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Daires inin 16.1.1978 gün ve 77-219/6040
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Ö N S Ö Z
T.B.M. Meclisi, Türk Milletinin yeniden doğuşunda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda temel dayanak olarak yer almıştır.
Yönetime halkın katkısını sağlayan girişim Büyük Alatürk'ün düzen·
Erzurum kongresiyle başlarkl, bu Kongre T.B.M. Meclisinin teme·
li, millelimizin manevi anılıdır. Cumhuriyetin kurulmasıyla Başkent olan
Ankara'da Demokrasi anlayışının bir de fiziksel bir anıt haline getirilmesi yine Büyük Atatürk'ün son arzusudur. Böyle bir anıt IDARI SIT
olarak planlanmış, T.B.M. Meclisi TAÇ olarak, Bakanlıktarla beraber
Devlet mahalle olu~turmuştur.
!ediği

Osmanlı Imparatorluğunun 600 yıllık eğemenliğinin son dönemini
yansıtan

Milli Saraylarımız ise, Monarşik düzenin son anıtlarıdır. Biri
Ileri yüzyılların simgesi ise, diğeri geride kalan yüzyılların simgesidir.
Bu nedenledir ki her iki anıt da T.B.M. Meclisinin yönetimine verilmiş
ilelebed korunması istenmiştir.
T.B.M. Meclisi 1973 de çıkardığı 710 sayılı kanunla, Kültür, Sanat,
Tarih değeri olan yapıtların bakım onarım ve restorasyon işlerinde özel
bir titizlik ve özen gösterilmesini istemiştir. Buna karşın bu Işleri ya·
panlara da özel hak ve yetkiler tanınmıştır. Bugünden sonra geçmişimiz
ve geleceğimize daha çok yakışan çalışmaları yapabilmek için, T.B.M.
Meclisinin bu temel görüşünden yararlanmayı hedef alarak, bu BAKlM
ONARlM RESTORASYON ESASLARI'nı hazırlamış bulunuyoruz.
Başta M. Meclisi Başkanlık Divanımız olmak üzere Sayıştay Oyalerinin ortak görüş ve anlayışı içersinde gelişip oluşan bu ESASLARlN
kuruluşumuza, uygulayıcılara büyük kolaylıklar ve yararlar sağlamasını
dilerim.

Cahil KARAKAŞ
Millet Meclisi Başkanı
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GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tarifler

AMAÇ:
Millet Meclisine bağlı bütün eski eserların ve
restorasyon ve ikmal işleri, 1050 Sayılı
Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Arttırma, Eksiitme ve ihal"
Kanunları ve bu kanunların ek ve değişikliklerine bağlı kalmak·
sızın, bu esaslar hükümlerine göre, ehliyeti tesbit edilenlere yap·
Madde 1 -

anıtların bakım, onarım,

tırılır.

KAPSAM:
Madde 2 - Eski eser ve anıtlarla ilgili olmak koşuluyla
büyük ya da küçük bakım, onarım, restorasyon ve ikmal işleriyle
bu hizmetlerin zorunlu kıldığı diğer ekleme ve değiştirme hizmetlerinin gerektirdiği;
a - Danışmanlık, uzmanlık, araştırma, program, plan, etüd
proje, keşif ve maketierin yaptırılması,
b - Her türlü onarım, bakım, restorasyon ve ikmal ile ilgili
hizmet, malzeme, alet, avadanlık ve makinaların satın alınma:>~,
c -- Eski eser ve anıtların yapı, bahçe vesair müştemillitı
restorasyon ve ikmal işlerinin yaptınlmasına
ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,
nın bakım, onarım,

d -- Söz konusu bütün bu hizmetlere
yep ı lması,
Kural ve yöntemleri ve ibra

işlemleri

ilişkin harcamaların

bu Esaslar ile düzen-

lenmiştir.

DAYANAK:
Madde 3 - Esaslar, 1710 Say.ılı Eski Eserler Kanununun
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasiyle öngörülen uygulamayı sa{llamak üzere düzenlenmiştir.
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SORUMLULUK :

Madde 4 - Bu Esaslar kapsamına giren işlerle ilgili her
seviyedeki uygulayıcı ve yönetici, esasların aynen uygulanma·
sından sorumludur.
TERIMLER:

Madde 5 ğıda açıklandığı

a -

Esaslarda geçen
üzere;

Satınalma

topluluğu dışından,

bazı

terimierin

anlamları aşa·

: Millet Meclisi yönetsel birimlerinin, kendi
bir bedel ödemek suretiyle yaptığı rna!zeme

alımları nı,

b --- Malzeme: Bakım, onarım, restorasyon ve ikmal faaliyetleri için gerekli ham, yarımamül veya mamul maddeler ile
bu maddeleri işlemekle kullanılan makina, araç ve gereçler ile
bunların koruma bakım ve onarımlarında kullanılan diğer araç
ve gereçleri,
c - Alet: Bir işin yapılmasında kullanılan fakat işin bünyesine girmeyen (Bahçe, park, atölye ve şantiyelerde kullanılan
kaynak, tesisat, demirci, marangoz aletleri ile avadanlık ve makinaları gibi) araç ve takımlarını,
ifade eder.

