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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönerge 233 sayılı KHK’ye göre kurulan ve 14/12/1984 tarih ve 

18605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ana 

Statüsü gereğince, Genel Müdürlüğe bağlı işletmelerde ve merkezde yapılan inşaat 

faaliyetlerinde yapı denetimi ve işlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge TİGEM merkez ve bağlı işletme müdürlüklerince 

uygulanır.  

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte geçen; 

Merkez: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez birimleri, 

İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşrada bulunan işletme 

müdürlükleri, 

Yapı Denetimi: Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri, 

Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca yaptırılan her türlü, 

yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüd ve proje işlerinin kontrolü, 

Yapı Denetim Teşkilatı: Yürütülen yapım işlerinin Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü adına kontrol hizmetlerini yürüten teşkilat, 

 Yapı Denetim Mühendisi: Yapı denetim görevini yapan mühendisler, 

 Yardımcı Yapı Denetim Elemanları: Tekniker, teknisyen ve topograf unvanlı 

elemanlar, 

 Rölöve: Bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının iç ve dış mimarisinin, 

taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı, 

 Ataşman: Projede bulunduğu halde uygulama gereği yapılan değişikliklerin 

saptanması amacıyla çizilen, Sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken 

tartı,yerinde ölçü, saptama v.b. tutanaklar, 

 Yeşil Defter: İki hakediş arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu 

üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defter, 

 Röper: Baz alınan koordinat ve/veya kot, 

 İhzarat: İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla öceden alınıp, stoklanması 

işlemi, 

 Terkin: Bir yapının ya da tesisin amortisman hesapları yapıldıktan sonra, yapısal ve 

ekonomik olarak ömrünün tamamlandığının anlaşılmasıyla ayniyat kayıtlarından silinmesi 

işlemi, 

 İfade eder. 
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Yapı denetim teşkilatı 

MADDE 4- (1) TİGEM’de Yapı Denetim Teşkilatı merkez ve işletmelerde mühendis, 

tekniker ve teknisyenler tarafından oluşturulur.  

(2) Komisyon; 

a) Merkez ihalelerinde ilgili dairenin talebi ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı 

ile, 

b) İşletme ihalelerinde ise Makine İnşaat Şube Şefinin talebi ve İşletme Müdürünün 

onayı ile, 

 teşekkül ettirilir. 

(3) Yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesinde, işlerin önem ve büyüklüklerine göre 

yeterli sayı ve nitelikteki yapı denetim mühendisleri ile tekniker ve teknisyenler 

görevlendirilir. 

(4) Yapı denetim teşkilatında görevlendirilen personellerin bilgileri görevlendirilen 

yapı denetim elemanlarına ve yükleniciye işe başlama süresi içerisinde resmi yazı ile bildirilir. 

(5) Bir yapının denetim elemanı, birden fazla işin yapı denetiminde görevlendirilebilir. 

(6) Denetlenecek işin büyüklük, nitelik ve önemine göre iş, kısımlara ayrılabilir ve her 

kısım için ayrı bir yapı denetim birimi oluşturulabilir. 

Çalışma esasları 

MADDE 5- (1) Yapı denetiminin maksadı, sözleşme konusunu ve muhtevasını teşkil 

eden işlerin, sözleşme ve eklerindeki şartlara, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde 

yürütülmesini sağlamaktır. 

(2) İhale Makamı tarafından, işe başlama süresi içerisinde yapı denetimine konu olan 

işe ait sözleşme dosyasının örneği, işle ilgili proje ve diğer evraklar gerektiğinde yapı denetim 

teşkilatına veya birimine resmi yazı ekinde gönderilir. 

(3) Yapı denetim görevlileri; çalışmaları için ayrılan ve gösterilen yerlerde görev 

yaparlar. Bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı olmasına özen gösterirler ve çalışmalarla ilgili 

olarak yetkililere bilgi vermeye hazır konumda tutulmasını sağlarlar. 

