T.C.
ÇATALCA BELEDİYES

MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Karar Tarihi
Karar No

Mesut ÜNER (√ )
Belediye Başkanı
Hasan GÖKÇE (√ )
Necait DÖNMEZ (√)
Lukman NAROĞLU (√)
A.Rasim YÜCEL (√)
Ayhan TUTUN (√ )
Süheyla TOPÇU ( √ )
Belgin TEZER ( √ )
Hüseyin AYDIN ( √ )
Recep YILMAZ ( √ )
Turhan UÇAR (√ )
Utku AKBULUT (√ )
Mahmut AÇAR ( √ )
Filiz ÖDER ( )

Ömer ERÇİN
Rıdvan HACET
Özkan ARSLANCA
Sevinç ÖZKATRANCI
Yasin Halit AKSOY
Hayrettin ÖZCAN
Olcay GÜVENCİ
Reyhan BERBER
Hakan GÖL
Hasan ESGAR
Tuba UZUN
Rahşan GÜNDÜZ

(√ )
(√ )
(√ )
(√ )
(√ )
(√)
(√ )
(√ )
(√ )
(√ )
(√ )
(√ )

01/07/2019
43

Konu:Çöp toplama, süpürme ve nakli işi için
Temizlik Alım İhalesi konusu.

ÖZÜ:Çöp toplama, süpürme ve nakli işi için Temizlik Alım İhalesi ile ilgili Temizlik İşleri
Müdürlüğü'nün teklifi.
TEKLİF:
“Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinin aksamadan ve ara verilmeden yürütülmesi, kamu
kaynaklarının daha verimli kullanılması, alınacak olan hizmetin arttırılması amacı ile 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde “Belediyede Belediye
Meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve
havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine –
teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri;
sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine
ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve
aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme –takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma
hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk Mahalli İdareler Genele Seçimlerini izleyen
altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir” denmektedir. 6552
sayılı Kanunu’nun 14'üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Gelecek
yıllara yüklenmeler” başlıklı 28'inci maddesine “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin,
04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup,
işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” İbaresi eklenmiştir. İlgili kanun maddeleri gereği, Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından Çatalca Belediyesi sınırları dahilinde “Çöp toplama, süpürme, ve nakli işi” ile ilgili
olarak yapılacak Temizlik Hizmet Alım İhalesinin, Belediye bütçesinin yetersiz olması sebebiyle
01/10/2019 tarihinden itibaren 12 ay süre ile ihale edilmesi konusunda karar alınması için evrakın
Belediye Meclis’ine havalesini arz ederim.”
Şeklindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 26/06/2019 tarih E.64691 sayılı
okunarak müzakereye açıldı.

teklifi Meclise

KARAR: Çatalca Belediyesi sınırları dahilinde “Çöp toplama, süpürme ve nakli işi” ile ilgili olarak
yapılacak Temizlik Hizmet Alım İhalesinin 01/10/2019 tarihinden itibaren 12 ay süre ile ihale edilmesi
konusu okunduğu şekli ile oya sunuldu, Belediye Meclisimizin 01/07/2019 tarihli Temmuz Ayı
Toplantısının 1. birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
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Katip
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