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llgi:Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 1B,1 1,2019 tarih ve E,26636 sayılı yazısı

Antalya Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin
ihtiyacı olan satın alma işlemlerinin hem daha geniş kitlelere duyurulması, hem de şehrimizde
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarımızın bu satın alma ilanlarından daha fazla

fayda lanabilm eleri için ekte sunulan yaz ısın ın üyelerimize duyurulması h ususu nda;

Bilgilerinize ve 9ereğini rica ederiz,

Meh lS DAG Adlı DERE
Genel Sek Birlik aşkanır

www. a€so b. org.tl
ae5ob@aesob.org.tr
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ak bİlgilere ulaşılabilecek linklerin, Odanızca
larıİİ daha geniş bir kitleye duyurulması, hem

vermek suretiyle Kurumumuz, Oda ve esnaf

si amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Odanızca
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müdürlüğünce tarafımıza iletilen ta)epler doğrultusunda saünalma işlemleri gerçekIeştirmekt eYiz. SÖz

konusu satınalmalar için her ne kadar Belediyemiz web sitesi üzerinden ilan yayınlanmakta ise de kamu

kaynaklarını etkin kullanmak adına her zaman çalışmalarımızı bir adım İleriye taŞıma hedefiYle hareket

etmekteyiz. Bu sebeptendir ki müdürlüğümüzce gelecekte gerçekleştirilecek olan sahnalma

süreçlerinde gerek ilann yayınlanmış
link S://ebeledi ortal/ind =51 .ve gerekse üyelerinizce Idaremize kayıt

olduğu belediyemiz web sitesine ait

h

yapiırarak online teklif verebilmelerine olanak sağlayac
üyelerinize iletilerek hem Belediyemizce yapılacak alım
de şehrimizde faaliyet gösteren esnafa ilk elden bilgi
arasındaki iş ilişkileri ve karşrlıklı güvenin geliştirilme
üyelerinize gerekli bilgi paylaşımlarının düzenli olaıak yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

tlı 1.1!J -rc l| 9]r ' .('nıj ! !rll: l,iül].l !.:la,:in.]i,ldtiJıİjl:,ıi]J]]r/Jil"itr

X4
Ist-l50.tN

90{0

FENER MAH. TEKELioĞLU cAD. No:63 07l60
MURATPAŞA,iANTALYA
Çağrr Merkezi:444 8 007 (]0)ha0
e-postaI
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