(4) Yapı denetim görevlilerinin, görevlendirildikleri işten, sürekli veya işin akışını 

etkileyecek sürede ayrılmasında, o zamana kadarki iş için tutulması gerekli her türlü rölöve, 

ataşman, yeşil defter, tutanak ve benzeri işleri ikmal etmiş olmaları şarttır. Bu evrakların, 

görevden ayrılan yapı denetim görevlilerinin yerine görevlendirilecek personele veya amirine 

bir tutanakla devir teslim edilmesi zorunludur. Ancak bu takdirde görevden ayrılmalarına izin 

verilir. Görevden ayrılan yapı denetim görevlisinin yerine görevlendirilen yapı denetim 

görevlisi, kendi denetim süresi içinde yapılan işlerden sorumludur. Ayrıca devir teslim 

işlemlerinin yerine getirilmesinde yapı denetim mühendisi sorumludur. 

(5) Yapı denetim görevlileri, iş yerlerinde meydana gelebilecek doğal afet, yangın, 

salgın hastalık ve benzeri durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgili 

makamlara ve yerlere hemen duyurur. 

(6) Yapı denetim teşkilatının, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirme yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak 

sorumlulukları saklıdır. 
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(7) Yapı denetim teşkilatı, denetlediği işlerin ve çalışmaların 09/08/1983 tarihli ve 

2872 sayılı Çevre Kanunu ile alt mevzuatına uygun olarak yapılmasını öncelikle sağlar. 

(8) Yapı denetim teşkilatı, denetlediği yerlerde 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile alt mevzuatında öngörülen hususlara uygun olarak 

çalışılmasına dikkat eder ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar; bu konuda eğitici 

yönlendirmede bulunur. 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 6- (1) Yapı Denetim Teşkilatında denetim yapan görevliler Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun olarak 

ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirinin emir, denetim ve gözetimi altında görevlerini 

yürütürler. 

 (2) İdarenin merkez ve taşra birimlerinde her kademede görev yapan ilgililer, gerek 

teşkilattaki görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, gerekse sözleşme uygulamalarından 

kaynaklanan işlerde ve/veya oluşturulacak komisyonlarda görev almaları durumunda, bu 

görev ve yetkileri kapsamında da sorumlu olurlar. 

İnşaat şube müdürü 

MADDE 7- (1) İnşaat Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 

belirtilmiştir. 

a) Yönetim ve denetimi kendisine verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, 

uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun bir biçimde 

yapılmasından, işin süresinde bitirilmesini sağlatmak üzere gözetim ve denetiminden 

sorumludur. 

b) Yapı denetim mühendisince düzenlenecek rölöve, yeşil defter, ataşman defteri, 

plankote, hesap, hakediş, tutanak ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrak ve projelerin 

zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve yapı denetim hizmetlerinde 

çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını takip eder. 

c) Denetim işlerini bizzat veya yapı denetim mühendisi aracılığı ile yerinde 

inceleyerek yapılan işleri denetler. 

  ç) Yapı ve tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya uygun çözümleri 

belirlerse; değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine mukayeseli keşif hazırlatarak işin 

özelliğini de bozmamak şartı ile başka imalatın yapılması önerisinde bulunabilir. 

d) İşin, kendisi tarafından incelenmesinin zorunlu gördüğü kısımlar için yapı denetim 

mühendisine talimat verir ve uygulamaları takip eder. 

  e) İşin sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı 

ve iş programına göre işin süresinde bitirilip bitirilemeyeceğini denetler.  

f) Yüklenicinin ihzarat, imalat, inşaat, tesisat ve onarım işleri ile diğer çalışmalarında 

projeye aykırılık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü tekdirde; 

1) Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkarılması ve 

uygun ihzaratın yaptırılması, 

2) Kurulu imalatın düzeltilmesi veya yıkılıp yeniden yaptırılması, 

3) Şantiyede bulunan yetersiz ve uygun görülmeyen personel ve işçilerin 

değiştirilmesi, 

4)   Aksayan çalışmaların hızlandırılması, 
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5) İşçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin 

aldırılması, 

6) 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre, işçi sağlığı ve 

iş güvenliğinin sağlanması konusunda yasal önlemlerin aldırılması, 

7)   Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması, 

 hususlarında yükleniciye gerekli süreyi de vererek yazı ile bildirir ve uyarılarda 

bulunur. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir 

tutanakla durdurur. İşi durdurma gerekçeleriyle birlikte durumu derhal Tarımsal 

Mekanizasyon ve İnşaat Daire Başkanlığı’na bildirir. 

 g)  Yapı denetim birimince hakediş raporlarının zamanında ve usulüne göre ve 

noksansız olarak düzenlenmesini sağlar. Hakediş üzerinde gerekli incelemeyi ve varsa gerekli 

gördüğü düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat 

Daire Başkanlığı’na sunar. 

