17- Çatý taþýyýcý sisteminin ve kalkan duvarlar ile bacalarýn teknik þartnamelere uygun yapýmýný saðlamak.
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