72- MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONUNUN KURULMASI
SözleĢme konusu iĢ tamamlandığında yüklenici yapılmıĢ olan hizmet iĢinin kabulün yapılması
için idareye yazılı olarak baĢvuruda bulunur. Bu baĢvuru üzerine, kontrol teĢkilatınca yapılan
ön inceleme sonucunda iĢin kabule uygun bulunması halinde durum, “Hizmet ĠĢleri Kabul
Teklif Belgesi” (standart form-KĠK56.0/H) düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir.
Hizmet ĠĢleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren on (10)
günü geçmemek üzere idarece belirlenecek süre içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 5 inci
maddesine göre, muayene ve kabul komisyonu oluĢturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak
bildirilir.
Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten
itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde iĢyerine, iĢyeri
öngörülmeyen iĢlerde ise sözleĢmesinde iĢin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici
tarafından gerçekleĢtirilen iĢleri Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin 44 - 49 uncu maddelerine
göre inceler, muayene eder ve iĢin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü
kısımların incelemesini ve gerekli görürse iĢletme ve çalıĢma deneylerini yapar. Kabule engel
bir durum bulunmadığı takdirde, iĢin kabulünü yapar.
Yukarıda belirlenen süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.
Temizlik, yemek, taĢıma gibi aynı hizmetin belli periyotlarla tekrarlanması suretiyle ifa edilen
sürekli nitelikli iĢlerde kontrol teĢkilatının, iĢin yürütülmesi sırasında tuttuğu kayıtlar esas
alınarak Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin 44 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki hükümlere
göre kabul iĢlemleri gerçekleĢtirilir.
Muayene ve kabul komisyonları alınan malın teknik şartnamede belirtilen özelliklere
uygun olup olmadığı ya da alınan hizmetin teknik şartnamede belirtilen şekilde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol ederek kabul işlemlerini yapmak
zorundadırlar.
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Sayın Zeki ÖZBEN
Memur
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 iĢin muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilmiĢ bulunmaktasınız.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
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TEBLĠĞ – TEBELLÜĞ BELGESĠ
Ġstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 26/02/2012 tarih ve 453 sayılı
yazısını tebellüğ ettim. 26/02/2012
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Zeki ÖZBEN
Ġmza
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Mehmet ATAK
Ġmza

Kontrol teĢkilatı üyeleri iĢin muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

KAMU ĠHALE MEVZUATI
HĠZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELĠĞĠ
Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu
Madde 5- Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri baĢkan olmak
üzere en az üç (3) kiĢiden oluĢturulur. ĠĢin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye
sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.
Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının iĢin uzmanı olması zorunludur.
Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya iĢin özelliğine uygun nitelikte uzman personel
bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel
görevlendirilebilir.
ĠĢin denetiminde bulunan kontrol teĢkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye
olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teĢkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile
birlikte iĢyerinde, iĢyeri öngörülmeyen iĢlerde ise sözleĢmesinde iĢin kabulü için belirlenen
yerde hazır bulunması zorunludur.

