
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI,
TESİS VE ONAEIM İŞLERİ
ÎHALELEBÎNE KATILMA

YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılan ve Resmî Gazete«
de; 28 Mart 1981 tarih, 17293 sayı ve 12- 80 sayfalar
arasında yayınlanan "Yapı Tesis ve Onarım isleri îha«
İelerine Katılma Yönetmeliği*' uyarınca odamız üyeleri
"O" grubundan müteahhit karnesi almaya hak kazan,
mışlardır. Bu yönetmeliğin önemli bazı maddeleri. göy-
ledîr :

İTenetnıeUğin kapsamı t

Madde 1 «- Bu yönetmelik 1609 sayılı Bayındırlık
Bakanlığı Kuruluş ve Görevlen Kanunu'nun 1. madde-
si hükmü uyarınca fcazırlanmıg olup» aynı Kanunun 18,
maddesi kapsamına giren Devlet Daire ve Kuruluşları,
Katma Bütçeli Daireler» îi Özel İdareleri ve Belediyeler-
ce yaptırılacak her çeşit Yapı, Tesis ve Onarım İşleri
ihalelerinde ve Müteahhitlik Karneni ile ilgili i§lemlerde
uygulanır,

BÎBİNOÎ BÖLÜM

İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi
Belgenin niteliğ 1 ı
Madde % —* İhaleye Katılma Belgesi» 1, maddede

belirlenen kuruluşların Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İha-
lelerine katılmak isteyenlerin ihale komisyonuna ver-
mek zorunda oldukları ve yalnız verildifi i§ iğin gegerli
bir belgedir,

Belge almak için başvurma ı
Madde S — İhaleye katılma belgesi, ihaleyi yapa-

cak idarece belirtilen yerden dilekçe ile istenir»
Dilekçenin, ihalenin ilânında yazılı süre içinde ve«

rilmesl ve.aşağıda yasalı foelgelerden ilânda istenilmiş
olanların dilekçeye eklenmesi lâzımdır,

a) Bayındırık Bakaniıf mdan alınmıg müteahhitlik
karnesi, aslı ve ömef i,

b) Yapı araçları bildirisi, (örnek No; 1)
c) Bu İşte kullanacafı sermaye ve kredi imkânla-

rını açıklayan mali durum bildirisi, (örnek No: 2/A,
Örnek No; 2/B)

d) Teknik personel bildirisi, (Örnek No: 3)
e) Son iki yılda• bitirilmiş, ve dilekçenin veriliı ta-

rihinde adma taahhüde baflanmış veya baflanacak
olan İşleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (Ör-
nek No: 4)

(*) Yazı daktilo edilirken yazı kaihbı'na uygun
yazılmalı ve; Türkçe bağlık, öz, abstract, giriş, birinci
derece ba§lık, ikinci derece başlık, üçüncü derece bag«
lük, sonuçlar, katkı belirtme, özet, değinilen belgelerin
altları; siyah dizilmeleri |çin tek ç|zgl ile, İngilizce baş-
lık, dördüncü derece başlık, bölüm, alt böümlerin altları
ise; İtalik dizilmeleri için çift çizgi ile çizilmeleri ge-
reklidir.
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Kegif bedeli her yıl Bayındırlık Bakanlığınca tesbit
edilerek yayımlanan miktarı geçmeyen (bu bedel 1980
yılı birim fiyatları ile 5 Milyon TL, dır.) işlerin ihale-
lerine girmek isteyenlerden ve yabancı firmalardan
Müteahhitlik karnesi aranmaz. Aücak bunlar» ilân şart-
ları dahilinde teknik yeterliliğini ve ihalesine girmek is-
tedikleri i§in özellifinde bir ifi bitirdiğini gösterir i§
bitirme belgelerini dilekçelerine eklerler.

ffiİNCÎ BÖLÜM

Müte&lıMtMk Harne»!

Tanım .t
Madde ß — Müteahhitlik karnesi, ilgilinin (gerçek

veya tüzel kişinin) ihalesine katılabileceği işin grubunu
ve ke§i£ bedelinin tavanını gösterir.

Müteahhitlik karneleri i§ gruplarma göre düzen-
lenmiş olup birden fazla grubu kapsayabildiği gibi her
gruba ait tutarlar da değişik olabilir,

İdareler ihale etmek istedikleri i§in Özelliklerini ve
kefif bedelini gözönünde tutarak, bu gruplardan birini
tesbit eder.

idareler ihalelere katılmak için başvuranlardan 8
madde sonunda belirtilen özel husus hariç müteahhitlik
karnesinden baıka ayrıca ig bitirme belgesi istiyemez,
Ancak 8 maddede belirtilen belgelere ve 4 maddedeki
esaslara göre gerekli değerlendirme belge komlsyonla-
rmca yapılır,

îş Grupları i

MBÜÛB 6 — Müteahhitlik karneleri A,B,C,D,G, ve
H olmak üzere 6 grupta toplanmış, olup bunlar a§afıda
gösterilmiştir.

