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BASEMiR

1. 25'inci Ddnem igletme Toplu ig Sdzlegmesi'nin yUrUrl0k sOresi 28 gubat 2017 tarihinde sona ermig
ve yenisi yUr0rluge girinceye kadar ferdi ig sozlegmesi olarak uygulanmaya devam edilmigtir.

2. 26'ncr Ddnem Toplu ig Sdzlegmesi 01 Mart 2017 tarihinden gegerli olmak Uzere, 22 Agustos 2017
tarihinde imzalanarak yurUrlU$e konulmugtur.

3. Toplu i9 s6zlegmeleri, normlar hiyerargisinde kanunlar ile bireysel sdzlegmeler arasrnda yer
aldt$tndan, sdzlegme hUkUmleri kendili$inden degigtirilmeyecek, sdzU ve ruhuna aykrrr uygulama
yaprlmayacaktrr.

4. Toplu ig Sdzlegmesi igyerlerinde uygulanrrken, anlagrlmayan ve teredd0t uyandrran hirktimleri,
igveren vekilliklerince silsileler yolu ile Ust makamlardan sorulacak, ilgili makamlarca g6zUmlenemeyen
konular MSB'ye intikal ettirilecektir.

3. 26'nct D6nem Toplu ig Sdzleqmesinin TUrk Silahh Kuwetlerine ve onun mensubu olan iggilerimize
hayrrh olmasrnr diler, aynen uygulanmaslnt arz ve rica ederim.
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MADDE 1- TARAFLAR VE DUZEYI
a. Taraflar: Bu Toplu ig S6zlegmesinin taraflan, Milli Savunma Bakanlr$r ve igigleri Bakanh!r

(Jandarma Genel Komutanhgr ve Sahil GUvenlik Komutanhltntn) Uyesi bulundu$u TUrk A$tr Sanayii ve

Hizmet Sektdrli Kamu igverenleri Sendikasr (TUH|S) ile igverenin bu Sdzlegme kapsamtnda bulunan

igyerlerinde gahgan taraf sendika Uyesi iggileri temsile yetkili, gubeleri ve Uyeleri adtna hareket eden

Tgrkiye Harb Sanayii, Savunma ve GUvenlik Qahganlarr Sendikast (TURK HARB-I$)'dtr.
b. Dgzeyi: Bu Toplu i9 Sdzlegmesi Grup Toplu ig Sdzlegmesi olarak ba$rtlanmrgtrr.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu Sdzlegme iginde yer alan baglrca deyimlerin tantmlart aga$tda g6sterilmigtir.
igVfRfru: Milli Savunma Bakanhgr ve igigleri Bakanh$r (Jandarma Genel Komutanlt$t, Sahil

GUvenlik Komutanlt$t),
KUWET KOMUTANLIGI: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanltklart ile Jandarma Genel

Komutanftgr ve Sahil GUvenlik Komutanh$r, Gnkur. Bgk.h$rna do$rudan baglt igyerleri igin

Gnkur. Mrk. D. Bgk.lt0 r).

it-cit-i CEgt- MUDURLUK / DAiRE BA$KANL|G|: tvtitti Savunma Bakanh$r'na ba$h Personel

Genel MtidtrrltigU, Tersaneler Genel MtidUrlU$U, Askeri Fabrikalar Genel MUdUrlU$u, Tedarik Hizmetleri
Genel MudurliilU, Lojistik Genel MtidUrlU$U ve Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt$tdrr.

i$VEREN VEKiLi: igyerinin tamamtnr, igveren adrna sevk ve idareye yetkili kimsedir.

igveren vekilinin bu srfatla iggilere kargr muamele ve yuklemlerinden dogrudan do$ruya igveren

sorumludur.
igVfneru SENDIKASI: TUrk Agrr Sanayii ve Hizmet Sekt6rii Kamu igverenleri Sendikasr (TUH|S)

i$ei Sgf.fOiXnSl: TUrkiye HarO Saniyii, Savunma ve GUvenlik Qahganlarr Sendikasr (TURK

HARB-I9). Bu sdzlegmede gegen "Sendika" deyimi i99i sendikaslnt ifade eder.
gUbg: Tgrkiye Harb Sinayii, Savunma-ve GUvenlik Qahganlarr Sendikast'na (TURK HARB-I$)

bagh gubeler.- 
i$yfni: Genelkurmay Bagkanh$r, Milli Savunma Bakanhgr ve Jandarma Genel Komutanlt$t ile

Sahil GUvenlik Komutanlt!l'na ba$lr kapsam maddesindeki igyerleri.
igQi: Yukarrda belirtilen igyerlerinde 4857 sayrh Kanun'da tantmlanan ve

dayanarak 0cret kargrll$t galtgan kigi.
SOZLESME: Bu Grup Toplu ig Sozlegmesi.
MEVZUAT: Anayasa, kanun, tUzUk, ydnetmelik ve tebli$.

