2018 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
22/01/2018 KARAR NO: 2018-49
Belediye Meclis Üyelerimiz Ayşe Nazmiye Binnur DİKMEN, Çetin SÖZER, Merih Hacer TURGUT,
Orkun VİDİNLİ, Emine Oya ÖZARKON, İsmail ÇANCI, Yaşar YILANCI ve Şevki YÜCEL’in mazeretli
kabul edilerek izinli sayılmalarına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
22/01/2018 KARAR NO: 2018-50
Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 2018/42 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun
70. Maddesi gereği Belediyemizde şirket kurulmasını içeren Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi
incelenmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde;
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye
eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların
üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da
ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı
mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla
kuracakları bir şirkete gördürebilir" hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya
Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci
maddesinde yer verilen "(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde
ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için: il özel idareleri, belediyeler ile
bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri,
belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikle veya ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat
hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler
tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bolümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden,
birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır." hükmü doğrultusunda;
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için
kurulacak olan 50.000,00 (elli bin) TL sermayeli BURHANİYE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM
ŞİRKETİ’ ne Burhaniye Belediyesinin % 100 hisse ile kurucu ortak olarak iştirak ettirilmesine ve bu
amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih ve 1075 sayılı genelgesi ve genelge ekinde bulunan
EK:4 Anonim Şirket Örnek Sözleşme Taslağına uygun olarak sözleşme hazırlanmasına ilişkin hususlar ve
şirketin kuruluşuyla ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine
Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
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