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Tiim iiyeler toplantlya katllm1~tlr. 

Av. Halil Hilmi TUTUNCU Arifkadm UZEL Fatma Mera! DURUCAN 
Belediye ve Meclis Ba~kam Katip Uye Katip Uye 

Belediye Ba~kam 

i~<;:ilik Hizmet alim ihalesinin kanun kapsammda gorti~iilmesi . 

EKLiF: BELEDiYE MECLiSi'NE YALVAC / 5393 Say1h Belediye Kanununun "Gelecek y1llara yaygm hizmet 

yuklenmeleri" ba~hg1 altmdaki Madde 67- "Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bagh kurulu~larda yetkili 

organm karan ile park, bah~e, sera, refl.ij, kald1nm ve havuz bak1m1 ve tamiri; ara~ kiralama, kontrolluk, temizlik, 

guvenlik ve yemek hizmetleri; makine-te~hizat bak1m ve onanm i~leri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik 

bilgi eri~im hizmetleri; saghkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panay1r ve sergi hizmetleri; baraj, antma ve kat1 at1k 

tesislerine ili~kin hizmetler; kanal bak1m ve temizleme, alt yap1 ve asfalt yap1m ve onanm1, trafik sinyalizasyon ve 

aydmlatma bak1m1, saya~ okuma ve saya~ sokme-takma i~leri ile ilgili hizmetler; toplu ula~1m ve ta~1ma hizmetleri; 

sosyal tesislerin i~letilmesi ile ilgili i~ler, suresi ilk mahalll idareler genel se~imlerini izleyen altmc1 aym sonunu 

ge~memek uzere ihale yoluyla u~uncu ~ah1slara gordurulebilir" denilmekte olup ihalesi yapilmas1 du~unulen 

Belediye Hizmetlerinin ifas1 i~in i~~ilik hizmet ahm1 ihalesinin kanun kapsam1 dahilinde yapilmas1 hususunun 

goru~ulUp karara baglanmas1 hususunu arz ederim. I 30/11/2016 / Halil Hilmi TOTO NCO Belediye Ba~kani 

(24.12.2003 tarihli ve 25326 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak yururlUge giren 5018 say1h Kamu Mali Yonetimi 

Ve Kontrol Kanununun 28. Maddesinin son f1krasmda; " (Ek f1kra: 10/9/2014-6552/14 md.) Genel yonetim 

kapsammdaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say1h Kamu ihale Kanununun 62 nci maddesinin birinci 

.f1krasmm (e) bendi kapsammda olan i~lerden surekli nitelikte olanlara ili~kin hizmet ahmlarmda, yuklenme suresi u~ 

yil olup, i~in niteliginden veya suresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu sure gerek~esi gosterilmek ~art1yla ust 

yoneticinin onay1yla k1saltilabilir") 

KARAR: Belediye Hizmetlerinin ifas1 i~in i~~ilik hizmet ahm1 ihalesinin 5018 say1h Kanunun 28. Maddesinin son 

f1kras1 geregince (Ek f1kra: 10/9/2014-6552/14 md.), 33 ay olarak onaylanmas1 mevcudun oy birligi ile kabul edildi. 
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