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Başkanlık makamının ı6.0 1.20ı2 tarih ve 25 sayılı "İhale Takip Birimi" ile ilgili
"OLURl'ları ekte gönderilmiştir

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ek: 3 sayfa yazı
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Özel Kal n Müdürü
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Sayı

Konu

M.06.6.KEÇ.0.01-25

ihaleTakip Birimi

GENELGE

( 01 )

16/01/2012

Belediyemiz bünyesindeki tüm harcama birimlerinin, 4734 sayılı Kamu ihale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapacakları her
türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerine ilişkin
olarak;

• Harcama birimleri arasındaki eşgüdüm eksikliğini gidermek,
• Kamu kaynaklarının etkin, yerinde ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
• ihale işlemlerini sadeleştirerek belli bir sistematiğe bağlamak,
• Uzman personel yetiştirerek insan Kaynaklarını geliştirmek ve .tam
istihdam sağlamak,

• Uygulama sonuçlarının fayda-maliyet analizlerinin yapılmasını ve
dönemsel istatistiklerin tutulmasını sağlamak,

• Satın alınacak mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin olarak gelecek
planlaması yapmak ve verimliliği yükseıtecek fırsatları algılayarak
uygulamak amacıyla,

Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu ihaleleri, yürürlükteki Kamu ihale Kanunu
ve Mevzuatı çerçevesinde yürütmek üzere, Başkan Yardımcısı Nihat YILDIZ'ın
koordinatörlüğünde, belediyemiz personeli Halit EKŞi'nin sevk ve idaresinde bir
ihale Takip Birimi kurulmuştur.

01.02.2012 tarihinden itibaren, ihale Takip Birimi'nce ihalelerin gerçekleştirme
işlemlerinin yapılabilmesi için;

Harcama (ihale) Yetkilileri;

a. Avans-kredi kullanımı yolu ile yapacakları alımlar,
b. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 22. maddesi kapsamına giren mal ve
hizmet alımları ile yapım işleri,

hariç olmak üzere;

Yapacakları tüm alımlar için aşağıdaki işlem basamaklarını takip edeceklerdir.

1. ihtiyaçlarına göre satın alacakları mal, hizmetve yapım işleriyle ilgili
taleplerini belirleyerek, ihtiyaç listesini çıkaracaklar.

2. işin niteliğine göre teknik şartnamesini hazırlayacaklar.
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3. Bütçe ödenek izin belgesini alacaklar.
4. Piyasa fiyat araştırmasını yapacaklar.
5. ihale işlemlerinin yapılması için yukarıda sayılan doküman/arı ihale Takip

Birimi'ne gönderecekler.
6. Komisyonların oluşturulması aşamasında Ek'li listede isimleri yazılı ihale

Takip Birimi çalışanlarından iki personeli ihale komisyonunda
görevlendirecekler.
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Harcama (ihale) Yetkililerinin yukarıda belirtilen işlemleri tamamlamasından
sonra;

1. ihale Takip Birimi; belediyemizin tüm harcama yetkilileri adına mal ve
hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin sözleşmesi imzalanıncaya kadar
geçen süreçteki işlemlerini yapacaktır.

2. ihale Takip Birimi görevlileri; ihale işlemlerini yürüterek sonuçlandıracak ve
ihale üzerinde kalan Yüklenici ile Harcama Yetkilisi arasında sözleşme
imzalandıktan sonra, ihale işlem"dosyasını ilgili birime teslim edecektir.

ihale Takip Birimi'nde görevli olup ek'li listede isimleri yazılı personel; ihale
işlemleri ya da ihale komisyonu görevleri dışında kendi birimlerinde mutat görevlerine
devam edeceklerdir.

Belediyemizin tüm birimleri; ihale Takip Birimi görevlilerinin çalışmalarında, istek
ve önerilerini yerine getirme konusunda, gerekli hassasiyeti ve özeni göstereceklerdir.

Bilgi ve gereğin rica ederim.

DAGITIM

Gereği için

Tüm Müdürlükler

Bilgi için

Başkan Yardımcıları

EKLER
Ek-1 ( ihale Takip Birimi Görevli Personeli)
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İHALE TAKİp BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN LİsTESİDİR.

ADI VE SOYADı

ı. Halit EKŞİ

2. Nuran DURSUN

3. Hüseyin ERDOGAN

4. Zeynep Ülkü TAŞYÜREK

5. Sedat ÖZDEMİR

6. Recep DERE

7. Nejmettin DÜNDAR

8. Ahmet ÇELİKTEN

9. Oğuzhan BEDİR

10. Selim ATALIK

Yukarıda adı geçen belediyemiz personeli ikinci bir talimatla yapılacak değişikliğe
kadar tarafımdan ihale biriminde görevlendirilmişlerdir.

Must faAK
Beledi e Başkanı

3


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

