
2022 OLAĞANÜSTÜ (AĞUSTOS AYI) 

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 

KARAR ÖZETİ 

 

 

 

KARAR 

TARİHi 

KARAR 

NO 
KONU 

 

08/08/2022 

 

64 

 

Çöp Toplama Ve Nakli İle Genel Temizlik Hizmetleri İçin Araç 

Kiralanması İşi 30/09/2022 tarihinde sona ereceğinden, hizmetin 

devamını etkin ve kullanılabilir olarak sağlamak maksadıyla, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık İhale Usulü 

yoluyla ihale edilmiş olan söz konusu hizmetin, iş bitim tarihinden 

itibaren belediyemiz vasıtasıyla yürütülmesi planlanmaktadır. Ancak, 

belediyemizin gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması 

nedeniyle; 5393 sayılı Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince; 

bankaların uyguladığı mevzuat dahilinde piyasa koşullarına göre 

belirlenerek faiz oranı üzerinden, idaremiz adına Kamu veya Özel 

Bankalardan nakit kredi alma yolu ile 40.000.000,00 ₺ borçlanmaya, 

talep edilen krediyle ilgili Meclis Kararını Bankaya tevdi etmeye, rehin 

verme sözleşmesi imzalamaya, gerektiğinde kredi ile ilgili taksitlerin 

ertelenmesine, borçların uzatılmasına veya kısaltılmasına, kredi 

kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve 

krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya ve evrakları imzalamaya Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin USTA’ya yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul 

edildi. 
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Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine 

istinaden, ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile finansman kaynağı 

belirtilen bütçe tertiplerine, belirtilen miktarlar kadar ek ödenek 

verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. 
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Çöp toplama ve genel temizlik hizmetlerinin daha ekonomik bir şekilde 

yapılmasına olanak sağlamak maksadıyla, 30/09/2022 tarihinde bitecek 

olan Çöp Toplama Ve Nakli İle Genel Temizlik Hizmetleri İçin 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Araç Çalıştırma İşinin 

idaremizce yürütülmesi planlandığından; 237 sayılı Taşıt Kanununun 

10. maddesinin 2. fıkrasına istinaden, belediyemizin ihtiyacı olan; 16 

adet 13+1 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı kamyon, 1 adet 18+1 m3’lük 

hidrolik sıkıştırmalı kamyon, 1 adet çaça, 1 adet yol süpürme aracı 

(küçük), 1 adet yol süpürme aracı (büyük), 1 adet konteyner yıkama 

aracı, 1 adet arazöz (8 ton), 2 adet arazöz (13 ton), 5 adet 4 m3’lük açık 

kasa kamyonet, 4 adet 3,5 m3’lük mini kasa kamyonet, 1 adet 20 m3’lük 

tır (çeki ve dorsesi), 1 adet kazıcı-yükleyici olmak üzere toplam 35 adet 

taşıtın edinilmesi ile Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 38. maddesinin (g) bendi gereğince protokoller ve 

gerektiğinde ek protokoller imzalamak üzere yetki verilmesi oyçokluğu 

ile kabul edildi. 

 

 


