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1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET
VE DENETİM TÜZÜĞÜ

(26.08.1994 - R.G. 99 - EK III - A.E. 429 Sayılı Tüzük)

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI

(12/1976 Sayılı Yasa)

Madde 18 Altında Yapılan Tüzük.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yetki Kurulu 12/1976 sayılı Kıbrıs
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kuruluş Yasası’nın 18. maddesi ile kendisine
verilen yetkiyi kullanarak hazırlamış olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulunca onaylanan aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “1991 Ziraat Mühendisleri Mesleki Hizmet ve Denetim
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

2. Bu Tüzük, Ziraat Mühendisliği mesleğinin düzenli ve uyum
içerisinde sürdürülmesi; Ziraat Mühendislerinin ülkemizdeki yetki,
görev ve çalışma alanlarının belirlenmesi, ülke ve toplum yararına
uygulanmasının denetlenmesi ve zirai üretim kalite düzeyinin
yükseltilmesi amacına yöneliktir.

BÖLÜM I

Tanımlar 3. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Aile” bir Ziraat Mühendisinin kendisini, eşini, çocuklarını; kendi
ve eşinin annesi, babası ile kardeşlerini ve kardeşlerinin eşlerini
anlatır.
“Bilir Kişi” tarafsız ve konusunda uzmanlaşmış kişiyi anlatır.
“Birim Maliyet” bir tarımsal varlığın yaratılmasında veya bir
işletmenin tesisinde kullanılan toplam kıymetlerin birim alan veya
miktarına tekabül eden maliyeti anlatır.
“Firma” kâr amacıyla proje üreten özel ve tüzel kişilerianlatır.
“İşveren” Ziraat Mühendisliği hizmetlerini yaptıracak özel ve
tüzel kişileri anlatır.
“K.T.M.M.O.B.” Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliğini anlatır.
“Müteahit” Bu Tüzük kurallarında hazırlanan bir projenin Ziraat
Mühendislerinin denetim ve gözetiminde projenin fiilen yapımını
üstlenen kişiyi anlatır.
“Oda” K.T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odasını anlatır.
“Proje İhale Bedeli” Projenin ihale edilen bedelini anlatır.
“Proje Yaklaşık Maliyeti” Ziraat Mühendisliği hizmetleri
ücretlerinin hesaplanmasına temel olan başlangıçta ön proje veya
ihtiyaç programından sonra nihai projeden hesaplanan yapı veya
tesis alanı ile birim maliyetin çarpılması sonucu bulunan değeri
anlatır.
“Ücret Oranları Cetveli” daha sonra yönetmeliklerde belirlenecek
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olan ücret oranları cetvelini anlatır.
“Ücret Tarifesi” Ziraat Mühendislerinin mesleki hizmet
karşılığında alacakları ücreti belirleyen tarifeyi anlatır.
“Vize” Tarım, Hayvancılık, Zirai Alet ve makineleri, Zirai
İnşaatlar Zirai İmalat ve Paketleme Evleri, Su Kanalları ve
Göletler, Sulama Suyu ve Drenaj, Peyzaj Mimarisi, Toprak
Muhafaza, Tarım Ürünleri Teknolojisi, Su Ürünleri, Tarım
Ekonomisi ve İşletmecilik, Zirai İlaç Horman ile Yaprak Gıdaları
ve aktif maddeleri imal ve satımı konularını içeren, projeyi yapan
bir Ziraat Mühendisinin bu projeyi yapmaya yetkili olup
olmadığını, projenin 12/1976 sayılı yasada belirtilen tüzük ve
yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirleyen
onayı anlatır.
“Vize Kurulu” Ziraat Mühendisliği mesleki hizmetleri ile ilgili
herhangi bir projeyi incelemek ve vize etmek için Oda Yönetim
Kurulunca oluşturulan vize kurulunu anlatır.
“Yasa” 12/1976 sayılı 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kuruluş Yasasını anlatır.
“Ziraat Mühendisliği Mesleki Hizmetleri” Belirli bir zirai
işletmeye, tesise ve diğer zirai konulara ait proje, hesap ve ihale
dosyaları düzenleme işleriyle, hazırlanan projelerin meslek
yönünden kontrolu ve diğer hizmet dallarında uyum ve birliğin
sağlanması işlerini anlatır.

Kapsam 4. (1) Bu Tüzük, Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinden mezun olan
ve/veya Ziraat Fakültelerine muadil bir okuldan mezun
olanların diploma ve ünvanlarının eşdeğerliliği Eğitim
işleriyle ilgili Bakanlık tarafından kabul edilmiş Ziraat
Yüksek Mühendisleri ile Ziraat Mühendislerinin çalışma
alanlarını, yetki ve görevlerini belirlemektedir.

