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5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince;
2018 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
oybirliği ile kabul edildi.

09/05/2019

18

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince; 2018 yılı Taşınır
Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile
kabul edildi.

09/05/2019

19

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi ile 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesi
uyarınca; Gaziosmanpaşa İlçesi Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi
No:2 (4902 ada, 2214 parsel) adresinde bulunan Belediye Hizmet
Binasının 584,00 m²’lik giriş katının Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
İlçe Sağlık Müdürlüğüne 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi
ve bu hususta protokol imzalanması için 5393 sayılı Belediye
Kanununun 38. maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanına
yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu oybirliği ile kabul
edildi.

09/05/2019

20

Anayasanın 5., 53., 55. ve 90. maddeleri; TBMM tarafından 3851 sayılı
Kanunla onaylanan Avrupa Sosyal Şartının l. bölüm 5. maddesi; 87
sayılı ILO sözleşmesi; 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı
Sözleşmesinin 4. maddesi; 14/12/2010 tarihli ve 2010/26 sayılı
Başbakanlık Genelgesi; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi hükümleri gereğince;
Gaziosmanpaşa Belediyesi çalışanlarının ekonomik durumunu,
işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak,
bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret
dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını
sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek,
geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve
sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik
ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak amacıyla;
Belediyemiz personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi ve Kurumda
en çok üyeye sahip Belediye ve Özel İdare Birliği Çalışanları
Sendikasının (BEM-BİR-SEN) yetkili temsilcisi ile bu hususa dair
yapılacak 01/04/2019 – 31/12/2019 dönemini kapsayan toplu
sözleşmeyi imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesine
ilişkin Hukuk Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi.
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5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinin “Belediyede belediye
meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile (…)
toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri (…) ile ilgili işler, süresi ilk mahalli
idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere
ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü gereğince;
Personel (Servis) Taşımacılığı Hizmet Alımı İşinin 01/09/201931/08/2021 tarihleri arasında 24 (yirmidört) ay süreyle, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa göre ihale yoluyla yapılmasına ilişkin Hukuk
Komisyonu raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

09/05/2019

22

5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinin “Belediyede belediye
meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile (…)
araç kiralama (…) ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel
seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü gereğince;
a-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araçlar, geniş kabinli
araçlar, sepetli araçlar, ses sistemli araçlar ve diğer muhtelif araçlar;
b-İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın il içi ve il dışı cenazeleri ile
kültürel gezilerde kullanılmak üzere otobüs, midibas ve minibüs araçlar
için; Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşinin 01/09/201931/08/2021 tarihleri arasında 24 (yirmi dört) ay süreyle, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa göre ihale yoluyla yapılmasına ilişkin Hukuk
Komisyonu raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

09/05/2019
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5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinin “Belediyede belediye
meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile (…)
araç kiralama (…) ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel
seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü gereğince; Belediyemiz
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere muhtelif
iş makineleri, yük ve nakliye araçları ile genel hizmet araçları için;
Hizmet Aracı Kiralanması İşinin 01/10/2019-30/09/2021 tarihleri
arasında 24 (yirmi dört) ay süreyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19. maddesine (Açık İhale) göre ihale yoluyla yapılmasına ilişkin
Hukuk Komisyonu raporu oyçokluğu ile kabul edildi.
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