BÖLÜM

ll

YETKi VE GÖREVLER
A - işlerin Planlanması ve Onanması
Master Plan :

Millet Meclisine bağlı eski eser ve anıtların
restorasyon ve ikmal hizmetleri için, Millet Mectarafından önceden master plan yaptırılır.

Madde 6 bakım, onarım,

lisi

Başkanlığı

Bu planın yapımında Millet Meclisi idari ve teknik örgütüne dahil personel ile gerektiğinde ilgili bakanlıkların personelinden yararlanılacağ,ı gibi hizmetin tamamı ya da bölümleri, bu
Esaslarda yazılı yöntemlere göre, özel firma veya şahıslara da
verilebilir.
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Millet Meclisi Başkanlık Divanınca Onama :
master planlar, Millet Meclisi Baş
sonra, bu planların gerektirdiği danışmanlık, uzmanlık,
araştırma, proje, program ve keşif işleri
Millet Meclisi Başkanlığınca kendi personeline veya bu esaslarda yazılı usullere göre resmi kuruluşlara ya da özel bürolara
hizmet verilmek biçimleri ile geliştirilir, detayiandırılır ve uyMadde 7 -

Hazırlanan

kanlık Divanınca enandıktan

gulanır.

Yüksek Anıtlar Kurulunca Onama :
Madde 8 - Master plana göre yapılan projeler 1710 sayılı
Kanun uyarınca Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulunca enandıktan sonra, proje uygulamalarına geçilmek
üzere ilgili hizmet birimlerine verilir.
B - Komisyonlar :
Ihale Komisyonu
Madde 9
ihale Komisyonu, miktarı 300.000.-- lirayı geçen işlerde Millet Meclisi Başkanının uygun göreceği teknik veya idari bir personelin başkanlığında, hizmetle ilgili birimin müdürü veya bu müdürlükten alınacak bir memur, Muhasebe Müdürü, Levazım Müdürü veya bu müdürlüklerden görevlendirilecek birer memur ile bir teknik memurdan olmak üzere en az
(5) kişiden ve lüzum görülen hallerde Hukuk Müşavirinin de katılmasıyla (6) kişiden oluşur.
Bu komisyon merkezde her türlü ihaleyi ve taşrada da
300.000.
TL. nı (Bu miktar dahil) geçen ihaleleri yapmak ve
bunlara ilişkin malzemeleri satın almakla görevlidir. Taşrada
miktarı 300.000.- TL. ya kadar olan ihaleler ile bunlara ilişkin
satın almaların hizmeti yürüten birimin
müdürünün başkanlı·
ğında; birimin bir teknik ve bir idari memuru ile Muhasebe Müdürlüğünden katılacak bir memurundan oluşacak ihale Komisyonu yapar.
Emanet Komisyonu :
Madde 10 - Emanet Komisyonu, bu Esasların 19 ncu
maddesinde yazılı yöntemle yapılacak işleri yürütmek üzere,
işin sahibi birim müdürünün veya yardımcısının başkanlığında;
bir teknik ve bir de idari memur olmak üzere en az üç kişiden
oluşur.
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Satın Alma Komisyonu :