(2) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında, kâr
amacına yönelik olarak, firma ve/veya özel şahıslarca
damlama, yağmurlama ve diğer sulama projelerini amaca
uygunluğu konusunda onay vermede Ziraat Mühendisleri
Odası yetkilidir.

(3) Tarım alet ve makinelerinin ülke içerisinde imalatını, imal
edilen aletin tarım sektöründe ekonomik yönde kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesi ve tescil edilmesi
hususlarında Ziraat Mühendisleri yetkilidir.

(4) Gerek ülke içerisinde gerekse ithal edilen bitki
tohumluklarının üretimi, satışı, tescili, kontrol ve
sertifikasyonu konuları gerçek veya tüzel kişilerce kurulan
işletmelerde Ziraat Mühendisleri tarafından denetlenir veya
yürütülür.

(5) Özel şahısların ve/veya firmaların üreticiler için yaptıkları
ağıl, ahır ve kümes gibi hayvan barınak projelerinin,
hayvanların büyüme, gelişme ve ekonomik verim
vermelerine uygunluğu konusunda onay vermede Ziraat
Mühendisleri Odası yetkilidir.
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(6) Sera, bahçe gibi bitkisel üretim veya silo gibi ürün
muhafaza için özel şahıs ve/veya firmalarca üreticiler için
yapılacak projelerde, projenin, bitkilerin ekonomik olarak
yetiştirilmelerinde uygunluğuna onay vermede Ziraat
Mühendisleri Odası yetkilidir.

(7) Ticari amaçla yem üretimi yapan özel ve tüzel kişiler, bu
üretimlerini bir Ziraat Mühendisi denetim ve gözetiminde
yürütmekle yükümlüdür.

(8) Peyzaj Mimarisi konularında hazırlanacak proje, kontrol ve
danışmanlık işlerini yapmada Ziraat Mühendisleri
yetkilidir.

(9) Tarımsal üretim konularında uygulanacak her türlü etüd
proje, kontrol ve danışmanlık hizmetleri Ziraat
Mühendisleri tarafından açılacak ve işletilecek serbest
Mühendislik Büroları tarafından yürütülür.

(10) Bitkisel ve hayvansal üretim yapılan alanlarda meydana
gelecek her türlü afet ile diğer her türlü zarar ziyan tesbit
çalışmalarının yapılmasında bilirkişi olarak Ziraat
Mühendisleri yetkilidir. Ancak hayvanların sağlığı ile ilgili
konular Veteriner Hekim raporu ile tevsik edilir.

(11) Tarımsal konularda sigortacılık yapan özel ve tüzel sigorta
şirketleri bu faaliyetleri için eksper ve danışman olarak
Ziraat Mühendisleri çalıştırmakla yükümlüdür.

(12) Zirai ilaç, hormon ve yaprak gübreleri ile bunlara ait aktif
maddelerin imali ve pazarlanmasında Ziraat Mühendisleri
yetkilidir.

(13) Tarımsal ürün paketleme evlerinde, tarımsal ürün
depolama ambarlarında ve gemilerde ürünlerin muhafazası
için yapılan tarımsal ilaçlamalar Ziraat Mühendisleri
denetiminde yapılır.

BÖLÜM II

Ziraat
Mühendislerinin
yetki  ve
sorumlulukları
12/1976

5. Odaya kayıtlı Ziraat Mühendisleri bu Tüzük altında yapılacak
yönetmelikler dahilinde, zirai projeleri hazırlama ve zirai konularda
kontrolluk yapmaya yetkili ve sorumludurlar.

Minimum
Ücret

6. Ziraat Mühendisleri yapacakları mesleki hizmetler karşılığında
alacakları ücretleri, bu tüzük altında yapılacak olan K.T.M.M.O.B.
Ziraat Mühendisleri Odası Minimum Ücret Tarifesi altına
düşürmemekle yükümlüdürler.

Proje
vizesi
(değişiklik)

7. Ziraat Mühendisleri ile özel şahıslar ve firmalar yaptıkları
projelerini vize kuruluna vize ettirip proje ve mesleki kontrolluk
belgesi almakla yükümlüdürler. Vize edilmeyen projeler, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinde uygulamaya konmaz.
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Bir projenin vize edilebilmesi için başlıca şu koşullar
aranır:

(a) İşverenle proje yapan arasında sözleşme yapılması.
(b) Projelerin yürürlükteki zirai yasalara, Ziraat

Mühendisleri Odası’nın düzenleyeceği minimum
çizim ve uygulama standartlarına, bu Tüzük ve
Tüzük altında yapılacak Yönetmeliklere aykırı
olmaması.

(c) Projelerin vizesi sırasında, Ziraat Mühendisleri
Odası’nın bu Tüzük altında yapacağı “Proje ve
Mesleki Kontrolluk Vize Harçları Tarifesi”ne uygun
harcı yatırmış olmaları koşuldur.