A Grubu s
Önemli teknik -özelliği olan veya yapımı özel ve

önemli miktarda makine ve teçhizata, Özel ihtisasa ve
geniş organizasyona ihtiyaç gösteren büyük i§ler.

Keşif bedeli 1980 birim fiyatları ile 240 milyon TL
yi geçen;

Barajlar, regülatörler, nehir ıslahıf sulama, drenaj»
§ehir kanalizasyon şebekeleri, limanlar, barınak ve
iskeleler» köprüler, alt ve üst geçitler, yol ve demir-
yolları, tüneller, flnükülerler, metrolar, hidrolik ve ter-
mik santrallar, akaryakıt boru hatları, mekanik tesis-
ler, rafineri tesisleri, hava alanları, su depoları, önemli
binalar, silolar ve benzeri iller ile bunların onarım ve-
ya ikmal în§aat İşleri,

B Grubu t
Teknik özelliği olan ve yapımı A grubu derecesinden

makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş, organizasyo-
na ihtiyaç göstermiyor yapı, tesis ve onarım işleri.

Keşif bedeli İ980 birim fiyatları ile 30 milyon ili, yi
geçen; A grubundan sayıla n illerin küçükleri ile tek
açpklıf ı 10 metreyi a§an köprüler, göletler, su tesisleri,
rıhtım ve sahil koruma tesisleri, tehir su ve gaz şe-
bekeleri, tarama iğleri, pompa İstasyonları, büyük bina-
lar ve benzeri iğler,

O Grubu ı
B grubunda yazılı iğlerin dışında kalan işler,
Keşif bedeli 1980 birim fiyatları ile 30 Milyon TL,

ya kadar;
Münferit kanal ve içme suyu, köy yolları, kaldırım,

basit tahkimat ve her türlü yapı, tesis ve onarım işleri.
D Grtûm t
Keşif bedeli 1980 birim fiyatları ile 240 Milyon TL.

ya kadar;
Eski eserler ve tarihi her türlü yapılar, mabetler,

anıtlar, mozeleler, su kemerleri, bentler, surlar ve tarihi
köprülerin onarım %re restorasyonu ve benzeri işler,

G Grubu i
A grubunda belirlenen illerin keşif bedeli 1980 yılı

fiyatları ile 30 milyon TL»ä yi geçen her türlü tesisat, yük,
sek gerilimli enerji nakil hatları, trafo merkezleri elekt-
rik ve telefon şebekeleri, tulumba terfi istasyonları, ses,
yazı ve resim alıcı - verici istasyonları, ışıklandırma ve
aydınlatma tesisleri, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve
benzeri işler.

H Grubu ;
Keşif bedeli 1980 birim fiyatları ile 30 Milyon TL#

ya kadar;
B ve O grubunda sayılan yapıların her türlü tesi-

sat işleri Üe G grubundaki işlerin küçükleri,
8* madde esaslarına göre tesbit edilecek karne tuta,-

n 480 milyon TL. yi geçen karneler A grubuna, 60 mil-
yon TL, yi geçen karneler A grubuna, 60 milyon TU yi
gegen karneler iş türüne göre B veya G grubuna girer.
Karne tutan 3,2 Milyar TL. yi aştığı takdirde miktar
belirtilmez A grubuna "HER MtETTAHDA" ibaresi ya.
zılır,

Bu maddede belirtilen miktarlar 1980 yılı esas alı-
narak tesbit edilmiştir. îleriki yıllarda bu miktarlara
Bayındırlık Bakanlıfmca yayımlanan katsayılar uygu-
lanır,

Karnelerin kendi iş grupları dışında geçerliliği :
Madde 7 — Müteahhitlik karnesi sahiplerinin kendi

karnelerinde yazılı iş grupları dışında ihalelerine gire-
bilecekleri illerin grup ve tavan kefif bedelleri aşağıda
gösterilmiştir.

a) A grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı
tutar kadar diğer gruplardaki bütün işlere,

b) B grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı
tutar kadar C ve H grubu işlere ve karnelerindeki ya-
zılı tutarın 1/4'ü nisbetinde G grubundaki işlere, mimar-
planlar l/2fsi nisbetinde D grubu işlere,

c) G grubu karnesi olanlar aynı miktarda O ve H,
1/4'ü nisbetinde B grubundaki işlere,

d) C grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı
tutarın İje-ii nisbe tindeki H grubundaki işlere,

e) H grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı
miktarın 1/4'ü nisbetinde C« grubundaki işlere girebilir.
1er. /