Madde 11 - Satın Alma Komisyonu, miktarı 300.000.TL. dahilinde olan veya emanet yöntemi ile yapılan işler için
gerekli malzemeyi satın almak ve ihaleleri yapmakla görevli
olup, Levazım Müdürü veya Yardımcısının başkanlığında bir
muhasebe memuru ve bir teknik memur veya taşrada işin sahi·
bi birimin müdürünün veya yardımcısının başkanlığında; bir
teknik ve bir idari memur olmak üzere en az üç kişiden oluşur.
Merkez ve taşrada miktarı 25.000. - TL. ya (bu miktar dahil) kadar olan satın almalar ilmiri ita mutemedi eliyle yapıla
bilir. Ancak, bu çeşit satın aimaiara ilişkin faturaların Satın Alma Komisyonunca enanması gerekir.
Ehllyet ve Bedel Tespit Komisyonu:
Madde 12 - Ehliyet ve Bedel Tespit Komisyonu, özel bir
bilgi veya san'atı gerektiren işleri yapabilecek yetenekteki kişi
leri araştırmak, denemek ve yapılacak hizmetin karşılığını günün rayiçlerine göre değerlendirerek tahmini bedeli saptamak
üzere, ilgili birim ya da birimlerden alınacak en az üç uzman
elemandan oluşur. Özellik göstermeyen bakım, onarım, restorasyon ve ikmal işlerinin bedel tespiti, Bayındırlık Bakanlığının
birim fiyatlarına ve piyasa rayiçlerine veya götürü usullere göre, bu Komisyon tarafından yapılır.
Muayene, Geçici ve Kat'i Kabul Komisyonu:
Madde 13 -~ Miktarı 300.000.- Tl. yı (bu miktar dahil)
her türlü malzeme alımı ile bakım, onarım, restorasyon ve
ikmal işlerinin evsaf, proje, özel ve teknik şartlarına uygun olup
olmadığını araştırmak üzere, Millet Meclisi Başkanı tarafından
görevlendirilecek teknik bir elemanın başkanlığında; hizmetin
görüldüğü yerde bulunan kamu kuruluşlarından çağrılacak en
az bir uzman ile hizmeti gören birinden katılacak bir teknik memur olmak üzere, en az üç kişiden oluşur.
aşan

Miktarı 300.000.- TL. nın altında olan işlerde ise, hizmeti
gören birimin müdürü veya yardımcısının başkanlığında; bu birimin dışından, Millet Meclisi Başkanınca, görevlendirilecek bir
teknik memur bu Komisyonun görevini yapar.
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bakılmaksızın eski
eserler ve anıtların
restorasyon ve ikmal işlerine ilişkin geçici ve
kesin kabul i şl emlerinde, bu Komisyonlara , Kültür Bakanlı!;ıı gayrimenkul Eski Eserler ve An ı tlar Yüksek Kurulundan da bir uzman üye katılır .

Ancak ,

miktarına

bak·ı m , onarım ,

Komisyonların Kuruluşu

:

Madde 14 - Bu Esaslarda yer alan
Meclisi Başkanının onayı ile oluşur.

BÖLÜM

komisyonlar Millet

lll

iŞ VERME VE SATINALMA

YÖNTEMLERi
Yöntemlerin Isimleri:
Madde 15 - Bu .esaslar kapsamına giren iş ve hizmetler
yöntemlerden birisine göre yerine getirilir.

aşa!;lıdaki

a
b
c
d
e

- Teklif isteme
-- Pazarlı k
- Emanet
- Anlaşma
- Mutemet eliyle

satın

alma.

i ş in gereklerine göre yukarıda belirtilen yöntemlerden (e)
fıkrası
onayı

hariç hangisin in
ile saptanır.

uygulanaca!;Jı

Mill et Meclisi

Başkanının

Teklif Isteme :
Madde 16 - Teklif isteme yöntemi , eksiitme şartnamesin
de, gösterilecek fiat , evsaf, ko ş ullar ve müddet hakkında özel
firma veya kişilerden teklif isternek biçimiyle işin eksittmeye konulmas ı dır.

Resmi daireler ve müessesel er ve sermayesinin en az yarısı
kamu tüzel kişiliklerine ait bulunan müessese ve teşekküller
den teklif istenmesi halinde eksiitme yapılmaz , ancak, karşılıklı
anlaşmaya dayanan bir protokol düzenlenir.
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Teklilin Kimlerden ve N as ıl isteneceği:
Madde 17 - Teklif isteme yönteminde;
a - Her türlü et üd, dan ış manlık, uzmanlık , araştır ma , plan ,
program, proj e, keşif ve maketierin yaptırılması işleri ile onarım , restorasyo n ve ikm al işlerinde mühendislik, mim a rlık , uzmanlık ve kontrolluk gibi hizmetlerde liyakat ve eh liyet i saptanmış olanla rdan en az üç firmaya yazı ile başvurulur.
Teklilin tek firmadan gelmesi halinde an l aşma yolu ile ih ale
yapılabil ir.
b - Millet Meclisi Ba ş kanlığınca bak ım , onarım, restorasyon ve ikmal işleri için lüzum görülmesi halinde, mahalli gazetelerden başka, Ankara veya istanbul'da çıkan bi r gazeteye ve
gerekirse yabanc ı ülkelerd eki gazetelere, en az ikişe r defa, ilan
vererek, aranılan şa rtl ara sahip istekiii ere yazı ile davelle bulunulabilir.
c - Bakım, onarım, restorasyon ve ikmal işleri için , doğ
rudan doğruya , gazeteye ilan veri lmek suret iyle de teklif istenebilir.