Vize
koşulunun
aranmaması

8. Devlet ve Kuruluşlarının uygulayacağı projelerde vize koşulu
aranmaz.

BÖLÜM III
GENEL HÜKÜMLER

Proje
yaklaşık
maliyetinin
saptanması
ve projenin
ihale bedeli

9. (1) Projenin yaklaşık maliyeti, projelerde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Tarım İşleri ile ilgili Bakanlık ile Bayındırlık
İşleri ile ilgili Bakanlık ve ilgili Oda temsilcilerinden
oluşturulacak bir kurul tarafından proje sınıfları dikkate
alınarak birim maliyetler hesaplanır.Birim maliyetler
yayımlanmamış ise, piyasadaki geçerli birim maliyetler
kullanılır.

(2) Projelerin uygulanacağı arazilerin değeri, ruhsat ve benzeri
harcamalar proje yaklaşık maliyetine katılmaz.

(3) İşverenin bağış ve benzeri yollarla maliyete sağladığı
indirimler proje yaklaşık maliyetini etkilemez.

(4) Proje yaklaşık maliyetine göre yapılan sözleşmelerde kesin
maliyet, ücretin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(5) Ziraat Mühendisliği hizmetlerinin başladığı tarihten
itibaren bir yıldan fazla sürmesi halinde, geçen süre dikkate
alınarak ücret hesabı artırılır.

(6) İşverenin verileri ve projeyi değiştirmesi halinde ortaya
çıkan ilave Ziraat Mühendisliği hizmetlerinin ücreti de
ayrıca ödenir.

Özellikli
durumlarda
hizmet
ücretlerinin
hesabı

10. (1) Projenin bir kısmının ihale dosyasının düzenlenmesi
halinde ücret, bu bölümün yaklaşık maliyetinin tüm proje
yaklaşık maliyetine oranı ile bulunur.

(2) Projenin bölümlerine ait Ziraat Mühendisliği hizmetleri
ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret projenin tamamlandığı
yıldaki birim maliyetine göre hesaplanır.
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(3) Hizmet görmeleri bakımından birbirlerinden ayrılmamaları
gereken ve ayni ihtiyaç programı içinde gösterilen ayrı
projelerin yaklaşık maliyetleri toplamı, tek maliyet olarak
kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden
hesaplanır. (Silo, ahır sulama projeleri, bağ bahçe tesisi ve
diğer zirai konular.)

(4) Mevcut bir projenin değiştirilmesi ile ilgili her hizmet
dalına ait ücret, yapılacak tadilat keşif bedelinin iki katı
alınarak mevcut proje sınıfına göre ücret oranları
cetvelinden hesaplanır.

(5) Ziraat Mühendislerine; projenin vize kurulu ve yetki
kurulunun bulunduğu yer dışında olması halinde, devlet
memurlarına verilen o günün yürürlükteki yolluk rayiçleri
üzerinden yolluk ödenir.

(6) Projenin ihale edilen bir bölümüne ait mesleki kontrol
ücreti, bu bölümün proje yaklaşık maliyeti veya proje ihale
bedeli üzerinden hesaplanır.

(7) Mevcut bir projenin rölevesinin yapılması için aynı
projenin bu tüzük hükümlerine göre hesaplanacak proje ve
ihale dosyası düzenleme hizmetlerinin %30’u ödenir.

Ziraat
Mühendislerinin
bazı durumlardaki
yetkileri

11. Ziraat Mühendisleri proje kontrol amirliği görevinde bulunmak ve
tüm hizmetlerin mesleki kontrolluğunu yüklenmekle yetkilidirler.

Özel
durumlar

12. (1) Müellif işin sahibi veya işin ailesine ait olduğunu
kanıtlaması halinde, sözleşme ve ücretlerin ödenmesi ile
ilgili koşullar aranmaksızın, proje vize kurulunca vize
edilir.

(2) Yukarıda sayılan hususlar dışında kalan özel durumlarda,
bu uygulamanın yürütülmesi sırasında karşılaşılacak
sorunlar Ziraat Mühendisleri Odası ile yetki kurulunun
ortak alacakları kararlarla çözümlenir.

(3) Bilirkişilik ile ilgili hususlar bu Tüzük altında hazırlanacak
“Bilirkişilik Yönetmenliği” ile düzenlenir.

Bu Tüzük
altında
hazırlanacak
yönetmelikler

13. K.T.M.M.O.B Yetki Kurulu, bu Tüzüğün uygulanmasını sağlamak
ve bu Tüzüğün Yönetmelikle düzenleneceğini öngördüğü tüm
konularda, Bakanlar Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girebilecek
olan Yönetmenlikleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlüğe
Giriş

14. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.


