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  MECLİS KARARI        ÇATALCA  BELEDİYESİ

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 02/03/2020
  Mesut ÜNER  (√ )
Belediye Başkanı   
                               
Hasan GÖKÇE  (√)              Ömer ERÇİN                  (√ )
Necati DÖNMEZ (√)            Rıdvan HACET             (√ )
Lukman NAROĞLU  (√)     Özkan ARSLANCA       (√ ) 
A.Rasim YÜCEL (√)           Sevinç ÖZKATRANCI   (√ ) 
Ayhan TUTUN (√ )             Yasin Halit AKSOY        (√ ) 
Süheyla TOPÇU  ( √ )          Hayrettin ÖZCAN           ( √ )
Belgin TEZER  ( √ )             Olcay GÜVENCİ            (√ ) 
Hüseyin AYDIN ( √ )           Reyhan BERBER            (√ ) 
Recep YILMAZ ( √ )            Hakan GÖL                     (√ ) 
Turhan UÇAR  (√ )               Hasan ESGAR                (√ ) 
Utku AKBULUT (√)            Tuba UZUN                    (√ ) 
Mahmut AÇAR  ( √ )            Rahşan GÜNDÜZ          (√ ) 
Filiz ÖDER  (√ )                     

Karar No 27

Konu:  Belediyemiz  hizmetlerinde  kullanılmak
üzere  1  adet  3  dingilli  Lowbed  (arka  ayaklar
kırmalı) araç alımı ile ilgili. 

ÖZÜ:  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 3 dingilli Lowbed (arka ayaklar kırmalı)
araç alımı ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi. 

TEKLİF: 

“237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinde ''Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
daireler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi,
adedi,  hangi  hizmette  kullanılacağı  ve kaynağı  yılı  bütçe kanunlarına  bağlı  (T)  işaretli  cetvelde
gösterilir.  Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince
taşıt edinilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek
suretiyle önceden alınmış Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.''
dendiğinden, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 3 dingilli lowbed (arka ayaklar
kırmalı) aracın alımının tarafınızca uygun görülmesi halinde Belediye Meclisinde görüşülmek üzere
havalesini arz ederim.” 

         Şeklindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 02/03/2020 tarih ve E.81078 sayılı teklifi
Meclise okunarak müzakereye açıldı.

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde 237 sayılı
Taşıt  Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki  “döner sermayeli  müesseseler”,  ibaresinden
sonra gelmek üzere “il  özel  idareleri,  belediyeler  ve bunların bağlı  kuruluşları  ile  mahalli  idare
birlikleri” ibaresi ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “ancak, il özel idareleri,  belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler”
denildiğinden, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 3 dingilli Lowbed (arka ayaklar
kırmalı) aracın alınması hususu, Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli Mart ayı oturumunun 1.
Birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

  Mesut ÜNER                Ömer ERÇİN                          Olcay GÜVENCİ            
          Belediye Başkanı                                         Katip              Katip   

                                         
                                                                   

        GÖRÜLDÜ                                                                  
...../03/2020 

                          Mesut ÜNER       
                   Belediye Başkanı    