Teklif MÜddeli ve Teklillerin Karşılaştırılması :
Madde 18 -- Tek lif isternede beli rli bir süre saptanır. Süresi içinde verilmeyen teklifler dikkate a lınmaz .
Sürenin bitiminde tek li fler, ihaleyi yapacak komisyon tarafından , aleni olarak, istekliler huzurunda açı lı r ve karşılaştırıl
ması yapılır. Bu karşılaştırmalarda vasıf , nitelik, fiyat ve süre
gibi şartlar gözönünde bulundurularak en uygun ola nın a ihale
yapılır ve durum bir ka rarla saptanır. Karar, en geç bir hafta
içind e, Millet Meclisi Başkanının onayına sunulmak la kesin leşi r.

Pazarlık :

Madde 19 - Pa zarlık; ehliyeti saptanan özel firma ve kibirden fazla olması halinde, bu nl arın şifa h en veya yazı
ile celbedi lerek, i şi n vasıf, nitelik, fiat ve süre gibi şartları gözönünde bulundurularak en uygun teklif verenle a nl aşma ya pıl
şi l eri n

masıdır.

Fiyatları resmi mercilerce
saptanmış veya onanmış olan
malzemelerin alım işlerinde pazarlığa gerek yoktur. Bu çeşit
alımlarda düzenlenecek fatura karşılığı aynen ödenir.
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Emanet:
Madde 20 - Emanet yöntem i; iş veya hizmetin Millet
Meclisinin personel, malzeme makine ve vasıtalarını kullanmak suretiyle doğrudan do ğr uya Emanet Komisyonunca yapılmasıdır .

Bu yöntemle

yapılacak i ş ler i şçilik,

malzeme ve nakliye gibi
suretiyle, araya bir yükleni ci girmeksizin, taşaronlara yaptınlabileceği gibi işçi ve teknik eleman çalıştırı l 
mak suretiyle de ila edilebilir.
kısırnlara ayrılmak

Emanet yönteminde yapılacak işin gereği olarak kullanıla
cak malzemenin tamamı , satın alma komisyonunca, sağlanılabi
l eceği gibi demir, çimento ve kereste gibi ana malzeme dışında
kalan malz emenin taşaron tarafından s ağ l anıl ması suretiyle de
iş y aptı rılabilir.

Taşaronlar ça lı şt ırdıkları işçilerin istihk akla rı ile her türlü
vergi, harç ve sigorta primlerini zamanında ödemek ve ilgili
merciiere zama nınd a yatırmakla yükümlü olup bu yüküm lülü klerini yerine getirdiklerini emanet komisyonu nezdinde isbata
mecburdurlar.

Eman et komisyonu, yapacağı denetleme sonunda, söz konusu yükümlülükterin yerine getiritmediğini saptarsa taşaranun
t eminat ınd an veya ist ihkakından borçlu olduğu miktarı alıkoya
rak a l acak lıl ara, taşaron adına, ödemeye yetkilidir.
Emanet

işinin

bitiminde kurulacak kesin kabul kom isyonu
tetkik, ölçme ve diğer teknik ve
fenn i değerlend i rmeler sonunda düzenlenecek kabul ve muayene raporu ile emanet işinin ve bu işe ilişkin veya tahsis olunan
malzemenin mahsubu yapılır. Emanet Komisyonu, bu raporlar
üzerin e, ibra edi lmi ş olur.
tarafında n işyerinde yapılacak

Anlaşma:

Madde 21 - Anlaşma ; yurt içinde iş veya hizmeti yapabilec ek ehliyette yalnızca bir firma veya şahıs bulunabilmesi
halinde bu firma veya şa hıs ile yurt içinde iş veya hizmeti yapabilecek firma ya da şa hıs bulunmaması halinde de yabancı
ülkelerdeki firma veya şahıslar ile işin fiyatı, vasfı , niteliği, süresi ve sa ir şartlarında karşılıklı anlaşma ile hizmetin veril mesidir.
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Mutemet Eliyle

Satınalma

:

Madde 22 - Mutemet eliyle satın alma; yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili 25.000.-- liralık limit dahilindeki acil
ve müteferrik alımlarla hizmetlere ait giderlerin mutemet eliyle
yapılmasıdır.

Bu hizmetler için Millet Meclisi Başkanınca tayin edilecek
mutemetlere 25.000.- TL. ya kadar (bu miktar dahil) avans verilebilir. Bu avans azami (3) aylık sürede mahsup edilir. Mahsup
edilmeyen avans artı!jı bu süre sonunda geri alınır.
Avansın

mahsup ve geri alma

işlemi

tamamlanmadan yeni-

si verilmez.

