
ASFALT /  TRETUAR KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASIİlgili problemin giderilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılacak iş asfalt 

mı, treruar mı? 

Ölçümlerle yapılacak yolun kotlarının 

belirlenmesi 

Arazi ölçümlerinin yapılması 

İhale dosyasında sokak listelerinin alınması 

TRETUAR ASFALT 

Haritadaki kotlara uygun tretuar 

çalışmasının yapılmasının sağlanması 

Tretuarların kontrol edilmesi 

Problemin 

giderilmesi 

Problem var 

mı? 

İşin yapıldığına dair rapor  

tutularak bilgi ortamında 

kaydedilmesi 

İşin yapılmasına 

devam edilmesi 

Raporun arşivlenmesi 

Atılan asfalttan sıcak iken 

numune alınması 

Asfalt karışım oranına ve 

gradyosuna bakılması 

Oranların ihale asfalt şartnamesi 

ile  karşılaştırılması 

Problem var mı? 

İlgili problemin giderilmesi 



İHALELİ İŞLERDE GEÇİCİ KABUL İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müteahitten geçici kabul taleb, ve kesin 

hesap dilekçesinin gelmesi 

Yapılan tüm hak edişlerin kontol edilmesi 

Problem varmı? Problemin giderilmesi 

Geçici Kabul teklif belgesinin hazırlanması 

Belgenin Müdür tarafında imzalanması Başkanın görüşünün 

alınması ve geçici kabul komisyonun atanması 

Heyetin belirlendiği gün Fen İşl. Müh. İle  birlikte kontrolün 

yapılması 

Meteahitin  

heyeti için 

davet edilmesi 

Müteahit 

eksiklerin 

giderilmesi 

Problem varmı? 

Tutanak hazırlanması 

Geçici kabulün yapılması 

Son hak edişin yapılması 

SSK ya işle ilgili detaylı 

bilgilerin ve hak ediş 

dosyasının fotokopisi 

gönderilmesi 

Geçici kabul 

eksiklik 

tutanağının 

hazırlanması 

Eksiklerin 

giderilmesi için 

süre verilmesi 



HAK EDİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müteahidin Hakediş isteği 

Hak ediş dosyasını 

kim hazırlayacak 

Müteahit Fen İşleri 

Müteahidin ataşmanları 

hazırlayıp hake diş 

isteğinin dilekçesi ile hak 

edişi hazırlayarak getirmesi 

Yapılan ölçüm ataşmanının ve 

hakedişin kontrol edilmesi 

Hataların 

düzeltşlerek 

müteahite geri 

gönderilmesi 

Hak ediişte 

hata varmı 

Hak edişin Fen İşleri Müdürlüğü 

tarafından onaylanması (3 nüsha) 

Tahakkuk için ataşman ve hak ediş 

dosyasının Mali Hiz Müd’e 

gönderilmesi 

İşin Yapıldığı yerde 

kontrol yapılarak 

ölçülerin alınması 

Kontrollerde 

Eksik varmı 

Eksiklilerin 

firmaya 

bildirilmesi 

Ataşman yapılması 

Hak ediş dosyalarının hazırlanması 

Hak ediş dosyasının müteahite 

gönderilmesi 

Müteahit tarafından kontrol edilerek onaylanan 

dosyanın Fen. İşl. Müd. Ne ulaşılması 

Evrakların Fen İşl. Müd de 

Arşivlenmesi 



İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI  İŞ AKIL ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş programının 

hazırlanması  

İş prgramıyla yaklaşık 

bütçenin 

karşılaştırılması 

Hangi ihaleye 

çıkalacağına 

karar verilmesi 

İşin yapılacağı 

yerde keşif 

yapılması 

Uygulanan 

projenin 

hazırlanması 

Projenin 

kontrolü 

Birim 

fiyatların 

belirlenmesi 

Metrajların 

çıkarılması 

Yaklaşık 

maliyetin 

hesaplanması 

Bütçe ile yaklaşık 

maliyetin 

karşılaştırılması 

Değişiklik 

gerekiyormu? 

Bütçeye göre 

değişiliklerin 

yapılması 

İdari şartname 

hazırlanması 

Teknik 

Şartnamenin 

hazırlanması 

Şartname 

tasarısının 

harılanması 

Dosyasının ihale yapılmak 

üzere Destek birimine 

teslimi 

İhalesi yapılan dosyasının 

Fen İşl. Müd.’ne teslimi 

Sözleşme yapılması 



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ASFALT YAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfalt yapılacak yerlerin 

değerlendirilmesi 

Gelen talepler ışığında ön 

keşiflerin yapılması 

Keşif sonucunda taleplerin 

değerlendirilmesi 

Yoğunluğa ve işin yoğunluğuna 

göre bölgelerin planlanması 

Program dahilinde iş 

makinelerinin olay yerine 

yönlendirilmesi 

 

Asfalt kesme makinesi ile yama 

yapılacak yerine asfalt kesme 

işleminin gerçekleştirilmesi 

Kontrol sırasında 

gözlemler yapılması 

Yama yapılacak alan 

büyük mü? 

Topoğrafların kot verme 

işlemini gerçekleştirmesi 

Deforme olan bölümün kazılması 

Kazılan bölüme mekanik malzeme atılarak silindir ile 

sıkıştırılması 



KESİN KABUL İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müteahhitin kesin kabul alep dilekçesiyle 

Yazı İşl. Müd.’ne gönderilmesi 

Yazı İşleri Müd. Tarafından yazının Fen 

İşl. Müd’ne gönderilmesi 

Kesin kabul teklif belgesinin 

hazırlanması 

Belgenin Fen İşl. Müd. Tarafından 

imzalanması ve Başkan tarafından  

onaylanıp kesin kabul komisyonun 

atanması 

Heyetin belirlendiği günde Fen İşl. 

Müh. İle birlikte kontrolün yapılması 

Heyeti kontrol için 

davet etmesi 

Müteahitin eksiklerini 

gidermesi 

Herhangi bir 

problem varmı? 

Kesin kabul 

tutanağının 

hazırlanması 

Eksiklerin giderilmesi 

için belirli bir süre 

verilmesi 

Tutanak hazırlanması 

Kesin kabul yapılması 

Temitatın çözülmesi için mali hiz 

müd.’ne yazı yazılması 



YOL AÇILMASI İÇİN AKIŞ ŞEMASI 

 
İmar planına göre açılacak yolların 

belirlenmesi (talep veya müd. 

İncelenmesi gereği) 

Harita üzerinde yolun açılacağı 

yerin incelenmesi 

Yolun zemine aplike edilmesi 

Zemine aplike edilen yolun iş 

makineleriyle açılması kazı – dolgu 

yapılması 

Çalışma alanına hergün giderek 

kontrol yapılması 

Terkin 

İşlemi 

yapılmışmı? 

Terkin 

işleminin 

yapılması için 

İmar İşl. Müd. 

bildirilmesi 

İmar İşl. Müd’den 

terkin yapıldığına 

dair bildirim 

Hataların 

giderilmesi 

Açılan yol 

doğrumu? Yol açma işlemi bitmiştir. 