Karne tutarının tesbiü ve değerlendirme s
Madie 8 — Müteahhitlik karne tutarları her yıl

Bayındırlık Bakanlığınca yayımlanan katsayılar gözönü«
ne alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde tesbit edilir,
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I — Müteahhitler için ;
a) 6. maddede belirtilen is. gruplarına giren iğler-

den bir veya birkaçını yurt içinde taahhütte bulunacak
bitirmiş, ve geçici kabulünü yaptırmış olanların tek bir
taahhütte yapmış olduğu en büyük i|in sözleşme birim
fiyatları ile non keşif bedelinin iki katı (her türlü fiyat
farkı hariç) alınarak* veya daha büyük sonuç vermek
şartıyla bitirilen işler içinde birinin geçici kabul tarihi
esas alınarak geriye dofru 3 yıl içinde bitirdîfi işlerin
sözleşme birim fiyatları ile son ke§if bedellerinin (her
türlü fiyat farkı hariç) toplamı alınarak (bu toplam en
büyük işin keşif bedelinin üç katından fazla olamaz")
karne tutarı bulunur.

Tek bir taahhüt bedeli; sözleşmesi hükümlerine
göre müteahhidin yapmakla yükümlü bulunduf u sınır
İçinde kalmak üzere» fiilen yaptırılan iğlerin bedelidir.
İdareleri tarafından aynı veya değişik şartlarla aynı
müteahhide l§in ilk ihalesinden sonra, yukarıda be-
lirtilen illerin dışında yaptırılan işler karne tutarının
tespitinde ayrı ayrı işler olarak kabul edilir,

b) Yurt dı§mda ig yapan müteahhitlerden yabancı
ülke kamu kuruluglarmdan dofrudan dof rüya sözleş-
me ile taahhütte bulunanlara, geçici kabulünü yaptır-
dıkları tek bir taahhüt konusu işin ilk keşif bedelini
geçmemek üzere, yapılan kısmının bedeli karşılığında
sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına
esas almır. Bu fıkraya göre karne verilebilmesi için;
yabancı ülkelerden alınmış ve ihaleye yetkili makamca
imzalanmış ve örnek 5/a ya göre düzenlenmiş iş bitirme
belgesi ve bunların doğruluğunu teyid eden dış ülke tem«
siloilerimizin (Elçi, Konsolos) tasdik ettikleri belgele-
rin asılları ile tasdikli tercümelerinin başvuruya eken«
mesi lâzımdır.

Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daire-
ler, îl özel İdareleri ve Belediyelerce yaptırılan emanet
işler ile gerçek ve tügel kişilerin, sermayesinde Devlet
payı %5Ö den az olan Kuruluşların işlerini yapanlar
Taşeron sayılır,

II _ Taşeronlar İçin t
a) Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli

Daireler, îl özel İdareleri ve Belediyelerin emanet ifle-
rini malzeme ve işçilik dahil olmak üzere yapan taşe-
ronlara, tek bir emanet komisyonu kararındaki keşif be-
delini geçmemek şartıyla, fiilen yaptıkları işin tutarı
kadar karne verilir* Ancak; ilgili idare tarafından dü-
zenlenmiş, ve işin fenni şartlara uygun olarak tamam-
landığım gösteren belgenin başvuruya eklenmesi
gartto.

b) Bu maddenin II „ a fıkrasındaki idarelerin
müteahhitlere ihale ettikleri illerin tümünü veya bir
taamını» malzemeleri ile birlikte ve i§e başlama sırasın-
da Noterce tasdik edilmiş sözleşme ile müteahhidin işi-
ni yapanlara; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile
hesaplanan tutarını geçmemek üzere »kendi sözleşmele-
rinde yaslı bedel tutarı esas alınarak karne tutarı he-
saplanır, Müteahhit tarafından verilecek belgelerin;
idarelerce, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak ve
taşeron olan kişi tarafından yapıldığının belirtilmesi

suretiyle tasdik edilmiş olması garttır, Noter tasdiki
sözleşme bulunmaması halinde karne talebi işleme ko-
nulmaz,