0

BÖL
ÇEŞiTLi
Şartnameler

M

IV

HÜKÜMLER

:

Madde 23
Şartnamelere,
taahhüde ilişkin maddelerin
veya işlerin niteli()ine göre, konulacak özel ve teknik şartlardan
başka, genel olarak, aşa()ıdaki hususlar kaydolunur:
a - Taahhüdün
celi{Ji ve miktarı.
b ve

kapsadığı

iş

veya maddelerin

niteliği,

ni-

Satın alınacak

malzemenin yerli malı olup olmayacağı
hizmetler için yerli vasıla ve maddelerden fayfaydalanılamayacağı ve döviz tahsis edilip edilemeye-

yaptınlacak

dalanıp
ceği.

c -

Taahhüdün müddeti, ne zaman

dün vaktinde
cak cezalar.

yapılmaması

veya

başlayaca()ı,

tamamlanmaması

taahhü-

halinde

alına

d - Taahhüdün yapılaca()ı yer, teslim ·ve teseli üm müdd etleri, taahhüt bedelinin ödeme biçimi ve yerleri.
e raflarının

Her türlü Vergi, resim ve harçlar ile sczleşme masyükleniciye ait olaca()ı.
Geçici ve kat'i teminat miktarları ve teminat olarak

f nelerin alınabilece()i.
g - Avans miktarı, yöntemi ve mahsup
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şekli.

h teminatı

Taahhüdün bir kısmını veya tamamını
üzerine Millet Meclisi Başkanlığının haiz

yapmayanların
olduğu

haklar.

ı -

ihale kararının Millet Meclisi Başkanlığınca tasdik veya reddedildiğinin kaç gün içinde yükleniciye bldirileceği ve
aksi halde yüklenicinin taahhüdünü yapıp yapmamakla muhtar
olduğu.

-

ihaleye girebilma şartları ve ihaleye giremeyecek olan-

ları.

j -- Taahhüdün
sonuçları

yapılmaması

iş miktarının

hali, sözleşmenin feshi ve
artma ve aksilmesi ve bunların sonuç·

ları.

k
ihale ile ilgili olarak lüzum görülen diğer bilgileri, bu
esaslarda yer alan diğer şartları ve ihaleyi yapıp yapmama veya dilediğine yapma serbestisini ve ihtilalların hal merciini.
Sözleşme:

Madde 24 -

ihale konusu işlerde yüklenici ile idare arazorunludur.

sında sözleşme yapılması
Sözleşmelere

leri aynen
lamaz.

de

23 ncü maddede gösterilen şartname hükümhükümler sözleşmeye konu-

alınır. Şartnameye aykırı

Kamu

kuruluşlarına

Emek

yoğun işlerle taşaranlara

sözleşme

verilen

işlerde

protokol

yapılır.

götürü olarak verilen

işler

aranmayabilir.

Teminat:
Madde 25 ·- Teklif isteme, pazarl·ık ve anlaşma yöntemleri
ile yapılacak ihalelerde, muhammen bedele göre aşağıda gösterilen nisbette geçici teminat alınır.

100.000.- TL. ya kadar % 7
100.000.- TL. dan 500.000.- TL. ya kadar % 5
yukarısı için % 3
Ihalenin kesinleşliğinin yükleniciye tebliğini takiben, yüklenici, yukarıda belirtilen geçici teminatını, en çok 7 gün içinde,
iki katı olarak kat'i teminata iblağ eder.

500.000.-- TL. dan
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Teminat Aranmayacak Haller :
Mikta rı

100.000.- TL. ya kadar olan emel<
dahi lin deki taşa ron ihalelerind e, dı ş
memleketlerden al ınacak mal ve hizmetlerd e ve resmi daire v e
kamu iktisad i teşebbüslerine yaptınlacak iş l erd e teminat aranmaz.
Madd e 26 -

yoğun

işlerle ayn ı

had

Tem inat Nevileri :
Madd e 27 - · Geçici ve kat'i teminat olarak
a -

Memleket

ş unlar

a lınır :

parası

b - Türkiye'de faaliyette bulunan bankala rı n ve Kamu iktisadi Teş ebbüslerinin verecek leri teminat kefalet m ek tupl arı.
Te m i natın

Geri Verilmesi :

Madde 28 -· Taah hüdün söz l eşme ile ş artnameye uygun
olarak tamame n yap ı ldığı , yöntemine göre, sabit olduktan ve
M ill et Meclisi ile ilişiği kes;ldikten sonra yükle niciye kati temin at ı geri ve rilir. Ancak Şartnamesinde yazıl ı olm ak kaydıy l a zamanla sorumluluk ba his konusu olmayan işlerde , geçici kabul
zaptını n ana nm as ı ndan sonra kati teminatı yükleniciye iade olu·
nabilir.
Bu i şlemin ya pılabilm es i için Sosyal Sigortalar Kurumundan iliş i ksiz li k belgesinin geti r i lm iş ve geçici kabulde görülen
ve tamamlanması istenilen işlerin ikmal ed ilmi ş olmas ı şa rttır .

