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TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “Kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme 
içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için 
Belediye Başkanına Yetki Verilmesi”

     
İ LG İ                       : 
                          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih ve R/2342506-6310 sayılı 
“Kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin 
belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye 
Başkanına Yetki Verilmesi” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                               İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün “BEM-BİR-SEN Başkanlığı ile yerel 
yönetimlerde çalışan Memurlara ait Sosyal Denge Tazminatı ve Belediye Başkanlığına yetki verilmesi 
hakkındaki 01.04.2019 tarih ve 2019/82 sayılı ekli yazıları gereğince; Anayasanın 53. Maddesinin 
Mülga üçüncü fıkrası: “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme Kanunuyla İlçe 
Belediyelerinde (Yerel Yönetim) “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” imzalanmasına imkan 
tanınmıştır.
                          Bahse Konu 4688 sayılı kanunun 31.nci maddesinde “… 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…” denilmektedir.
                         Bu itibarla Başkanlığımızda görev yapan Kamu Personeline sosyal denge tazminatı 
ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi imzalanması hususunda;
                       Makamınızca da uygun görülmesi halinde Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki 
verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim” İbareli teklifi.
                               Hukuk Komisyonunun 17.04.2019 tarih ve R.11 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih ve R/2342506-6310 sayılı 
“Kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin 
belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye 

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (EwGbnY) kodu yazınız.



Başkanına Yetki Verilmesi.” ile ilgili teklifi incelenerek Belediye Kanunu ve ilgili mevzuata göre 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
.
                  Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.

K A R A R              :
                               Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi 2019 Yılı Nisan ayı                   
toplantılarının 16.04.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “Kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme 
içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için 
Belediye Başkanına Yetki Verilmesi” ile ilgili 17.04.2019/R-11 tarih sayılı raporu, Kağıthane Belediye 
Meclisinin 18 Nisan 2019 tarihli Nisan ayı 2. birleşiminde görüşülüp, yapılan işaretle oylama 
neticesinde OYBİRLİĞİ  ile KABUL edildi.
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