MADDE 3- S6ZLE$MEN|N AMACI

ig sdzlegmesine

Bu sdzlegmenin amact, igyerinde d0zenli ve verimli galrgmayr sallamak, Uretimi arttrmak,
igverenlerin ve iggilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, kargthklr iyi niyet ve gUvenle i9 bangtnt

saglamak, taraflar araslnda do$abilecek farkhlrklart uzlagttrtct yollarla gozmektir.

MADDE 4- SoZLE$MEN|N KAPSAMI
Bu s6zle9me, Milli Savunma Bakanhlr ve igigleri Bakanll$r Jandarma Genel Komutanh$r ve Sahil

Ggvenlik Komutanhgr'nrn bUt0n igyerlerinde gahgan (ddner sermaye ile gahgan igyerleri dahil) TUrk Harb-

ig Sendikasr 0yesi iggileri kapsar.

9u kadar ki;
a. Birliklerin mutfak, tabldot, kalorifer ve srhhi tesisatlannda galtgan iggilere,

b. Harb Akademileri. Srnrf Okullarr, Harb Okullarr ve Askeri Liselerde galrgan iggilere,

c. Genelkurmay Bagkanhlr, Milli Savunma Bakanh$t, Kuwet Komutanhklarr ile Jandarma Genel

Komutanllgr ve Sahil GUvenlik Komutanh$rnrn Ankara Merkez Karargahlarrnda galtqan iggilere,

Bu s6zlegme hUkUmleriferdi i9 sdzlegmesi olarak uygulantr.
Ancak, bu igyerlerinde gahgan ve Toplu ig Sdzlegmesinin uygulanmastna iligkin bir mUracaat ve

gikayeti olan iggi gikayet ve mUracaatrnr sendika gubesine yapabilir. Sendika gubesi bu mttracaat ve

gikayetini bu toplu iq s6zlegmesinin "Ferdi Uyugmazhklann QdzUmlenmesi" bagltklt 83. ve "Toplu

Uyugmazhklarrn QOzUmlenmesi" baghkh 84. maddeleri esaslanna g6re 96zUmler.
g. Genelve 6zel bUtgeden Ucret almayan iggiler, bu s6zlegme kapsamt dtgtndadtr.

d. igverence; igletmenin tamamr esas olmak Ozere igyerlerinde kritik gdrevlerde bulunan A grubu

i99i idaretilerinden ioplam 50 kigi ile A ve B grubu idaiecilik gorevi verilen mlihendisler Toplu i9
S6zlegmesi kapsamr dlgrna gtkanlabilir.



MADDE s- sEND|KA yoruericit.Eninin igveneru vexilleni ve i$9il-ERLE conUgme
usulleni

a. igveren vekilleri ile g6rUgme:

SenOit<a ve gube bJgkan veya yoneticileri aynr igyerinde gahgstn veya gahgmasln, igveren

vekillerinden randevu alarak ig saatleri dahilinde igveren vekilleri ile gdrUgUrler.

b. iggilerle g6rUgme:
sen<iira ilJ gubenin bagkan ve yoneticileri igyerinin girig, grkrg ve igyeri dahili kurallarrna uymak

sureti ile igyerine girer. Sendit<a Genel Merkez ve gubelerinin bagkan ve ydneticilerinin isimleri ile

gubele1n idtfifi old-uklan igyerleri, Sendika Genel Merkezi tarafrndan her ytltn Ocak aytnda igverene

yazrtr olarak bildirilir. Bunlai-veya igyerinde galrgan y6netici ve temsilciler igveren vekilinin muvafakattnt

itmaf suretiyle iggilerle ig saatlerinde mUnferiden, 6!le paydoslarlnda topluca gOrUgUrler.

