70- KONTROL TEġKĠLATININ KURULMASI
Ġdarelerde sözleĢme imzalanmadan önce iĢlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim,
malzeme, iĢlerin ve sözleĢmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay
veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, iĢlerin düzeltilmesi ve sözleĢmenin gereklerinin yerine
getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iĢ artıĢı, iĢ eksiliĢi,
kabul, yüklenici nam ve hesabına iĢ yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında idareye görüĢ
bildirmek üzere kontrol teĢkilatının kurulması zorunludur.

Kontrol teĢkilatı alınan malın teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygun olup
olmadığı ya da alınan hizmetin teknik Ģartnamede belirtilen Ģekilde gerçekleĢtirilip
gerçekleĢtirilmediğini kontrol etmek zorundadırlar.
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Sayın Ömer Can DEMĠR
Satın Alma Memuru
Müdürlüğümüzün 2012 yılına iliĢkin 12 aylık bakım hizmeti ihalesi 03/11/2011 tarihi
saat 10.00’da 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile
yapılmıĢ olup, iĢin baĢlayacağı 27/02/2012 tarihinden, iĢin tamamlanacağı 31/12/2012 tarihine
kadar sözleĢmenin yürütülmesi boyunca Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin 4 ve 26 ncı
maddesine göre iĢlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, iĢlerin ve
sözleĢmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi,
ödeme miktarlarının tespiti, iĢlerin düzeltilmesi ve sözleĢmenin gereklerinin yerine getirilmesi
konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iĢ artıĢı,
iĢ eksiliĢi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iĢ yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama
hususlarında Kontrol TeĢkilatı olarak görevlendirilmiĢ bulunmaktasınız.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Adil YILMAZ
KuruluĢ Müdürü
ASĠL ÜYELER
Adı Soyadı
Ömer Can DEMĠR
Aslı CAN
Ayhan TERĠM
YEDEK ÜYELER
Adı Soyadı
Sedat VERDĠ
Yiğit SÖYLEMEZ
Yusuf KESKĠN
DAĞITIM:
Ömer Can DEMĠR
Aslı CAN
Ayhan TERĠM
Sedat VERDĠ
Yiğit SÖYLEMEZ
Yusuf KESKĠN

Unvanı
Satınalma Memuru
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Memur
Unvanı
Satınalma Memuru
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur

TEBLĠĞ – TEBELLÜĞ BELGESĠ
Ġstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 26/02/2012 tarih ve 452 sayılı
yazısını tebellüğ ettim. 26/02/2012

Tebliğ Eden
Ömer Can DEMĠR
Ġmza

Tebellüğ Eden
Mehmet ATAK
Ġmza

Kontrol teĢkilatı üyeleri iĢin muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

