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SALİHLİ BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

Karar No 2019/18 Evrak Dairesi 

Karar Tarihi 

Evrak No 

10/04/2019 Konusu 

Saat 

Kamu görevlilerine Sosyal 
Denge Tazminatı verilmesi 
için Belediye Başkanına yetki 
verilmesi hususunun 
görüşülmesi. 
21.00 

Geliş Tarihi Kesinleştirme Tarih 15/04/2019 

Tekrar Görüşülecek mi? H 
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri gereğince 

gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 10/04/2019 günü saat 21.00 'de 
Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 31 üyesinin katılımıyla toplandı. 

G Ü N D E M M A D D E S İ : 12- Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı verilmesi için 
Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanununun 32. maddesi "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 sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu 
sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. 

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi 
hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim 
tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme 
yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. 
İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan 
borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi 
geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin 
toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, 
il özel idaresinde yüzde yirınibeşiııi aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme 
yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut 
sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır." şeklindedir. 

Bu kapsamda belediyemizde görev yapan kamu görevlileri adına, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde, 01/04/2019 - 31/03/2024 tarihleri arasında Belediyemizde en çok üyeye sahip 
sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Meclisince Belediye 
Başkanlığıma yetki verilmesi hususunda; 

Gereğini rica ederim. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü 
KARAR: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 

32.maddesi kapsamında belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine 01/04/2019 - 31/04/2024 
tarihleri arasında sosyal tazminatı verilebilmesi için sosyal denge tazminatı sözleşmesi amacı ile 
belediye başkanına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun oy birliği 
ile kabul e»'"' 