ğ) Kesin metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlayarak, geçici kabul 

tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde hazırlanan ve incelenen kesin hesapların tetkik ve 

tasdik edilmesini sağlar ve süresi içerisinde onaylanmasını takip eder.  

h) Sözleşme ve eklerinde fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde işe 

ait sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne göre yeni fiyatı belirler, artış ve eksilişleri 

tespit ederek hazırlanan mukayeseli keşiflerle birlikte Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire 

Başkanlığı’na iletir. 

ı) Yapı denetim elemanlarının süreli veya süresiz ayrılışlarında, işin denetimini 

aksatmamak için gerekli tedbirleri alır. 

i) Sözleşmesi gereğince, yüklenicinin iş yerinde bulundurulması gereken araç ve 

gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlar. 

j)  Sözleşmesi gereğince, yüklenicinin çalıştırdığı teknik personelin görevlerini uygun 

bir şekilde yapıp yapmadıklarını denetler. 

k) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere, yüklenicinin 

teknik personelinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmenliği gereğince idareye vermesi 

gereken belgelerinin idareye verilmesini sağlar. 

l) Yapılan inşaatta düzeltme imkanı bulunmayan, ancak kalmasında teknik bir sakınca 

görülmeyen işleri tespit ederek gereğinin yapılmasını sağlar. 

m) İşin bitiminde yüklenicinin müracaatı üzerine geçici ve kesin kabul yapılabilmesi 

için gerekli işlemleri tamamlatır, kabulü yapılan ve kabul tutanağında tespit edilen noksan ve 

kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar. 

n) Şantiyede ihzarat olarak bedeli ödenen ve idarece verilen malzemenin ve idareye ait 

araç ve gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılması ile korunmasını denetler, sağlar ve 

sağlatır. 

o) İnşaatta iş miktarının artış ve eksilişlerinde mukayeseli keşiflerin zamanında 

hazırlanmasını ve iş/keşif artışı olurunun alınmasını sağlar. 

ö) Yukarıdaki bentlerde sayılmayan sözleşme ve şartnameler gereği, işin iyi bir şekilde 

yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır, aldırır ve bu yönde yapı denetim 

elemanlarına gereken talimatları verir. 
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Yapı denetim mühendisi 

MADDE 8- (1) Yapı denetim mühendisi, kendisine verilen işleri sözleşme ve eklerine, 

şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına uygun olarak 

yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak için aşağıda belirtilen görevleri yetki ve 

sorumluluklar dahilinde yürütür. 

a) Yer teslimine katılır ve işin bulunduğu yerde önceden tespit edilmiş röperlerle, 

yeniden ihtiyaç duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının özelliğini değiştirmeyecek 

biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana 

geçirir. 

b) Yer teslimi için işyeri ile yardımcı yerleri, röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler 

ve malzeme ocakları gibi yerleri, yüklenici veya vekili ile gezerek gösterdikten sonra işyeri 

teslim tutanakları düzenlenir (EK-3). 

c) İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre yükleniciye verilmesi gereken 

genel vaziyet planı, kesit ve plankoteleri, uygulama proje ve detaylarını, mevcut inşaat 

durumunu tespit ile varsa ihzarat, tesisat, araç ve gereçleri vererek bunlarla ilgili tutanakları 

düzenler. 

ç) Yüklenici ile birlikte tespiti gereken taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla, 

tartı, ölçü ve benzeri tutanakları da zamanında düzenleyerek tasdik edilmesini sağlar. 

d) İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında işyerinde meydana gelebilecek ve tehlike 

doğurabilecek su, kanalizasyon, elektrik, iletişim, gaz ve boru hatları ile karayolu geçişleri 

gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır. 

e) Uygulama projelerinin uygunluğunu yerinde kontrol eder. Gerekli ve zorunlu 

gördüğü değişiklikleri belirleyerek gerekçeleriyle idareye bildirir. 

f) Yüklenici tarafından yapılması öngörülen projelerin, sözleşme esaslarına göre 

zamanında yapılmasını sağlar ve onaya sunar. 

g) İşte kullanılacak her türlü inşaat, elektrik ve mekanik tesisatla ilgili malzemenin, 

ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirtildiklerinde örnekler alarak ve aldırarak 

gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptırır. Bu malzemelerin niteliğinin, ocak ve alınış 

yerleri, boyut, şekil ve teknik özelliklerinin sözleşme eki şartnamelere uygunluğunu kontrol 

etmekle beraber, gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin 

kullanılacağı yere ve işe göre uygun olup olmadığını inceletir ve uygun olmayan malzemenin 

iş yerine getirilmesine izin vermez. 

