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İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
vidanjör talebi ile ilgili: İl Özel İdaremizin görev ve sorumluluk alanı
içerisinde bulunan Belediye sınırları dışında kalan muhtelif köylerin
bireysel ve kanalizasyon, evsel atıkların toplanması, çevre kirliliğinin
önlenmesi; halk sağlığının korunması maksadıyla "1 adet vidanjör"
ihtiyacının karşılanması, Mali imkanların yetersiz olduğundan Çevre ve
Şehireilik Bakanlığından, Bakanlığın uygun gördÜğü taktirde şartlı
nakdi yardım talebinde bulunulması, İdaremiz adına; konuyla ilgili iş ve
işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik Genel Sekreter İbrahim
KAYIŞ'a yetki verilmesi uygun görülmüştür.
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iı Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yerlerde çevre kirliliğinin önlenmesi,
çevre ve halk sağlığımn korunması, çevrenin iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak
üzere acilen "I adet vidanjör" e ihtiyacın bulunması hakkmdaki İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 15.02.2019 tarih ve 2077 sayılı yazısı ve ek'leri okunup incelendi:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Görev, Yetki ve Sorumluluklar başlıklı 6.
maddesinin (b) fıkrasına göre İlimiz İl Özel İdaresi Belediye sınırlan dışında çevre hizmetleriniyapmakla görevli ve yetkili kılınmıştır.

Ilimize bağlı muhtelif köylerin evsel atıklannm toplanması ve kanalizasyon altyapı
bakım onanın işlerinde hizmet alammıZIngeniş olması göz önüne a1marakbiresel atıklann alınmasındasıkıntılar yaşanmaktadır.

IIÖzelİdaresinin sorumluluk alanmda bulunan yerlerde çevre kirliliğinin önlenmesi,
çevre ve halk sağlığınm konırunası, çevrenin iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak
üzere acilen "1 adet vidanjör" e ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanIanmızm yetersiz olması sebebiyle
temin edilemeyen bahse konu aracın satın alınabilmesi için çevre ve Şehireilik Bakanlığı'ndan,
Bakanlığm uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bUlunulmasına, Idaremiz adına
yardımla ilgili konularda Genel Sekreter İbrahim KAYIŞ' a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza
tahsisi yapıldığı takdirde, Genel Sekreter veya göreVlendireceği bir yetkili tarafından teslim
alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullamlmasına, yardımla ilgili çevre ve
Şehireilik Bakanlığına verilen taahhütnaıne ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve
Bakanııkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
yazıları doğrultusunda İl Encffii1enimizceuygun görülmüştür.

Gereği için Karar örneği in Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine18.02.2019tarihinde Oy Birliği ile Karar ver Idi.
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