c) Gerçek ve tüzel kişilerle sermayesinin %50 sin-
den az payı Devlete ait olan idarelerin belli bir kullanma
veya işletme amacına Mzmet etmek üzere yaptıracak-
ları İşlerin tümünü Noter tasdikli sözleşme ile taahhütte
bulunarak yapanlara, yaptıkları işin tutarı karne hesa-
bına esas alınır. Karnenin alınabilmesi için; Noter tas-
dikli sözleşmenin, ilgisine göre yapı ruhsatının, yapı kul-
lanma izin belgesinin veya muadili bir belgenin (ilgili
resm kuruluşlardan alınmış), i§ sahibinin taahhüt edilen
işleri anlaşma hükümlerine uygun olarak yaptığını be-
lirten belgenin, işin yapımı ile ilgili harcamalara ait
belgelerin (görüldükten sonra iade edilmek üzere, fatu-
ra, bordro, hakediş, v.b,) başvuruya eklenmesi lâzım-
dır. Ancak; Noter tasdikli sözleşme olmamakla birlikte»
ibraz edilecek difer belgelere göre, işi yaptığının anla-
şılması halinde Karne Komisyonunca karne verilir, Kar«
ne hesabındaki iş tutarı, yapı kullanma izninin veya
muadili belgenin alındığı yıla ait Maliye Bakanlığınca
yayınlanan (binaların metre kare normal inşaat ma-
liyet bedellerini gösterir cetvel)e göre hesaplanır.

d) Bu maddenin I - b fıkrasında belirtilen yurt dı-
şında iş yapan müteahhitlere ihale edilen işlerin tümünü
veya bir kısmını malzemeleri ile birlikte ve işe başlama
sırasında sözleşme ile müteahhide karşı yapma taahhü-
dünde bulunanlara, yaptıkları işin, sözleşme fiyatları ile
hesaplanan tutarının %50 sini geçmemek üzere, sözleş-
me tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas
almır, Bu fıkraya göre karne verilebilmesi için; söz»
leşmenin, esas müteahhit tarafından verilecek ve yapı-
lan işlerin esas sözleşme ve eklerine uygun yapıldığını
belirten yabancı kamu kuruluşunca tasdikli belgelerin
ve bunların dof rulugunu teyid eden dış ülke temsilci-
liklerimizin tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli-
tercümelerinin de başvuruya eklenmesi lazımdır,

Taşeronlara emanet kararından veya iğin ilk söz-
leşmesinden sonra aynı işin devamı olarak yaptırılan
işler ayrı iş kabul edilerek def ellendirilir. (Ancak aynı
yerde birbirini takip eden parsellerde imar parseli dola-
yısıyla ayn ruhsatlar almak mecburiyeti olan ve fa-
kat temel ruhsatı aynı tarih, temel üstü ruhsatı ve
yapı kullanma izni yaklaşık tarihlerde olan sitelerde
beraber değerlendirilebiliri Birden fazla ig yapanlara
verilecek karnenin tutarı, yaptıfı işlerden tutarı en bü-
yük olanı veya daha büyük sonuç vermek, gartıyla en
son bitirilen işin geçici kabul veya yapı kullanma izin
belgesi tarihi esas alınarak son üç yıl içinde bitirdiği il-
lerin yukarıda belirtilen esaslara göre tesbit edilen
bedellerinin toplamı alınarak bulunur. Bu toplam en
büyük işin bedelinin bir buçuk katından fazla olamaz,

HI *— Teknik öğretim Yapanlar îçto ;

a) Öğrenim durumuna göre;
İ) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izliyen yıldan

başlamak ve her yıl için 4 milyon TL, sayılmak üzere;
în§aat ve Mimar Yükseh Mühendis veya Mühendisleri
ile Yüksek Mimar ve Mimarlara B, ve Elektrik Makine
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Yüksek Mühendis veya Mühendislerine Q gruplarından,
2) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan

başlamak ve her yıl için 2 milyon TL, sayılmak üzere;
inşaat Fen Memuru, Tekniker, Yüksek Tekniker ve
Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Yapı Bölümü mezun-
larına, C ve branşları Elektrik ve Makine olan Fen Me«
muru. Tekniker» Yüksek Tekniker ve Yüksek Teknik
ve Yüksek Teknik öğretmen Okulu mezunlarına H
gruplarından,

3) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izliyen yıldan
başlamak ve her yıl için 2 milyon TL, sayılmak üzere;
Maden, Harita ve Kadastro, JEOLOJİ, Kimya, Orman,
Ziraat Yüksek Mühendisleri ile İstihkam Okulu, Fen
Tatbikat Okulu mezunlarına O ve Gemi, Gemi Maki-
neleri Ifletme Yüksek Mühendis ve Mühendisleri ile
Muharebe Okulu Mezunlarına H gruplarından,

4) Mesleği ile ilgili çalışmada bulunmu§ olmak
şartı ile öğrenimlerini bitirme tarihlerini izliyen yoldan
başlamak ve her yıl için 1 milyon TU. sayılmak üzere;
Teknisyen Okulları (Meslek Yüksek Okulu), Yapı Kal-
fa Okulları, Yapı ve Sanat Enstitüsü (Meslek Lisesi)
mezunları ile Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlığınca
Yapılan kurslardan 1. derece Ehliyetli Kalfa veya Tek-
nisyen diploması alanların öğrenim ve ihtisas dallarına
göre O veya H gruplarından müteahhitlik karnesi dü-
zenlenir. •'