Ilan:
Madde 29 - Teklif isteme yöntemi ile yap ıl acak ihalelerde 17 nci madded eki ilan ş artları uygu l anır. Millet Mec lisi Baş 
. kanı gerek görürse bu maddede yazı lı ilan sayılarında azaltma
yapabi li r. Bu Esaslarda yer alan d iğer ihale usul leri ile yapıla
cak işlerde ilan mecburiyeti yoktur.
Millet Meclisi Başkan lığınc a lüzumlu ve uygun görüldüğü
takd irde, bu ilanlara ek olarak, münasip görülecek şekil ve ye rle rde de ilan yaptırılabilir.
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Yabancı

memleket gazetel erinde ilan :

Madde 30 --- i şin gereği olarak, yabancı memleketlerde
mukim ve Türkiye'de temsilciliği bulunmayan firma l arın ihaleye
işt iraklerine lüzum ve zaruret görülmesi halinde, Millet Meclisi
Başbakanının onayı ile yabancı memleketlerde çıkan bir veya
b'r kaç gazeteye de ilan verilebil ir.

ilanlarda yazılması gereken hususlar :
Madde 31 - ilanlarda aşağ ı daki hususların yaz ı lmas ı ge·
rekl idir.
a ·- Taahhüt konusunun cinsi , niteliği, miktarı ve muhammen veya keşif bedeli,
b - Şartname , plan, proje, model ve diğer evrakı n bedeli'
veya bedels iz olarak nereden alınabi l eceği.
c - Eksiitmenin hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı.
d - Geçici teminat miktarı
e - isteklilerden bazı vesikalar istenecekse bunların nelerden ibaret old~ğu ,
f
Teklif mektupların ı n hangi tarih ve saate kadar nereye
teslim edi le ceği .
g - Gerekirse sa ir hususl ar.
ilanlar yapıldıktan sonra şartn amele rde fiyata tesi r edecek
şeyler l e model, plan ve diğer evrak üzerinde değişiklik yapıla
maz. Mutlaka deği ş iklik yapılması icabediyorsa, bu takdirde
mucip sebep ve zaru retler bir zabıtla bel irtil erek evvelce ya pı
lan ilan hükümsüz sayılır ve durum ye niden ilan olunur.
Komisyonların

Yetki ve

Çalışmaları

:

Madd e 32 - Mutemet eliyle satın alm alar hariç, komisyonl arın ihale kararları , Millet Meclisi Başkanının onaması ile tekemmü l eder.
Komisyonlar eksik üye ile toplanamaz. Komisyonların sekrete rya i şle r ini ilgili dairenin memurlarından birisi yapar. Kararlar çoğunlukla verilir. Çekimser oy ku ll anılamaz. Oyl arın eşitliği
halinde Ba ş kanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Muhalif kalan
Üye muhalefetini , kararın altına yazarak imza ede r. Komisyon
üyeleri rey ve kararlarından sorum ludur.
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Avans ve Kredi :
Madde 33 -Teklif alma yöntemi ile yaptırılan işlerin eksiltme şartnamelerinde belirtilmiş olmak kaydı ile ihaleyi üstlenen
kişi veya firmalara teminat karşılığında ihale bedelinin % 30 una
kadar avans verilebilir.
Resmi dairelere ve Kamu iktisadi Teşebbüslerine verilen iş
lerde, önceden protokolunda belirtilmek kaydiyle ihale bedelinin
% 100 üne kadar (teminat aranılmaksızın) avans verilebilir.
Sermayesinin en az yarısı Devlete ait bulunan kuruluşların
ile oluşan firma ve ortaklıklara, bu Esaslarda yazılı yöntemlere göre verilen işlerde. önceden sözleşmesinde belirtitmek
kaydiyle, teminat karşılığında ihale bedelinin o/o 70 ine kadar
avans verilebilir.
katkısı

Anlaşma veya pazarlık yöntemi ile yaptırılan işlerde, yüklenici, taşaron veya emek yoğun işleri yapanlara, malzeme temin
etmeleri gerektiği takdirde. teminat karşılığı olmak üzere, alına
cak malzemenin proforma faturaya dayalı tahmini bedeli kadar
avans verilebilir.
Yukarıdaki lıkralara göre verilen avanslar, özel şartlaşma
da aksi yazılmamışsa, yüklenicilerin hakedişlerinden, verildikleri yüzde nisbetinde mahsup edilir.