MADDE 6- SEND|KA TEMS|Lcive O6nevliueniruiN TEM|NATI

iSyetinO" galgan sendika ve gube yonetim, denetleme, disiplin kurullan bagkan ve uyeleri ile igyeri

sendika temsilcileri srrf sendikal faaliyetieri nedeni ile cezalandlrtlamaz ve i9 sdzlegmeleri bu nedenle

bozulamaz. Bu y6netici ve temsilcilerin rzalan drgrnda trnitesi veya gahgtrlr krsmt de$igtirilemez,

meslekleri ile ilgili olmayan bir ige nakledilemezler veya bagka bir igyerine daimi olarak bir aydan fazla

g6nderilem ezlel. Ancak, uniteii veya gahgtrgr krsmrnrn kapanmast durumunda aynl igyerinde,

mesle$inde veya mesle$ine uygun bir ige gegirilir.

MADDE z- iggi rE$EKKUlti ionneciilriitliH rEMiNArl

"- 
iiiil"se[tulerinin yonetim kurultarrnda veya bagkanhgrnda gdrev alarak kendi istekleri ile

igyerlerinden ayrrlan iggiler iegekkUldeki g6revlerinin seqime girmemek, segilmemek, gekilmek veya

sendika gubesinin t<aplirtmasr suretiyle sJn bulmast veya gahganlartn saytlartntn azalmast sebebiyle

profesyonel sendikacinrn amator sendikacr haline gelmesi uzerine ige ahnmalarrnr istedikleri takdirde,

igu"r"n vekili, istek tarihinden itibaren en geg bir ay. iginde o andaki gartlarla eski iglerine veyahut eski

iiterine uygun bir diler ige, igten ayrrlrrken-butunounair ucret cetvelinin bu toplu i9 sdzleqmesinin "Ucret

i"t""rr"ii"Ucret oireceteri- ve [iekleme Sureleri" baghkh 135. maddesinde belirtilen tavan licret

derecesini agmamak gartr ile emsalleri duzeyinde tlcret derecesine intibak ettirerek ige almak zorundadlr.-- 
iniiU"r iglemi sirasrnda g6rev suresince TiS maddeleri ile emsallerine verilen haklardan aynen

yararlantrlar.
Bu takdirde ige a1nma, igten ayrrlma ve grkarrlmada igginin eski krdem haklart sakltdtr'

Bu hakkrn kullanrlmasr, tlqertutOekigdrevin sona ermesinden baglayarak uq ay gegerlidir.

y6netim kurulundaki ve bagkanhktak'igorevleri ile ilgili fiillerinden dolayr htrkOm giymig olanlar bu

haktan istifade edemezler.
b. a frkrasrnda g6sterilen haklardan sendikanrn gube ydnetim kurulu uyeleri ile bagkanlart da

istifade ederler.

MADDE 8- SENDiKANIN YTJXUIUIIULUGU
Bu s6zlegme ile 6ng6rUlen amacr sa$lamak igin sendika, bu sozlegmeye dahil olan igyerlerinde

galgan iggileri temsilen U-yelerinin galrgma hayatrndan, yasalardan, Toplu i9 S6zlegmesinden, 6rf ve

adetten dogan hususlarda hak ve grkarlarrnr (oruyarak kendisine yuklenen g6revleri iyi niyetle yerine

getirmeyi kabul ve taahhUt eder.

MADDE g- igYeni SENDIKA TEMS|LCILER|
S6zlegmeye taraf sendika, 6356 sayrll Sendikalar ve Toplu i9 Sozlegmesi Kanunu esaslart

dahilinde her igyeri igin, igyeri sendika temsilcilerini ve baqtemsilcilerini belirler.-- 
iiv"ri senoira iemsiicilerinin, segimle belirlenmesi halinde, igveren vekili yrlda bir defayr gegmemek

uzere v6 ogre paydosunda baglayacali gekilde segim igin igyerinde gerekli kolaylt$t sa$lar.

MADDE 10. TEMS|LCILERDE ARANAN T|TEilXLEN
Temsilci atanacak igginin 6356 sayrlr Sendikalar ve Toplu ig Sozlegmesi Kanunu'nda belirlenen

niteliklere haiz olmast gerekir.
yasada belirlene-n niteliklerden herhangi biriniyitirenlerin temsilcilik srfatlart kaldtrtltr.