öğrenim durumlarına göre her yıl için 4, 2 ve 1 mil-
yon TL. olarak belirtilen miktarlar 1980 Yılı esas alına-
rak tesbit edilmiştir, tlerlki yıllarda bu miktarlara*
Bayındırlık Bakanlığınca yayımlanan katsayılar uygu-
lanır.

b) Teknik öf renim yapmış olanlardan kamu ku-
ruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili, olarak yönettik-
leri ve Bayındırlık îşleri Kontrol Yönetmeliğinde belir-
tilen esaslar dahilinde denetledikleri iğlere göre;

1) Mühendis, Mİma r ve Tekniker olmak şartıyla
Kontrol Mühendisi» Şantiye Mühendisi sıfatıyla kendi
Öf renim ve ihtisas dallarında, bu yönetmelikte yazılı
iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu ola-
rak yapmış olanlara; yaptıkları veya denetledilkeri iğ-
lerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede
kendi öf renim ve ihtisas dallarındaki denetlenen veya
yaptırılan kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutan
alınarak, (aynı i§de birden fazla teknik eleman varsa bu
bedel yaptıkları ip göre bölünür,)

2) Mühendis ve Mimar olmak şartıyla, Kontrol
Şefi, Şantiye Şefi, Bölge Yapım, Bakım ve Onarım Şube
Şefi sıfatıyla kendi Öğrenim ve ihtisas dallarında bu
Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetki-
li ve sorumlu olarak yapmış olanlara; yaptıkları veya
denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok
12 ayık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarındaki
denetlenen veya yaptırılan kısmının (keşif bedelleri
esasına göre) tutarı alınarak, (aynı iğde birden fazla
teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları i§e göre bö-
lünür,)

3) Mühendis ve Mimar olmak şartıyla yapım iş-
lerinde, Bölge Müdür ve Yardımcıları, Kamuya ait în-
§aat ve Tesisat Müdürleri, Bayındırlık Müdürleri, Y.S.E,

Müdürleri, îl îmar Müdürü ve Yardımcıları, Müstakil
Kontrol Amirleri ve bunlarla aynı teknik düzeyde gö-
rev yapanlar, bu görevleri sırasında başarı ile yönettik-
leri ve denetledikleri yu Yönetmelikte yapılı iş grup-
larında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olan«
arının en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas
dallarında meydana getirilen kısmının (keşif bedelleri
esasına göre) tutarının %75'i alınarak,

4) Mühendis ve Mimar olmak şartıyla yapım ille-
rinde, yapım ve teknik işler Daire Başkanı ve Yardım-
cıları ile Merkez Fen Heyeti Müdürleri ve bunlara eş-
defer görevde bulunanlar, bu sıfatlarla yönettikleri ve
denetledikleri bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında be-
lirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanlarının en
çok 12 ayık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında
meydana getirilen kısımlarının (keşif bedelleri esasına
göre) tutarının i%5Ö'si alınarak,

Bu paragraftaki pozisyonlarda planlama, keşif
gartname, proje ve araştırma hizmeti yapanlarla yar-
dımcı olarak çalışanlar iğin, eğitim ve ihtisas dalları
gözönünde bulundurularak yukarıdaki % değeri %25
olarak uygulanır.

a/l paragrafında belirtilen meslek unvanlarına gir-
meyen teknik elemanlardan öğrenim ve ihtisas dalları
dıgmda olmak üzere, 8/111 maddesinin b/l» b/2, b/3 ve
b/4 paragraflarında yazılı görevleri yapanlar için; ke-
şif bedelleri esasına göre bulunacak tutarın %25'i alı-
narak,

5) Mühendis ve Mimar olmak gartıyla Genel Mü-
dür ve Yardımcıları için (A) grubundan olmak ve bu
görevleri süresinde yönettikleri ve denetledikleri yapım
yatırım bütçelerinin en büyük defer veren 1 yıllık sü-
reye ait tutarının %25'ini geçmemek tteere, ve görev
süreleri hesaba alınarak»

6) Mühendis ve Mimar olmak şartıyla Bakan,
Müsteşar ve Yardımcıları ile Bayındırlık Kurulu Asil
Üyeleri İçin (A) grubundan olmak ve bu görevleri süre-
sindeki yapım yatırım bütçesinin en büyük değer veren
1 yıllık süreye ait tutarının %20'sini geçmemek üzere
(yukarıdaki sürede Bakanlığa bağlı olan Kamu İktisadi
Teşebbüsleri yapım yatırım bütçelerinin %10'u hesaba
dahil edilmek kaydı ile) ve görev süreleri hesaba esas
alınarak.

Teknik elemanlara her bir i§ grubu için hak kaza-
nılan karne miktarı tesbit edilir.