Dış memleketlerden yapılacak alımlarda yüklenici firmalara C.i.F veya F.O.B tesliminde ödenmek kaydıyle bankalardan
akreditif avansı gönderilir. Bu avanslar, hizmetin görüldüğü se·
neye kadar devredilip, o senenin bütçesinden mahsup olunur.

Hükmü gelecek yıllara geçici sözleşmelere dayanılarak verilen avanslar, hizmetin tamamlanacağı seneye kadar, devredilir. Bu suretle devrolunan avanslar, hizmetin ila olunduğu bütçe
yılında, 3010 sayılı kanun uyarınca mahsup edilir.

Ihaleye giremeyecek olanlar :
Madde 34 - Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan
ruya ve gerekse bir vasıla ile ihalelere giremezler:

doğ

a - Bu Esaslardaki komisyonların çalışmalarına esas olan
ilk ve son işleri gereği olarak evrakı hazırlayan, imzalayan, tamamlayan, ihaleyi yapan ve ihale sonucunu uygulayanlar.
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b -

Hizmetin ait

olduğu

birim

başkanının

komisyonların

ve

Başkan ve Üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat, karı, koca, da-

mat, gelin ve
hariç).

bunların

dahil

oldukları ortaklıklar.

(Anonim or-

taklık

Taahhüdün

yapılmaması

hali :

Madde 35
Yüklenici, işi yüklendiği sözleşme ve eklerinde tayin olunan veeibelerden herhangi birisine riayet etmediği
takdirde, Millet Meclisince, kendisine ihtarname yazılarak bir
süre verilir. Yüklenici ihtarnameye rağmen bu süre içinde yüklemlerini yerine getirmezse, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Millet Meclisi sözleşmeyi feshetmeye ve hesap kesme sitüasyonu yapmaya yetkilidir. Bu takdirde yüklenicinin kati teminatı, para ise doğrudan doğruya veya banka ketaleti ise bankadan tahsil edilerek, Millet Meclisi Saymanlığınca, Hazineye yatırılır. Millet Meclisince yeniden yapılan ihale sebebiyle maruz
kalınacak her türlü maddi zararlar, kati teminat mikta~ını geçtiği
takdirde, geçen miktar yükleniciden hükmen tahsil olunur. Geri
kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden lehine bir fark
hasıl olursa, sözleşmesi feshedilen yüklenici bu farktan hiç bir
hak isteyemez.
Yüklenicinin sebebiyet
edilmesi:

verdiği

fesihten sonra

işe

devam

Madde 36 - Yüklenicinin sebebiyet verdiği fesihten sonra,
genel yöntemlere göre, (30) gün içinde delil tesbiti için yetkili
mahkemeye başvurulmakla beraber, diğer taraftan taahhüdün
geri kalan kısmı yüklenici nam ve hesabına fesih tarihinden
itibaren en çok {60) gün içinde bu esaslardaki yöntemlerden bi·
risi ile ihaleye konulur. Bu ihale şartnamesinde, ilk şartname
nin keşif veya muhammen bedeli ile taahhüdün ilasına ait müddet hariç olmak üzere, diğer şartlar aynen muhafaza olunur. lstekli çıkmadığı takdirde, işlemin bitişi tarihinden itibaren 15 gün
içinde sonuçlandırılmak üzere, ihale işlemleri tekrarlanır. Yine
istekli çıkmazsa, yüklenicinin ilgisi kalmaksızın, yeniden saptanacak şartlarla ve bu Esaslardaki yöntemlere göre ihale yapılır.
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Yüklenic isinin sebebiyet

vermediği

fesih hali :

Madde 37 - ilanın yöntem ine uygun yap ılmam as ı , i şin% 50
si üstünd e bir artışla ikmali zorunlulu!)unun do!)ması, yüklenicisin in veya varisinin vefatı veya işin yapılmasında n idarece vazgeçilmesi gibi sebepler yüzünden ihale veya sözleşmenin feshi
yönüne gidi lm esi halinde, keyfiyel Millet Meclisi Ba şka nının oluru ile k e sinleşir ve yüklenicinin bu tarihe kadar yaptığı işlerin
bed eli hesa p edil ir ve h akediş l eri düzenl enir. Bu gibi hallerde,
vükl enici veya varisieri dilerse, idare ihzarata giren malzemeyi ,
ihzarat fiyatları üzerinden, satın alm akla yükümlüdür.
Iş miktarının artma ve eksilmesi :