a. lqgilerin kendisine yapaca$r ferdi gikayet ve m0racaatlarr acil hallerde ve i9 saatlerinde

mahallinde, bunun drgrnda 6$le paydoslarrnda temsilci odastnda dinlemek, gerekli gdrdU$U gikayet ve

mgracaatlarr bu toplu ig sdzlegmesinin "Ferdi Uyugmazlrklarrn QOzUmlenmesi" bagltkll 83. maddesi

esaslarryla igveren Vekillerince dnceden belirlenen haftanrn belirli gUnlerinde ve mesai saatlerinde, acil

hallerde (kaza, 6l1m, agrr hastahk vb.) ise mesai saatleri iginde veya drgrnda strastyla ilk amir, ilgililer ve

igveren vekiliyle g6rugerek g6zUmlemek,
b. Sendika veya gubelerin, ig ve gahgma hayatr ile ilgilifaaliyetlerini Uyelerine duyurabilmek amact

ile yayrnladr$r gazete, dergi, brogUr, bUlten ve duyurulanntn igyerinde iggilere. da!tttlmastnt igveren

vefitinjn iznifle iaglamak. Ancak, bendika'nrn ayhk dergisinin igyerinde da!rtrmt igveren Vekilinin bilgisi

dahilinde yaprlrr.
c.Temsilcilige ait g6revlerini hakkr ile ve gereli gibi yapmak ve gdrevlerinin gerektirdi$i her

toplantrda haztr bulunmak,
ile gdrevlidir.
g. Slndika temsilcileri gOzUmleyemedikleri ferdi gikayet ve muracaatlarla S6zlegmenin uygulanmast

ve yoiumundan do$acak uyugmazhklarr ig saatleri iginde iggilerin kullanmasr igin ayrtlmtg telefon varsa

onunla, yoksa izin almak kaydryla igyerinin telefonuyla Sendika gubesine bildirir veya gidebilir.

MADDE 12- igyERi SENDIKA TEMS|LCiLERiNiN YASAK FAAL|YETLERI
igyeri sendika temsilcilerinin ilgili yasalarda ve bu toplu iq sdzlegmesinin "lgyeri. Sendika

Temsiltilerinin Faaliyetleri" bagfiklr 1 1. maddesi ile di$er maddelerinde belirtilen gdrevleri dtgtnda;

a. igyerinin ve igin emniyet, intizam ve disiplinini bozacak gekilde hareket etmeleri,

b. Temsilcilik g6revlerini bahane ederek igyerindeki asrl iglerini savsaklamalart,
c. Kendilerine veya bagkalarrna kigisel grkar sa$lamak amacr ile iggileri igveren aleyhine tegvik

etmeleri veya ettirmeleri, sendika veya ilgili makamlara gergele ayktrt gikayet ve ihbarlarda bulunmalart,
g. igvbren vekilinin izni olmaksrzrn igyerinde her tUrlU propaganda yapmalarl ve bu maksatla brogUr

veya et il-anr yahut benzerlerini da$rtmalarr, afig veya ilan asmalart, konferans ve sdylev vermeleri, her

tUrlU ses, yaztve resim vasttalarr ile faaliyette bulunmalart,
yasakttr.

MADDE 13. iDARi eOnevIiI.ERE VE SENDIKA KURULLARINDA GOREV ALANLARA
BASKI YAPILMAMASI

Sendika gyesi olup da, igyerinde igveren vekili adtna sevk ve idare gorevi alanlar, Sendika Ana

TUzUgU'ne ayirrr olmamak gartryla bu gOrevlerindeki faaliyetlerinden dolayt sendikaca

cezalandrrrlamazlar.
Sendika kurullarrnda g6rev alanlar da bu gdrevlerindeki faaliyetlerinden dolayt igverence

cezalandrrrlamazlar.

MADDE 14- igvEREruin i$ivE i$YERitti ionne YETKisi
Bu s6zlegmenin hUt<Umleri ile agrkga degigtirilmig veya krsttlanmlg olanlar dtgtnda, igverenin

s6zlegmenin imlalanmasrndan 6nce sahip oldu$u bUtUn hak ve yetkileri kabul edilir.