ğ) İdarece, ara hakedişlerle bedeli ödenen, tahsis edilmiş veya şantiyeye intikal etmiş 

tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye girişini, şantiye içinde saklanmasını ve inşaatta 

kullanılmasını denetler. 

h) Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye ve laboratuvarda yapılması gereken 

deneyleri yapar ve yaptırır. 

ı) Temel sondajlar ile yükleme deneylerini yaptırarak gerekli raporları düzenletir ve 

idareye sunar. 

i) Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı, boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına 

göre eksiksiz olarak yaptırır ve onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz. 
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j) Her türlü kazı, dolgu, temel, kalıp, demir ve betonun denetimini yapar, fen ve sanat 

kurallarına ve şartnameye uygunluğunu kontrol ederek işe başlama ve devamına izin verir. 

Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanakları hazırlar ve sonucu idareye sunar. 

k) İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli olan malzeme, işyerinde yeterli miktarda 

bulundurulmadıkça işe başlatmaz. 

l) Sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından düzenlenecek iş programının, 

sözleşmede belirtilen süre içerisinde düzenlenip, idarenin onayına sunulmasını sağlar.(EK-4). 

m) İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek, gecikmeler olduğu ve uyarılara 

rağmen giderilmesine çalışılmadığı taktirde yükleniciye yazılı uyarıda bulunulmasını sağlar. 

n) İşin sözleşme ve ekleriyle, şartnameler, fen ve sanat kurallarına uygun olarak 

yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder; uygun olmayan hususlar görüldüğünde 

düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde durumu idareye sunar. 

o) Yüklenici tarafından yapılan her türlü inşaat, imalat ve tesisatın yerinde tespitini 

yaptırır, uygulama projesine göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hallerde 

yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlamayan ve bu şekilde kalmasında sakınca görülmeyen 

eksiklikleri idareye bildirir. 

ö) İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle, yanlışların zamanında 

düzeltilmesini sağlar. 

p) Beton dökümü, boru döşenmesi, boru hatlarının basınç düzeyi, dolgu yapılması, 

bunlarla ilgili deneyler, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi mümkün olmayan 

işlerin yapımını bizzat kontrol eder. 

r) Şantiye, rölöve ve ataşman defterleri ile tutanakları, düzenlenmesi için her türlü 

kayıtları usulüne uygun olarak tutar veya tutturur; bunları denetleyerek muhafaza eder. 

  s) İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ile ilgili her türlü tedbirin alınıp 

alınmadığını izler, eksik olan hususların yapılmasını talep eder. Bu hususların yerine 

getirilmemesi halinde durumu idareye bildirir. 

ş) Sözleşme kapsamındaki işlerden, işletmeye açılabilecek kısımların öncelikle 

tamamlanmasını sağlar. 

t) Geçici hakediş raporlarını, imalat ve ihzarat miktarlarını ölçerek, tartarak ve sayarak 

tespit eder; yeşil defter ile ataşman değerlerini esas almak suretiyle düzenler. 

u) İşin geçici kabule hazır hale gelmesi durumunda, geçici kabul teklif belgesi 

hazırlayarak (EK-5) idareye bildirir. Kabul heyetine denetimini yaptığı işler ile ilgili gerekli 

izahatı verir. Kabulde tespit edilen noksan ve kusurlu işleri zamanında ve şartnamelere uygun 

şekilde tamamlatılmasını takip eder (EK-6). 

ü) Geçici kabul yapıldıktan sonra kesin hesapları, sözleşmesinde belirtilen süre 

içerisinde hazırlayarak onaylanmak üzere idareye sunar. Teminat süresi sonunda kesin kabul 

teklif belgesini hazırlayarak (EK-7) işin kesin kabulünün yapılması için teklifte bulunur. 