Bu miktarlar; her bîr if grubunda 1980 fiyatları
ile;

b/l, paragrafta belirtilen görevler için 650 Milyon,
b/2, paragrafta belirtilen görevler için 860 Milyon»
b/3, paragrafta belirtilen görevler için 1,1 Milyar,
b/4, paragrafta belirtilen görevler için 1,3 Milyar,
b/ö. paragrafta belirtilen görevlerden Genel Müdür

Yardımcıları için 1.6 Milyar,

Tavan tutarlarını geçemez,
A grubunda belirtilen bir i§i başında geçici kabu-

lünün yapımına kadar denetleyenler veya yönetenlerin
iş denetleme veya yönetme belgelerindeki bu i§in son
keşif tutarının daha büyük sonuç vermesi halinde» b/l.
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b/2, b/3, b/4 ve b/5, paragraflarmdaki 12 aylık süre
için tutar yerine bu i§e ait son keşif tutarı karne tes-
bitine esas alınır, Ancak; bu şekilde bîr î| için hesap«
lanan karne tutan, b/5. paragrafında belirtilen tavan
tutarının İki katım geçemez,

b/5, ve b/6, paragrafında sayılanlardan biri» yapım
işlerinde bir kaç değişik görevde bulunmuş, ise, en bü«
yük defer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait
tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

a/2, a/3 ve a/C paragraflanndaki meslek unvanla-
rını taşıyanlar için 5, ve 6. paragraf lardakl esaslara
göre hesaplanan karne tutarının %40'ı alınmak ve bu
sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere
değerlendirilir.

Atamaya yetkili amirin onayının dilekçeye eklen-
mesi şartıyla b/l, b/2, hjB ve b/4, paragraflanndaki gö*
revlerin a/2, a/3 ve a/4, paragraflanndaki meslek un-
vanlarını taşıyanlara yaptırılması halinde bunlara da bu
görevlerinden dolayı, paragraflarda belirtilen esaslara
göre tesbit edilecek miktarların %25'inî geçmiyecek de-
ğerde karne tutarı hesaplanır,

Karne tutarı ve grubun tesbiti 8. maddede belirtilen
esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması sure«
tîyie yapılır. Ancak, müteahhit ve taşeron olarak aynı
üç yıl içinde bitirilen işler için hesaplanan karne tutar-
ları bu toplama girebilir.

c) Mühendis ve Mimar olanlardan Özel Sektör Ku-
ruluşlarında veya yurt dışında kendi meslekleri ile il-
gili olarak, Bayındırlık îtleri Kontrol Yönetmeliğinde
belirtilen esaslar dahilinde denetledikleri veya yönet-
tikleri işlere göre (IH b) de hesaplanan miktarın %50'sî
alınarak Müteahhitlik Karnesi verilir.

Müteahhitlik karnesi almak işin baş vurma t
M&ûüe 10 — Müteahhitlik karnesi almak isteyen

Gerçek ve Tüzel Kişiler, dilekçelerine aşağıda sayılan
belgeleri ekleyerek Bayındırlık Bakanhf ma verirler.

a) Nüfus kâğıdı aslı ve Örneği,
b) 2 Adet vesikalık fotoğraf,
e) Şirketlerde ana statünün ne§redildif i en son

Ticaret Sicili Gazetesi,
Û) Başvurma yılına ait Ticaret veya Sanayi Oda-

sı Belcesi,
(Kendilerinin de Ortağı veya Sorumlu Teknik

Müdürü bulunduğu Şirketlere karnelerinin kullanma iz-
nini verecek Kolektif Şirket Ortağından, Komandit Şir-
ket Komandite Ortağından ve Sorumlu Teknik Müdür*
den Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi aranmaz,)

e) Teknik öğrenim görenlerin öğrenim belgesi aslı
ve örneği ile Oda Üyelik Belgesi aslı ve örneği»

f) Kamu Kuruluflanna i§ yapanlar için örnek
5/a ya göre düzenlenen î| Bitirme Belgesi ash ve örne-
Eh

g) Görev» Yönetim ve Denetimden karne isteğinde
bulunanlar için Örnek 5/b ve {5/e ye göre düzenlenecek
Görev, îş Denetleme veya îf Yönetme ve Denetleme
Belgesi aslı ve örneği,

h) Taşeron ve taşeron itibar edilenlerin 8/n mad-
desinin ilgili a, b ve c fıkralarına göre hazırlayacakları

belgelerin ash ve Örnefi İle örnek 5/a ya göre düzen»
lenecek İ§ Bitirme Belgesi aslı ve Örneği,

i) Karne Komisyonunca lüzum görülecek hakedi§,
söyleşme, vergi, Sosyal Sigorta v,b, diğer belgeler,

j) Yurt dışında i§ yapmış ve denetlemiş olanlar
bu Yönetmelik hükümlerine uygun belgeler,
ibraz etmek mecburiyetindedir.

