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İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ

MECLİS KARARI
                                     
Karar Tarihi:06.04.2017
Karar Sayısı: 84516765-301-05/29
Meclis Başkanı : İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı

MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER:
SEMRA AKSU, MEHMET TAŞTAN, HASAN ÖZTÜRK, VEZİR ASLAN, ERKAN 
TUNCER,  DR. DERVİŞ ENGİN, YÜKSEL ARDUÇ,  HALUK ÖZGÜR, GÜVEN DURSUN, 
HALİS ALKAN, DİLEK GÜLER, İTİLAL GÜNDÜZ, MUSTAFA AVDAN,  MELTEM 
ERGÜN, HÜSEYİN GÜNDÜZ SÜLEYMAN KARADAĞ,  ŞEREF BEKTAŞ, NERİMAN 
YURTSEVER, YUSUF ÇOBAN, HÜSEYİN KALKAN,  TEKİN SÖNMEZ, ATİLLA ATLI, 
MESUT DEMİRKAYA, NEDİM ASLAN,  ERDAL POLAT, FUAT ÇANKAYA, AYŞE 
KÜÇÜK, HARUN DURSUN, YETER GÖREN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: 

BÜLENT TURAL , GÜRLER ÇELEBİ.

KONU: Araç ve İş Makinesi Alımı.

         
Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale

Edilen; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih ve 34620402-301.03-E.1017 sayılı Başkanlık 
Önergesi. 

            Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından, önceden almış 
olduğumuz araçlarımıza ilave olarak; 1 adet  lastik tekerlekli kazıcı – yükleyici (bekoloder), 1 adet 
8+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 13+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp  kamyonu, 1 
adet 18+1,5 m3 hidrolik  sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 16 + 5m3 vinçli sistem düz yan duvarlı 
hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet, en az 12.5 ton kapasiteli, kayar kasa platformlu  oto 
kurtarıcı kamyon ve 1 adet hasta nakil ambulansının alımına ihtiyaç duyulmaktadır.
            Bu nedenle ihtiyaç duyulan yukarıda belirtilen araçların, Belediyemiz 2017mali yılı 
bütçesinin "T" cetvelinde yer alanlar ile 2017yılında edinilecek taşıtlar (T-1) listesinde 
bulunmayanların eklenmesi ile İller Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredisi kullanılarak D.M.O' 
dan veya Belediyemiz bünyesinde yapılacak ihale yoluyla satın alınması hususunda bir karar 
oluşturulmasını tensiplerinize arz ederim. Denilmekle konu komisyonlarımızda görüşüldü.

Yapılan görüşme sonucunda;
Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi bakımından, önceden almış 

olduğumuz araçlarımıza ilave olarak, 1 adet  lastik tekerlekli kazıcı – yükleyici (bekoloder), 1 adet 
8+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 13+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp  kamyonu, 1 
adet 18+1,5 m3 hidrolik  sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 16 + 5m3 vinçli sistem düz yan duvarlı 
hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet, en az 12.5 ton kapasiteli, kayar kasa platformlu  oto 
kurtarıcı kamyon ve 1 adet hasta nakil ambulansının alımına ihtiyaç duyulmaktadır.
            Bu nedenle ihtiyaç duyulan yukarıda belirtilen araçların, Belediyemiz 2017mali yılı 
bütçesinin "T" cetvelinde yer alanlar ile 2017yılında edinilecek taşıtlar (T-1) listesinde 
bulunmayanların eklenmesi ile İller Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredisi kullanılarak D.M.O' 
dan veya Belediyemiz bünyesinde yapılacak ihale yoluyla satın alınmasına komisyonlarımızca oy 
birliği ile karar verildi. Meclis sayın heyetinin tensiplerine arz olunur. Denilmektedir.
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Yukarıda metni yazılı Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının Raporları meclisimizde 

okunarak müzakere edilmiş olup; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi 
bakımından daha önce  satın almış olduğumuz araç parkımızda mevcut  araçlarımıza ilave olarak ; 1 
adet  lastik tekerlekli kazıcı – yükleyici (bekoloder), 1 adet 8+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp 
kamyonu, 2 adet 13+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp  kamyonu, 1 adet 18+1,5 m3 hidrolik  
sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 16 + 5m3 vinçli sistem düz yan duvarlı hidrolik sıkıştırmalı çöp 
kamyonu, 1 adet, en az 12.5 ton kapasiteli, kayar kasa platformlu  oto kurtarıcı kamyon ve 1 adet 
hasta nakil ambulansının alımına ihtiyaç duyulmaktadır.  Belediyemizin alt ve üst yapı hizmetlerin 
de kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve yukarıda miktar ve çeşitleri belirtilen araçların, 
Belediyemiz 2017mali yılı bütçesinin "T" cetvelinde yer alanlar ile 2017yılında edinilecek taşıtlar 
(T-1) listesinde bulunmayanların eklenmesi ile İller Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredisi 
kullanılarak D.M.O'(Devlet Malzeme Ofisi) dan veya Belediyemiz bünyesinde yapılacak ihale 
yoluyla satın alınmasına Komisyon Raporları doğrultusunda, Meclisimizce oy birliği ile karar 
verilmiştir.
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