İnşaat teknikeri - inşaat teknisyeni 

MADDE 9- (1) İnşaat Teknikeri ve İnşaat Teknisyeni; 

a) Görevlendirildiği iş yerinde sürekli olarak bulunup işin yapı denetim mühendisinin 

direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını gözetleyerek 

sağlar. 
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b) Görevlendirildikleri şantiyede fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve iş makinelerinin 

çeşit ve sayılarını tespit ederek, yaptıkları işin cinsine göre ayrı ayrı puantaj defterine kayıt 

eder. 

c) İşyerinde topladığı bilgileri, inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerdeki tüm 

çalışanların ad ve soyadlarını puantaj defterine yazar. 

ç) Yapı denetim mühendisince kabul edilmiş örneklere uymayan ve her türlü inşaat ve 

tesisat malzemesine ait ihzaratın yapılmasına ve kullanılmasına engel olur, aksi takdirde yapı 

denetim mühendisine bilgi verir. 

d) Şantiyeye getirilen her türlü inşaat ve tesisat malzemesinin şartnamelere uygun 

olarak istif ve depo edilmesini sağlar. 

e) Her türlü harç ve betonların, şapların, asfalt ve kaplama karışımlarının ve diğer 

benzeri imalatın karışımlarının teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde, yapı denetim 

mühendisinin tarifine uygun olarak belirli oranlarda yapılmasının, belirli sürede yerine 

konulmasını ve yerine konulmuş imalatın koruma süresi içinde bakımını sağlar. 

f) Blokaj, stabilize, kırma taş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi, sulanması ve 

sıkıştırılmasını gözetir. 

g) İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre yükleniciye kiraya verilen her türlü iş 

makinelerinin, günlük çalışma saatlerini tespit eder. 

ğ) Yapı denetim mühendisi ve Yüklenici ile birlikte tespiti gereken,  taşıma 

uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla, tartı, ölçü ve benzeri tutanakları da zamanında 

düzenleyerek tasdik edilmesini sağlar. 

h) İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında işyerinde meydana gelebilecek ve tehlike 

doğurabilecek su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları, gaz ve boru hatları, karayolu 

geçişleri gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır. 

ı) Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı; boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına 

göre eksiksiz olarak yaptırır; onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz. 

i) İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve uyarılara 

rağmen giderilmesine çalışılmadığı takdirde yapı denetim mühendisine bildirir. 

j) İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle, yanlışların zamanında 

düzeltilmesini sağlar. 

k) Beton dökümü, boru döşenmesi, boru hatlarının basınç düzeyi, dolgu yapılması, 

bunlarla ilgili deneyler, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi mümkün olmayan 

işlerin yapımını bizzat kontrol eder. 

l) İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ile ilgili her türlü tedbirin alınıp 

alınmadığını izler, eksik olan hususların yapılmasını talep eder. Bu hususların yerine 

getirilmemesi halinde durumu idareye bildirir. 

m) Yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için, yükleniciye sözlü uyarıda bulunmaya 

yetkilidir. Ancak devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton ve harç yapılması, 

zamanından önce kalıp sökülmesi, demir kontrolü ve teslim alınmadan beton dökülmesi, 

temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kötü nitelikte olduğu belirlenen ve 

şantiye dışında çıkarılması istenen malzemenin kullanılması gibi hallerde, bu kısımlardaki 

çalışmaları durdurur ve derhal yapı denetim mühendisini haberdar eder. 

n) Kazıların projesine uygun olarak yaptırılmasını sağlar.  
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o) Geçici hakediş raporlarını imalat ve ihzarat miktarlarını ölçerek, tartarak ve sayarak 

tespit eder; yeşil defter ile ataşman değerlerini esas almak suretiyle düzenlenmesine yardımcı 

olup, yapı denetim mühendisi ve yüklenici ile birlikte imzalar.   

ö) İşin geçici kabule hazır hale gelmesi durumunda, geçici kabul teklif belgesi 

hazırlayarak idareye bildirir. Kabul heyetine denetimini yaptığı işler ile ilgili gerekli izahatı 

verir. Kabulde tespit edilen noksan ve kusurlu işleri zamanında ve şartnamelere uygun şekilde 

tamamlatılmasını takip eder. 

p) Geçici kabul yapıldıktan sonra kesin hesapları, sözleşmesinde belirtilen süre 

içerisinde yapı denetim mühendisi ile birlikte hazırlar ve onaylanmak üzere idareye sunar. 

Teminat süresi sonunda kesin kabul teklif belgesini hazırlayarak işin kesin kabulünün 

yapılması için teklifte bulunur. 

