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Karar Tarihi : 04 TEMMUZ 2019 Meclis Karar No : 54

TEKLİFİN ÖZÜ     :
                 “Muhtelif araç, iş makinası, alet ve ekipmanların tamir ve bakım işinin 
01.10.2019-30.09.2021 tarihleri arası 24 aylık süre ile ihale edilmesi”

     
İ LG İ                       : 
                          Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve R/2352300-4089 sayılı 
“Muhtelif araç, iş makinası, alet ve ekipmanların tamir ve bakım işinin 01.10.2019-30.09.2021 tarihleri 
arası 24 aylık süre ile ihale edilmesi” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                     :
                Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve R/2352300-4089 sayılı “  
Belediyemizce ihale edilmiş bulunan  “2017-2019 Yıllarını kapsayan süreler için Muhtelif Araç, İş 
Makinası, Alet ve Ekipmanların Tamir ve Bakım İşi”  ihalesi 30.09.2019 tarihinde sona ereceğinden; 
hizmetlerin sürekliliği, devamlılığı ve hizmetlerde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi 
amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 
67. Maddesine istinaden söz konusu “Muhtelif Araç, İş Makinası, Alet ve Ekipmanların Tamir ve 
Bakım İşi” ihalesinin 01.10.2019 – 30.09.2021 tarihleri arası 2 yıllık (24 aylık) süre ile, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilmesi düşünülmektedir.

          Yazımızın Makamınızca da uygun görülmesi halinde, görüşülerek karar alınmak üzere Belediye 
Meclisine havale edilmesi hususunu takdir ve olurlarınıza arz ederim.” İbareli teklifi.

                                Hukuk Komisyonunun 02.07.2019 tarih ve R.23 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve R/2352300-4089 sayılı; Muhtelif araç, 
iş makinası, alet ve ekipmanların tamir ve bakım işinin 01.10.2019-30.09.2021 tarihleri arası 24 aylık 
süre ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü  ile İhale edilmesi 
komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                    Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.                             

K A R A R              : 
                 Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi 2019 Yılı Temmuz ayı 
toplantılarının 01.07.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “ Muhtelif araç, iş makinası, alet ve ekipmanların tamir ve bakım işinin 

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (yWMg4e) kodu yazınız.



01.10.2019-30.09.2021 tarihleri arası 24 aylık süre ile ihale edilmesi” ile ilgili 02.07.2019/R-23 tarih 
sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 04 Temmuz 2019 tarihli Temmuz ayı 2. birleşiminde 
görüşülüp, yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ  ile KABUL edildi.
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