
 

 

 

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 

Karar Tarihi  : 02.11.2017  

Karar Sayısı  : 84516765-301.05/59  

Meclis Başkanı : İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı 

 

MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: 

 

Semra AKSU, Mehmet TAŞTAN, Hasan ÖZTÜRK, Vezir ASLAN, Erkan TUNCER, 

Dr.Derviş ENGİN, Haluk ÖZGÜR, Halis ALKAN, Mustafa AVDAN, Meltem ERGÜN, 

Hüseyin GÜNDÜZ, Süleyman KARADAĞ, Şeref BEKTAŞ, Neriman YURTSEVER, 

Yusuf ÇOBAN, Hüseyin KALKAN, Tekin SÖNMEZ, Atilla ATLI, Mesut 

DEMİRKAYA, Nedim ASLAN, Erdal POLAT, Bülent TURAL, Fuat ÇANKAYA, Ayşe 

KÜÇÜK, Harun DURSUN, Yeter GÖREN  

 

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: 

 

Yüksel ARDUÇ, Güven DURSUN, Dilek GÜLER, İtilal GÜNDÜZ, Gürler ÇELEBİ  
 

KONU: Memur Sosyal Denge Sözleşmesi Yetkisi.(01/01/2017-31/12/2019)  
 

 Belediye Meclisimizin  02.11.2017  Tarihli birleşiminde görüşülen; İnsan Kaynakları  

ve Eğitim Müdürlüğünden kayıtlı 24.10.2017 tarih ve 65672119-301.03-E.2083 sayılı 

Başkanlık yazılı önergesi. 

 

12.07.2001 tarih ve  24460 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren  4688  

Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince Belediyemizde çalışan kamu 

görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve 

geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri 

ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve 

sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve 

bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile  Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek 

toplu görüşmelere  ilişkin esasları düzenlenmiştir.  

4688 sayılı  Kamu Görevlileri Sendikaları kanunun 32. Maddesi (Değişik: 4/4/2012-

6289/22 md.)  gereğince  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde 

belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi 

üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal 

denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın 

genel başkanı veya sendika yönetim kurulu  tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile 

belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin 

tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu nedenle   Bu kanun 

gereğince  Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile Belediyemiz 

arasında yapılan Toplu İş sözleşmesi 16.05.2016-31.12.2017 tarihleri arasında imzalanmış 

olup,  yasal süresi 31.12.2017 tarihinde bitmesi nedeniyle  sözleşme tarihinden itibaren yeni 

toplu sözleşmenin 01.01.2018-31.12.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılması 



hususunda;  Sayın Meclis Heyetimizce karar alınmasını tensiplerinize arz ederim. 

Denilmektedir. 

 

 Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Meclisimizde okunarak müzakere edilmiş 

olup;12.07.2001 tarih ve  24460 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren  4688  

Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince Belediyemizde çalışan kamu 

görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve 

geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri 

ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve 

sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve 

bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile  Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek 

toplu görüşmelere  ilişkin esasları düzenlenmiştir.  

4688 sayılı  Kamu Görevlileri Sendikaları kanunun 32. Maddesi (Değişik: 4/4/2012-

6289/22 md.)  gereğince  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde 

belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi 

üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal 

denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın 

genel başkanı veya sendika yönetim kurulu  tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile 

belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin 

tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu kanun gereğince  Tüm 

Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile Belediyemiz 

arasında yapılan Toplu İş sözleşmesi 16.05.2016-31.12.2017 tarihleri arasında imzalanmış 

olup,  yasal süresi 31.12.2017 tarihinde bitecek olması nedeniyle,  sözleşme tarihinden 

itibaren yeni toplu sözleşmenin 01.01.2018-31.12.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde 

yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 

MECLİS BAŞKANI KATİP ÜYE KATİP ÜYE 

İnş. Müh. Hasan ARSLAN Meltem ERGÜN Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi 
 

 