Karne »tiresi ve yenileme :
Madde u —. Karne iğin yapılan bafvurma herhangi

bir merciden yapılacak soruşturma ve araftırma iğin
gegen süre hariç» en geg 30 gün iğinde cevaplandırılır.
Müteahhitlik Karnesi T,C, Uyruklu Gerçek ve Tüzel Ki-
şilere verilir,

a) Karneler verildikleri tarihten başlamak üzere
3 yıl iğin geçerlidir. Karnelerin yenilenmesi (tutar ve
iş gruplarının değiştirilebilmesi) iğin ilgilinin gerekli
belgelerini dilekçesine ekleyerek başvurması gerekir.
Noksan belge le yapılan başvurular işleme konmaz»

b*) Geçerlik süresi içerisinde ancak, grup ve mik-
tarları ne olursa olsun, yeni bir işi bitirmiş olanların
belgeleri durumu değiştirici nitelikte ise karnesi yeni-
lenir.

Bu şekilde yenilenmeyen karnelerin tutarları ise,
Bayındırlık Bakanlığınca her yıl yayımlanan katsayı-
lara göre İdarelerce değerlendirilirler,

c) Müteahhitlik karnesini kaybedenler usulüne uy-
gun bir kayıp İlânı verecek, bu ilânın çıktığı gazete İle
birlikte, kaybettiği karneyi bulduğunda bunu kullanma-
yacağına ve Karne Komisyonuna iade edeceğine dair bir
taahhütnameyi başvuru dilekçesine ekleyecektir.

d) 1980 yılı birim fiyatları ile 5 Milyon TL, tuta-
rından aşağı karne düzenlenmez.

»ÜKJDÜNOÜ BÖLÜM

MttteahMttik Sicilleri

Müteahhitlik sicü ve karne bürosu s
Madde lö — Bu Yönetmeliğe göre verilecek Müte*

ahhitlik Karnesi ile müteahhitlerin gizli sicil ve işlemini
yürütmekle, Sicil ve Karne Bürosu Müdürlüf ü görevli-
dir,

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına bağlı olan bu
Müdürlükçe;

a) Her müteahhit adına bir sicil ve iglem dosyası
açılır,

b) Müteahhitlik Karneleri, süreli veya süresiz ola-
rak iptal edilenler İdarelere duyurulmak Üzere, Resmî
Gazete'de yayımlanır.

Kıymetlendirme raporu :
Madde 16 — Müteahhidin yaptığı işe ait ve örnek

6'ya göre İşi yaptıran İdarece düzenlenecek kıymetlen-
dirme raporu; İşin geçici veya fesih (tasfiye) kabul
tarihinden itibaren en geç 3 ay iğinde ilgili Kuruluşun
bağh bulunduğu Bakanlık ve Kurumunca Bayındırlık
Bakanlığına (Yüksek Fen Kurulu Bafkanlığı) gteli ola-
rak gönderilir.

MMÜB 11 —. Müteahhitlik sicilleri ve dosyalan gte-

um*
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a) Bakanlık Müsteşarları, Yardımcıları, Genel
Müdürleri ve yetkili kılacakları kişiler» müteahhitler
hakkında bilgi isteyebilirler,

b) Bayındırlık Bakanlıf ı Müsteşarı ve yetkili kı-
lacağı kişiler ile Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyele-
ri, toplantı halinde iken Karne Komisyon Üyeleri, bu
sicilleri ve dosyaları inceleyebilirler,

YürürtüMea kaldunma t

Madde 18 — 29 Ağustos 1980 gün ve 17090 sayılı 30
Kasım 1980 gün ve 17170 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te'de yayımlanmış; bulunan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri
İhalelerine Katılma Yönetmelifi ile ek ve değişiklikleri
yürürükten kaldırılmıştır,

YtatârlUk t
MmMm 19 —. Bu Yönetmelik Resmî Gasete'de ya-

yımlanâığı tarihte yürürlüğB girer.

T.M.M.O.B. ASKAEİ ÜCEE1 VE ÇÎZtM
STANDAETLAEITESfiİT

EOBÜSYONU VE KONTROL
BÜROLARININ KURULMASINA

ÎIİŞKİN YÖNETMELİK

TMMX)Mt batlı odalarm yürüttüfü "Ortak Mü-
hendislik Denetim Uygulanmsx"nm yürürlükten kaldırıl-
masını içeren ve bunun yerine hazırlanan yeni yönet-
melik 24.6,1981 tarih ve 17410 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüfe girmiştir. Bu yönetmelik kap-
samında; Jeoloji Mühendisleri Odasının, ilgili bulundu-
ğu alanlarda mesleki denetim yapaMlmesi için gereken
çalışmalar sürdürülmekte ve üyelerimizin katkıları bek-
lenmektedir,