Topograf 

MADDE 10- (1) Topograf; 

a) Yapı denetim mühendisinin talimatı çerçevesinde alet operatörü, nivocu ve yardımcı 

diğer elemanlarla birlikte çalışırlar. 

b) Her türlü aplikasyon ve nivelman, en ve boy kesit, harita ve plankote, rölöve 

alımlarını yapar; kazı ve dolgu hareketlerini kontrol eder. 

c) Bu görevleri yüklenicinin elemanları ile müştereken yapar; ölçü defterlerini 

yüklenici ve yapı denetim mühendisi ile birlikte imzalar. 

ç) İnşaat başlamadan yüklenicinin topograf ekibi ile birlikte tesis yerinin rölövesini 

müştereken alır. Tesisin inşasında özellik arz eden durumlarda, yine müştereken 

imzalanmasını sağlar. 

Defterler, belgeler ve tutanaklar 

MADDE 11- (1) Yaptırılmakta olan her türlü iş için şantiye defteri, rölöve defteri, 

ataşman defteri, yeşil defter ve tutanaklar tutulur; hakedişler düzenlenir. Burada, yapılan 

işlerin projenin hangi kısmına ait olduğu belirtilerek defterler tanzim edilir. Defterlere sayfa 

numaraları konulur. 

(2) Yüklenici, taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap, cetvel, rölöve, 

ataşman defteri ve tutanakları imza etmek zorundadır. Bu defteri imza etmekle de içindekileri, 

hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur. Yüklenici adı 

geçen hesap defterlerini itirazi kayıtla imza eder ve imza ettiği tarihten itibaren Yapım İşleri 

Genel Şartnamesinde belirlenen süre içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile bildirmek 

zorundadır. Yüklenici bu süre içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza 

etmiş sayılır. Yüklenici adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir 

tutanakla belirlenir. 

(3) Bu defterler, belgeler ve tutanaklar, müspet evrak niteliğinde olup kaybolmasından 

yapı denetim mühendisi veya kaybeden ilgililer sorumludur. 

(4) Herhangi bir nedenle yapı denetim mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı 

takdirde veya işin sonunda bu defter ve tutanakları idareye teslim etmekle yükümlüdür. 

Rölöve defteri 

MADDE 12- (1) Rölöve defteri, projesine veya işin özelliğine göre tadilen veya 

projesinde olmadan yapılan işlerin ölçülerek geçirildiği defterdir. 
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(2) Rölöve defterine sayfa sıra numarası konarak, ilk sayfasına işin adı, yeri ve 

yüklenicinin adı yazılır. Rölöve defterine geçirilen kayıtların başında ilgili imalatın cinsi, türü 

ve yeri belirtilir. 

  (3) Rölöve defterine; 

a) Sözleşme ve eki şartnameler gereğince yapılması zorunlu bulunan işe ait şekil ve 

krokiler, 

b) Her türlü yapının temel üst kotu altında kalan kasımları, bunlarla ilgili doğal zemin, 

temel tabanı, sözleşmesine göre gerekiyorsa zeminin klası, şev durumları, röpriz ve iksalara 

ait şekil, kroki, kot ve her türlü ölçmeler, 

c) Her türlü kazı, ariyet ve depo yerlerine ait kroki, uzaklık, kot ve ölçülen boyutlar, 

ç) Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler, 

d) Şartnamelerine göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak tespit edilecek miktarlar, 

e) İş yerinde bulunup da şartnamesine göre kaldırılması veya bedeli ölçülere göre 

ödenmesi gereken her türlü yapı, geçici köprü, tesis, yol ve kanallar ile ağaç kesimi gibi 

ileride tespiti ve ölçülmesi imkânsız olan her türlü işe ait ölçü, kroki ve şekiller, yapı denetim 

mühendisi tarafından yüklenici veya yetkili temsilcisi ile birlikte kaydedilir ve imza edilir. 

Ataşman defteri 

MADDE 13- (1) Ataşman defteri, genel olarak projesine göre yapılan imalatların, 

daha önce rölöve defterine işlenmiş ve tamamlanmış olan işlerin poz numarası ve kübaj 

hesapları ile birlikte geçirildiği defterdir. 

(2) Ataşman defteri, her sayfası mühürlenmiş ve numaralanmış, hangi işe ve 

yükleniciye ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak hakediş içerisinde yer alır. 

