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KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’nci maddesinin (d) bendine istinaden
Tunceli İli Pertek Belediyesi Başkanlığı’na Damperli Kamyon satışının yapılması.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin, 17.05.2021 günlü birinci Birleşiminde Hukuk
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 12.04.2021 tarih ve
E.379 sayılı teklifi;
Tunceli İli Pertek Belediye Başkanlığının 25.02.2021 tarih ve E-17527916-100-272 sayılı yazısı ve
03.03.2021 tarih ve 26 karar sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizden talep ettiği, 34 GV 763 resmi
plakalı Man marka 1997 model Damperli Kamyon, Tunceli İli Pertek Belediye Başkanlığına 5393 sayılı
Kanunun 75. Maddesi d fıkrası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. Maddesi
ile 4916 sayılı kanununun 37 maddesi uyarınca, ekteki Fiyat Takdir Komisyonunun tespit ettiği fiyata
satışının yapılabilmesi için; Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, yazımız ve eklerinin Belediye
Meclisi’ne havalesini arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 4916 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre katma bütçeli idareler ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan
iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine,
tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirmeye
ilgili kurumlar yetkilidir. Fen İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 02/03/2021 tarihli tutanaktan
belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış olan 34 GV 763 plakalı damperli kamyonun ekonomik ömrünü
doldurduğundan kullanılamadığı, Başkanlık Makamının 23/03/2021 tarih ve E.307 sayılı Olurları ile
oluşturulan fiyat takdir komisyonu raporundan ise hâlihazırda kullanılmamakta olan söz konusu araç
fiyatının 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Yapılan inceleme
neticesinde; belediyemiz demirbaşında kayıtlı bulunan ancak hizmet dışı kaldığından hâlihazırda
kullanılamayan söz konusu 34 GV 763 plakalı damperli kamyon için karşılıklı anlaşma yapmak
(protokol düzenlemek) suretiyle tespit edilen bedel üzerinden 5018 sayılı Kanunun 47’nci maddesi ile
4916 sayılı Kanunun 37’nci maddesine istinaden Tunceli İli Pertek Belediye Başkanlığına satılması
ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 21 Mayıs 2021 tarihli Mayıs dönemi
toplantısının ikinci birleşiminde; belediyemiz demirbaşında kayıtlı bulunan ancak hizmet dışı
kaldığından hâlihazırda kullanılamayan 34 GV 763 plakalı damperli kamyon için karşılıklı anlaşma
yapmak (protokol düzenlemek) suretiyle Başkanlık Makamının 23/03/2021 tarih ve E.307 sayılı Olurları
ile oluşturulan fiyat takdir komisyonu tarafından tespit edilen bedel üzerinden 5018 sayılı Kanunun
47’nci maddesi ile 4916 sayılı Kanunun 37’nci maddesine istinaden Tunceli İli Pertek Belediye
Başkanlığına satılmasına ilişkin ortak komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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