YÖNETMELİK

Ama§ ve Kapsam ı
MBM& 1 — Bu yönetmelik, 6235 (7303) sayılı

Kanuna dayanılarak kamu yararı açışından, mühendislik
ve mimarlık meslek dallarının geli§mesi, nitelikli hiz-
met elde edilmesi; meslek mensuplarının hak ve selahi-
yetterinüı korunması» haksız rekabetin Önlenmesi ve
meslekdaşlar arasında dayam§manm, bilgi ve deney
iletişiminin sağlanması amaçlarım ta§ır,

TMMOB üyeleri bu yönetmelik hükümlerine batlı-
dırlar,

Madde % — tlgili Odalar bu yönetmeliğin amacına
uygum gerekli tedbirleri alırlar.

Asgari Ücret ve Çizta S tun (Hırtları TesMt
Komisyonu Kurulması i
Madde S — İlgili Odalardan ikişer ve ilgili dif er

kamu kuruluşlarından dam§man olarak çaf nlı ikişer
kişinin katılacağı "Asgari Ücret ve Çizim Standartları
TesMt Komisyonu" TMMOB Başkanlığınca kurulur.

Madde 4 «— Asgari Ücret ve ÇMm Standartları
Tesbit Komisyonunun görevleri şunlardır:

a. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerme ilişkin
standartları ve bu konudaki geli|meleri İzlemek, de-
neylerden yararlanarak birikim oluşturmak,

b. Elde edilen birikimin ülkemizdeki mühendislik
ve mimarlık hizmetlerine yansımadım saf lamak, görü§
ve öneriler gelî|tirerek bunları TMMOB ve dif er ilgili
kamu kuruluşlarına iletmek»

c. Asgari çizim standartları geliştirmek ve ügUl
kamu kuruluklarına iletmek,

d. Mimarlık vs mühendislik hizmetlerine ilişkin
uygulamaları incelemek, dif er kamu kuruluşlarının
galıimalarından da yararlanarak birim fiyat ve asgari
ücret tesbitinde bulunmak.

Madde 5 — Asgari Ücret ve Çizim Standartları
Tesbit Komisyonu yılda en az bir kere» TMMOB Ba|-
kanlıf mm çağrısı üzerine ve en az 5 kigi ile toplanır,
Komisyon kendi aralarından bîr başkan ve bir sekreter
tayin eder,

Madde 6 — Madde 3'de adı geçen diğer kamu kuru-
luşları şunlardır:

a, Bayındırlık Bakanlıf ı
b. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıf ı
e. İmar ve îskân Bakanlığı
d. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
e. Üniversiteler
t Türk Standartları Enstitüsü
g\ Gerekli görülen dif er kurumlar,
Madde 1 — Komisyonxm görev süresi bir yıldır.
Odaların Kontrol Bunalan Kutmateı :
Madde 8 — Asgari Ücret ve Çizim Standartları

Tesbit Komisyonunca yapılan çalışmaların sonuçlarını
değerlendirmek, üyelere duyurmak, asgarî çizim stan-
dartiarmitt ve asgari Ücretlerin uygıüanmasını saf la-
mak, ilgili Odaların görevleridir. Bu amaçla Odalar, ig-
birlif i halinde, şube ve temsilciliklerinde kontrol bürola-
rı kurarlar.

Madde 9 — Kontrol bürolarının görevi, mimarlık ye
mühendislik hizmetlerinm asgari gizim standartlarına
uygunluf unu denetlemek, bu hizmetleri veren üyelerin
sorunlarıyla îilgilenmek, üyelik ve asga.il ücret kontrolü
yapmaktır,

MmÛÛe 10 — Mimarlık ve mühendislik ücretlerinin
bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu görül-
dükten sonra ilgili Oda Kontrol Vizesi yapılır. Vize İşlemi
resim proje ve hesapların onayı anlamım taşımaz,

İBu hizmetlere karşılık Asgari Ücret ve Çizim Stan^
dartları Komisyonunca tesbit edilen vize harcı alınır,

Üyelerin SorınMuluMarı JL
Madde 11 — TMMOB üyeleri, bu yönetmelikte gös*

terilen hususlara uyarak, mesleklerini haksız rekabete
kapılmadan ve dayanışma içerisinde sürdürürler,

Madd© İt — TMMOB üyeleri, mesleki faaliyetleri
karplıf ı alacakları ücretleri, Odalarca hazırlanacak tip
söEİe§melerde belirtmek ve belgelemekle yükümlüdür^
1er. Bu hizmetler karşılığa alınacak ücret, Odalarca be-
lirlenen asgari ücretten a§af ı olamaz,

Madde 13 — Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin»
Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonun-
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