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MECLİS BAŞKANLIĞINA
HUKUK VE TEMEL HAKLAR-PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

Rap. No:
4

KONUNUN ÖZÜ: Mevsimlik Çiçek ve Süs Bitkisi Bakım İhalesi hk.
TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 3. Dönem 2016 Senesi Kasım Ayı Meclis
Toplantılarının 07/11/2016 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda Müşterek Komisyonumuza intikal eden Park
ve Bahçeler Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih ve 213 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı belediye kanununun 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,
altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme
takma işleri ile ilgili hizmetler, toplu ulaşım, taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler
süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen 6.ayın sonunu geçmemek üzere ihale yolu ile 3. şahıslara
gördürebilir denilmektedir.
Hizmetlerin daha etkin, verimli hızlı, ekonomik yapılabilmesi için Park ve Bahçeler
Müdürlüğümüzce her yıl düzenli olarak yaptırılan, kanunun 67. maddesinde sayılan park, bahçe ve
refüjlerdeki mevsimlik çiçek, süs bitkisi temini ve dikimi ile ilgili her türlü bakım ve yenileme işinin
01.01.2017 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar 730 günü (24 ay) kapsayacak şekilde ihale edilebilmesi
hususu, makamınızca da uygun görüldüğü takdirde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine
havalesini olurlarınıza arz ederim.” Denilmektedir.
KOMİSYON İNCELEMESİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 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 ….ile ilgili işler,
süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü şahıslara gördürülebilir”Denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih ve 213 sayılı teklifi incelendi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.Maddesi gereğince; Hizmetlerin daha etkin, verimli hızlı, ekonomik
yapılabilmesi için her yıl düzenli olarak yaptırılan park, bahçe ve refüjlerdeki mevsimlik çiçek, süs bitkisi
temini ve dikimi ile ilgili her türlü bakım ve yenileme işinin 01/01/2017 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar
(2 yıl) ihale edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur. 09/11/2016
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