(3) Yapı denetim mühendisi ataşman defterine belirtilen hususları imal tarihinde 

kaydederek yüklenici veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder. 

(4) Ataşman defterinde tükenmez veya sabit kalem kullanılarak yazı, rakam, resim, 

kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız yazılarak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. 

Herhangi bir yanlışlık yapıldığının anlaşılması halinde, ilk rakam ve yazı okunacak şekilde 

üzeri kalemle çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli kalemle yüklenici ile birlikte imza 

edilecektir. Tam sayfa bozulması halinde ise köşeden köşeye çizilip geçersiz sayılmasının 

nedeni yazılarak imza edilecektir. 

(5) Ataşman defterinin kroki bölümüne çizilecek plan, kroki ve kesitlerde rölöve, kot 

ve boyutları, sözleşmesine göre gereken diğer bilgileri ile rölövenin yapıldığı tarihinin 

yazılması gereklidir. 

(6) Metraj bölümünde ise yapılan imalatın adı, birim fiyat numarası ve birimi 

gösterilerek kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır. 

(7) İnşaat yapımı sırasında plankoteler, zemin, temel tabanı, kazı tesviye kotları gibi 

tüm işlerin kotları, ataşman defterindeki röper kotlarına uyularak ve kontrol edilerek tespit 

edilir. 

(8) Ataşman defterine geçirilecek ölçü, bilgi, kroki ve şekiller defterin üst kısmındaki 

milimetrik bölümde gösterilir. Şekil ve krokiler, teknik resim kurallarına uygun olarak 

boyutlandırılır. Bütün şekiller, yazı ve hesaplar önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip 

kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden tükenmez veya sabit kalemle geçilebilir. 
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(9) Belirtilen işler, yapılan son rölöve tarihinden itibaren en çok on gün içinde bitiş 

tarihleri de yazılarak ataşman defterine işlenir. 

Yeşil defter 

MADDE 14- (1) Yeşil defter, hakedişe esas olan, imalatı henüz tamamlanmamış 

işlerin, metrajları hesaplanmış iş kalemlerinin ve ihzaratın, poz numarası ve miktarı ile 

birlikte işlendiği defterdir. 

(2) Yeşil defterin sayfaları, tanzim tarihi konularak yapı denetim mühendisi ve 

yüklenici veya vekili tarafından imzalanır. İmzalanan yeşil defter hakediş ekinde onay 

merciine gönderilir. 

Tutanaklar 

MADDE 15- (1) Tutanaklar; sözleşme eki şartname gereğince, ihzaratı yapılacak veya 

imalata girecek olan sarf malzemelerin yüklenici ile birlikte saymak, tartmak, ölçmek veya 

durumunu tespiti şartı ile kullanılacağı yerlerle, miktar ve özelliğini açık bir şekilde belirterek 

yapı denetim mühendisinin katılımıyla en az iki kişilik bir komisyon ve yüklenici ile birlikte 

düzenlenir ve imzalanır. 

(2) Yukarıda belirtilen hususlar dışında, iş ile ilgili tespiti zorunlu hususlar için 

müştereken veya gerektiğinde idarece tutanak düzenlenir. 

(3) Tutanaklarda işin adı, kaç nüsha olduğu, hangi tarihte düzenlendiği ve numarası 

kesinlikle belirtilir. 

Hakedişlerin hazırlanması 

MADDE 16- (1) Yapı denetim mühendisi, yükleniciye verilecek geçici ve kesin 

hakedişleri, yüklenicinin başvurusu üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

zamanında düzenleyip imzalayarak, ataşman, yeşil defter, tutanak ve icmal cetvelleri ile 

birlikte idareye sunmakla görevli olup, içeriği ve sonuçlarından yüklenici ile birlikte 

sorumludur. 

a) Ara Hakedişler: Yüklenicinin sözleşme eki şartnamelerdeki hükümlere göre yaptığı 

işlerden doğan alacakları, ölçülere veya tespit edilen diğer sonuçlara uygun olarak ara 

hakedişlerle ödenir. Ara hakedişler geçici mahiyette ödemelerdir. 

b) Kesin Hakediş: Kesin hakediş, sözleşme eki şartname hükümlerine göre 

düzenlenmiş ve onanmış kesin metraj ve kesin hesap sonuçlarına göre, sözleşme ve eki 

şartnamelerdeki diğer hükümlerde göz önüne alınarak yapı denetim mühendisi ve yüklenici 

ile birlikte hazırlanarak, geçici kabul tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde 

incelenmek üzere idareye sunulur. İdareye sunulmuş olan kesin hesaplar, en geç altı ay 

içerisinde incelenip yetkili mercilerce onaylanarak, sözleşmesinde belirtilen süresi içerisinde 

kesin hakediş tanzim edilir. 

