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VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
İlgi: a) 28.01.2004 tarihli ve 516 sayılı genelgemiz,
b) 10.01.2007 tarih ve 67 sayılı genelgemiz.
Valiliğinizin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kontrol ve denetimi altında 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan vb 4735'Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre anahtar
teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ait, bilgi ve onay için Genel
Müdürlüğümüze gönderilen kesin hesap dosyaları üzerinde yapılan inceleme neticesinde:
1) Hakedişlerin ve kesin hesap muhteviyatında yer alan kesin hesap fişi, ödemeler
icmali, geçici ve kesin hakediş, mukayeseli iş artışı - eksiliği hesap icmali, gerekçe raporu, yapılan
işlere ait imalat özeti ve icmali, kararname fiyatı farkları icmali, fiyat analizi vefiyat tutanaklarının,
bizzat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlerince imzalanarak onanmadan Genel Müdürlüğümüze intikal
ettirildiği,
2) Uygulama projeleri, mahal listeleri, yaklaşık maliyet icmal tablosu, pursantaj
oranları, ara hakedişler (ara hakedişlerin muhteviyatı ile ilgili tüm belgeler), işe ait sözleşme,
şartname ve teklif mektuplarının kesin hesap dosyasına konulmadığı,
3) Uygulama projesi yapılması mümkün olmayan onarım işlerinde, hazırlanan
röleveler ve rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listelerinin dosyasma eklenmediği,
4) Kesin kabul zamanı gelen işleriü kesin kabullerinin, gecikmeli olarak yapıldığı,
5) Kesin hesap fişi ve ödemeleriCtfıalİne tarih atılmadığı, İl Müdürlüğü mührünün
bulunmadığı,
6) Ödemeler icmalinin düzenlenmediği, düzenlenenlerin ise Muhasebe Müdürlüğünce
tasdik ettirilerek mühürlenmediği,
7) Kesin hesap alacaklarının, kesin hesaplar Bakanlığımıza intikal ettirilmeden
ödendiği,
8) Kesin hesap dosyalarının 2 takım gönderilmesi gerekirken 1 takım gönderildiği,
Hususları tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu'na göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan
yapım işlerine ait kesin hesap dosyalarının tanziminde, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 40.maddesi ile
sözleşme hükümlerine ve yukarıda belirtilen huspi^ara uyulması, fazla ödemeye meydan verilmemesi
ve hatalı uygulama yapılmaması için kesin hesâp, dosyalarının 2 takım halinde Bakanlığımıza intikal
ettirilerek, kesin hesap alacağının, 1 takımtiöSyâiıınilırfe iadesinden sonra ödenmesi hususunda
gerekli titizliğin gösterilmesi, aksi takdirde doğacak aksaklıklardan bizzat Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlerinin sorumlu tutulacağının ve gerek görülmesi durumunda haklarında yasal işlem
yapılacağının bilinmesini önemle rica ederim.
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