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           4-Meclis Toplantisinin 4.gündem maddesinin görüsmelerine geçildi.
               Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlügü'nün 27/11/2014 tarih ve 69 sayili yazisi
geregi;

BASKAN
Sayin  Meclis  üyeleri  gündemimizin  dördüncü  maddesinde  Hizmet  Alimi  Ihalesi

yapilmasinin görüsülmesi vardir.Belediyemiz sinirlari içerisinde 2014 yilinda vatandaslarimiza
her  alanda  daha  çok,daha  iyi   ve  daha  süratli  hizmet  verilmesinin  saglanmasi  personelle
gerçeklesmektedir.Yeterli  personel  olmadigindan  ve  personel  alamadigimizdan  sikinti
yasamaktayiz.Tüm Belediyeler ayni sikintiyi yasamaktadir.

22  Subat  2007  tarih  ve 26442  sayili  Resmi  Gazetede yayinlanan  Belediye  ve  Bagli
Kuruluslari  ile  Mahalli  Idare  Birlikleri  Norm  Kadro  Ilke  ve  Standartlarina  Dair  Yönetmeligin
19.maddesi geregince Memurlar ve diger kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan
hizmetlerin  hizmet  satin  alma  yoluyla  karsilanmasi  esastir.Hizmetlerin  yürütülmesinde
kaynaklarin  etkili  ve  verimli  kullanilmasi,hizmet  kalitesi  ve  miktarindan  ödün  verilmeden
maliyetlerin  düsürülmesi,bürokrasi  ve  kirtasiyeciligin  azaltilmasi  ile  hizmetlerin  vatandas
odakli sunulmasi ilkelerine uyulur.

Kamu hizmetlerinin düzenli,süratli,etkin,verimli ve ekonomik bir sekilde yürütülmesi ve
aksatilmamasi  amaciyla  temizlik  hizmetleri,park,bahçe  mesirelik  alanlarin  bakim  ve
temizliginin  yapilmasi,insaat  islerinde(Vasifsiz isçi)4adet,  genel  hizmet  isçisi  4  adet  olmak
üzere toplam 8 isçi  5 ay 29 gün süreyle,hizmet alim ihalesi yapilarakda 01.01.2015 tarihinde
baslamak kaydiyla 7 isçi 12 ay süreyle hizmet alim ihalesi yapilarak  4734 Sayili Kamu Ihale
Kanunun 19 maddesine göre açik ihale ile yapmamiz gerekmektedir.Bu konuyu görüslerinize
sunuyorum dedi.

KARAR
Yapilan  görüsmeler  neticesinde;Kamu  kaynaklarinin  etkili  ve  verimli

kullanilmasi,Belediyemiz  tarafindan  sunulan  hizmetlerde  kalitenin  arttirilmasi,maliyetlerin
düsürülerek hizmetlerin vatandas odakli sunulmasi ilkelerine uygun olarak;

Temizlik  hizmetleri,park,bahçe  mesirelik  alanlarin  bakim  ve  temizliginin
yapilmasi,Vasifsiz isçi)4adet, genel hizmet isçisi 4 adet olmak üzere toplam 8 isçi   5  ay 29
gün süreyle,hizmet alim ihalesi yapilarakda 01.01.2015 tarihinde baslamak kaydiyla 7 isçi 12
ay süreyle hizmet alim ihalesi yapilarak  4734 Sayili Kamu Ihale Kanunun 19 maddesine göre
açik ihale ile yapilmasina,28.04.2006 tarih ve 26152 sayili resmi gazetede yayinlanan Maliye
Bakanliginin  2  nolu  tebligin  (d)  bendine  göre  ihale  dosyasinin  Mali  Hizmetler
Müdürlügürlügünce hazirlanmasina mevcudun oybirligi ile karar verildi.
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