 İşlerin yürütülme aşamaları 

MADDE 17- (1) Etüd, proje, inşaat, elektrik tesisleri onarım ve bakım işleri, ilgili 

kanun, yönetmelik ve yönergelere göre yürütülür.  

(2) İşletme müdürlüklerine gönderilen proje dosyaları incelenir, uygulanması için 

gerekli hazırlıklar yapılır. Alım satım ve ihale komisyonlarına sevki yapılarak, işlerin ihale 

edilmesi ve malzeme temini sağlanır. Ayrıca, işletme müdürlüğünce yapılacak işlerle ilgili 

ihale ve sözleşme dosyalarının hazırlıkları yapılır, teknik şartnameler hazırlanır (EK-1, EK-2).  
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(3) Proje uygulaması sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar, projede yapılması muhtemel 

değişiklikler önceden tespit edilip, en kısa sürede Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire 

Başkanlığı’na iletilir. Gerekli görüldüğünde Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire 

Başkanlığı’ndan teknik eleman yardımı istenir.  

(4) İhale usulü ile yürütülen işlerin uygulamasında , 

a) Uygulaması ve kontrollük işlemleri, geçici ve kesin kabul işlemleri, ilgili şartname, 

sözleşme, yönetmelik ve yönergelere göre yürütülür.  

b) Yer teslim (işe başlama) tutanağı ile yükleniciye yer teslimi yapılır (EK-3). 

c) Yüklenicinin iş programına uyup uymadığının kontrolü ve hakedişe esas olmak 

üzere pursantaj (seviye tespit) cetveli hazırlanır.  

ç) Yükleniciye ödeme yapılması için hakediş raporu düzenlenerek onay için gerekli 

işlemler yapılır.  

d)Yüklenici tarafından bitirilen işlerin geçici kabulünün yapılması için yapım işleri 

geçici kabul teklif belgesi hazırlanır (EK-5). Geçici kabul komisyonunca, geçici kabulü 

yapılan işler için yapım işleri geçici kabul tutanağı düzenlenerek onaya sunulur (EK-6).  

e) Şartname ve sözleşmesinde belirtilen kesin kabul süresi dolan işler için yapım işleri 

kesin kabul teklif düzenlenir (EK-7). Kesin kabul komisyonunca, kesin kabulü yapılan işler 

için yapım işleri kesin kabul tutanağı düzenlenir ve onaya sunulur (EK-8).  

(5) İhaleli işlerde, kesin kabul tarihleri ile kati teminat mektubu süreleri takip edilerek 

bu süre içinde tesiste ortaya çıkan eksiklikler ve kusurların giderilmesi sağlanır. Kesin teminat 

mektubu süresi dolmadan kesin kabul işlemleri yapılmalı ve daha sonra teminat iade 

edilmelidir.  

 (6) Proje uygulaması tamamlanmış ve işletmeye açılmış tesis ve yapıların kesin hesap 

dosyaları hazırlanarak onaya sunulur ve maddi duran varlıklar hesabına alınması sağlanır.  

(7) İşletmeye açılmış olan tesis ve yapıların bu Yönerge uyarınca işletme, bakım, 

yenileme ve onarım işleri takip edilir ve yaptırılır.  

(8) Tesis ve yapıların uzun yıllar hizmet vermesini sağlamak amacıyla her yıl, bakım, 

onarım ve gerekirse yenileme için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları tespit edilerek işletme 

müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümlerine konulması sağlanır.  

(9) Ekonomik ömrünü dolduran, bakım ve onarımı ekonomik olmayan tesis ve 

yapıların terkinleri, ilgili yönetmelik ve yönergelere göre hazırlanarak kayıtlardan düşmesi 

sağlanır.  

 (10) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve ikincil mevzuatların gerekleri sağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 18- (1) Bu yönerge Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 

17.02.2017 tarihli ve 58 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 19- (1) Bu yönerge hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

yürütür. 
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