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KONU
: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar,
işveren sendikalarına üye olabilir” hükmüne istinaden SODEMSEN’e üye olunabilmesi için Belediye Başkanına
yetki verilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin, 04.11.2019 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu ile
Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havale edilen Özel Kalem Müdürlüğünün 17.10.2019
tarih ve E.285 sayılı teklifi ve eki;
Amacı üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin
işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını, verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri
akdetmek, üyeler arasında uygulama beraberliğini gerçekleştirmek, işverenler ile işçiler ve işçi sendikaları
arasında çalışma barışı oluşmasını teşvik ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek; bir
dayanışma ve ortak akıl üretme platformu olarak, üyeler arasında koordinasyon ve iletişimi güçlendirmek olan
Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tüzel kişilik kazanarak üye kaydına başlamıştır.
09/07/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sendika Üyeliğinin Kazanılması
ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin Sendika Üyeliği başlıklı 4 üncü maddesinin
2 inci fıkrasında “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar, işveren
sendikalarına üye olabilir” hükmü mevcuttur. Bu hükümlere istinaden, merkezi İzmir’de bulunan SODEMSEN’e
üye olunabilmesi, sendika tüzüğünde belirtilen üyelik aidatların ödenebilmesi ve bu hususlardaki iş ve işlemleri
yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilebilmesi için teklifimizin Belediye Meclisine havalesini
Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR) adresinde olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına
Belediyemizce üye olunması; yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası
hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi; İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi; Belediyemizde çalışan
işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen
sendikaya yetki verilmesi; yetki belgesinin Başkanlık Makamınca düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin 08.11.2019 tarihli Kasım dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR) adresinde
olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına; yıllık üyelik aidatı olarak
tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine; İller
Bankasına bu konuda yetki verilmesine; Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak
Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine; yetki belgesinin
Başkanlık Makamınca düzenlenmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclis üyeleri Nuri
DÖNMEZ ile Bayram KOÇ’un red oylarına istinaden OYÇOKLUĞU ile karar verildi..
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