Madd e 38 - Uygulama s ır a sın da taahhüt edilen işte deği
zarureti hasıl olduğu veyahut keşif dışında kalmış ve fakat görülen za ruret üzerin e yapılması ihaleden sonra kararlaştı 
rı i mi ş iş ler çık tığ ı ve bu yüzden i şi n bedelinde artma hasıl oldu!) u takdirde , yüklenici veya varisle ri , ihal e bedeli tutarının %
50 içinde kalan fazla i ş l eri, ay nı sö z leş me hüküm leri içerisinde
fak at i şi n yapıldığı sıradaki birim fiyat ve rayiçler üzerinden,
yapmakla zorunludur.
ş iklik

Yüklenici bu şeki lde işin ar tm ış olmasından dolayı (süre
ha ri ç) hi ç bir tal ep ve iddiada bulunamaz. Değ iş tirilen veya il ave edi len i ş ihale bedelinin % 50 sinden fazla bir arımayı gerektird i!)i takd irde, i şi n aynı yükleniciye yaptırılmasında zaruret
görülürse, yüklenicisinin muvafakatını ve Millet Mecl isi Başkanı
nın olurunu almak şartiyle aynı sö z leşme hükümleri içerisinde;
yapıldı!)ı sı radaki rayiçl er
üzerind en, işe devam edilerek aynı
yükl eniciye yaptırılabilir.
D e!j i ş tiril en veya ilave ed ilen i şin ihale bedelinin % 50 sini
geçm esi halinde, yüklenici, taahhüdünün % 50 fazlasına kadar
olan kısmını , hi ç bir itiraz ve fazla bir hak talep etmeksizin,
yapmakla zorunludur.
Yaptınlacak i şi n ,

ihale bedelinin % 50 fazlası ile de ikmal
halinde, Mill et Meclisi Başkanlı!)ı ,
sözleşm ey i bozabilir. Bu takdirde yüklenici , haklı sebepler ileri
sürmek ve tevsik etmek şartiyle sözleşmenin bozulması anına
kadar yaptı!jı iş tutarı ile ihale bedelin in arasındaki bedel farkı
nın % 5 ine kadar masraf ve tazminat talep edebilir.
edilemiyeceğinin anlaşılması
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işlerin değiştirilmesi veya ihale
kapsamından çıkarılması
sonunda, işin bedeli ihale bedelinin % 70 inden az olması halinde, yüklenici, itiraz etmeksizin, işi bitirmekle zorunludur. Bu
takdirde yüklenici, mucip sebepler göstermek ve tevsik etmek
şartiyle yaptığı işin tutaıı ile ihale bedeli arasındaki bedel farkının % 5 ine kadar tazminat talep edebilir.
Şirketlerin

eksiilmeye girme

şartları

Madde 39 - Eksiilmeye girecek
geleri göstermeleri zorunludur:

:

şirketlerin aşağıdaki

bel-

a - idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan, şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair, bir vesika, (Davet tarihinden sonraki bir tarihte
alınmış olmaları şarttır.)

b - Şirketin sirküleri veya şirket ne.mına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir tasdikli
vekaletname.
c --mesi için

Yabancı şirketlerin arttırma

veya eksiltmelere girebilTürk Konsoıosluklarına veya Türkiye
tasdik ettirmeleri şarttır.

aynı vesikaları,

Dışişleri Bakanlığı:ıa,

d
istekiiierin hususi ortaklıklardan ibaret bir grup olmahalinde; gerek pilot firmanın, gerekse diğer ortaklardan her
birinin, (şahıs veya şirket, yerrı veya yabancı olmalarına göre)
kanuni ikametgah göstermeleri ve eksiitme şartnamesinde öngörülmüşse iştirak belgesini haiz bulunmaları ve bu maddedeki
şartları yerine getirmiş olmaları lazımdır. Bunların yerli ortaklık
olması halinde teminat vermeleri de zorunludur.
sı

bu

Ancak iştirak belgesi veya davetname grup adına veya grueden her ortağa ayr• ayrı verilmiş veya gönderilmiş ol-

teşkil

malıdır.

Genel Hükümler :
Madde 40 - Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere uyulur.
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Yürürlük:
Madde 41 - Bu Esaslar Millet Meclisi
ca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Başkanlık Divanın

Yürütme:
Madde 42 - Bu Esaslar hükümlerini Millet Meclisi Başka
seçilinceye kadar geçecek süre içinde en yaşlı milletvekili, Dön em içindeki Başkan seçimi sırasında da en yaşlı
Başkanvekili yürütür.
nı , Başkan
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