L. i9 iinu"nlarrnrn tespiti, iggi ve i9 de$erlendirmesinin yaptlmast, galtgma ve Uretim metodlart,

Uretim olgtileri ve galgma zaman ve kalite standartlannrn ve iggi kadrolarrnrn tespiti ve uygulanmasl,

makina ve teghizatin tiditi, tevsii ve bunlarrn yerlerinin de$igtirilmesi, ig programlanntn tanzim ve tadili,

imalAt nev'i ve usulU ile stok seviyesinin ve igyerindeki prod0ktiv galrgma igin i9 g0cUnUn tespit ve tadili,

randrman ve verimlili$in gayesine uygun bir tazda ayarlanrp, bu hususta gereken tedbirlerin altnmasl,

igin icap ettirdigi mititar vo nitelikte iggi istihdamr, prodUktiviteyi artrracak mevzuata uygun tedbir ve

imkanlarrn kullanrlmasl gibi igin ve igyerinin idaresine mUteallik di$er yetkiler sadece igverene ait olup,

igin ve igyerinin idaresi hakkrnda igveren, mUstakilen karar verme yetkisine sahiptir.- 
b.-Amir vazifesi alanlar emri altrndaki iggilere, askeri ve sivil personele hizmetin icap ettirdi$i

emirleri verebilirler.
iggilere verilen emirlerde ve cezalarda Oncelikle bu sdzlegme ve 19 Kanunu hUkUmleri uygulantr'

igveren vekilleri ve amir vazifesi alanlar, maiyetinde gahganlartn ahlaki, ruhi ve bedeni hallerini

korur ve g6zetir, maiyetine kargr daima tarafsrz ve hakkaniyete uygun davrantr.
lggi-ler de, amiilerine kaigr genel adaba uygun saygtyt g6stermeye yasa ve nizamlara, hizmetin

icap ettirdi$i emirlere uymaya zorunludurlar.

tu



MADDE I s- igvEREl.tiH vUxUnttlUlUtiU
igveren, nUtUn uygulamalalnt mevzuat ve bu sdzlegme hilkUmlerinin 6zUne uygun olarak yapmayl

ve yUkUml0lUklerini yerine getirmeyi kabulve taahhUt eder." 
igverence, igylrlerinJ iggitere duyurulmak Uzere gdnderilen genelgelerin bir sureti, Sendika Genel

Merkezine de gdnderilir.
iggilerin ibadetlerini yapabilmeleri igin igyerinde imkanlar dlgi.isUnde yer tahsis edilir.

f,itrgan engellilerin kargrlagabilecegi engel ve gUglUkleri ortadan kaldrrmaya y6nelik istihdam

sUreglerindeki 6nlemler altntr.- 
igveren, 6356 sayrl Sendikalar ve Toplu i9 Sdzlegmesi Kanunu gere$ince genel kurullarrnt delege

ile yapin sendika gubelerinin, sorumluluk alanrnda bulunan tUm Uyelerin oy kullanmalartnt sallayacak
g"{ifO'" igyerlerinde delege segimi yapmalarrna imkanlar dlgUsUnde ve igyeri faaliyetlerini aksatmadan

m0saade eder.

MADDE 16. SEND|KA TEMS|LC| ODASI VE ILAN PANOSU
a. igveren vekilince, sendika veya gubesince yasal olarak verilen haklar gere$ince iggiye

duyurulmair gereken yazrlr hususlarr ilAn etmek ozere, iggilerin goklukla gdrebilecekleri gerekli yerlerde

sendikantn ilin panosunun bulundurulmastnt igveren kabul eder.

b. Taraflar aleyhine olan veya suq tegkil eden ilAnlar il6n panosuna asllmaz.

c. i6n panosunun kilili olmasr esastu ve iki ayrr kilidi bulunur. Anahtarlardan biri igveren vekilinde,

di$eri sendika temsilcisinde bulunur.- 
itan panolarrna sendika ve gubelerince asrlacak her tUrlU yazrlann alttnda sendika veya gube

y6netim kurulu Uyelerinin ikisinin imzasrnln bulunmasr zorunludur. Sendika veya igveren vekili yahut

yetki verdi$i kimselerin imzast olmayan yaalar ilAn panosuna astlamaz.
g. ig-veren vekili mevcudu 

-50'yi 
agan igyerlerindeki sendika bagtemsilcisi igin ara ve olle

paydoitarinda agrk bulundurulmak ve kulianrlmak Ozere igerisinde masa, sandalye ve dosya dolabt

brirn.n uygun bir temsilcilik odasr tahsis eder. Tahsis edilememesi halinde durum taraflarca gorugUlerek

sonuglandrrllrr. igveren vekili aynr igyerine bagh fakat ayrr belediye stntrlart igindeki igyerlerinde i99i

meucudu 100'ii agryorsa ve o igyeri unitesinde igyeri sendika temsilcisi bulunuyorsa imkanlar dlgUsiinde

temsilcilik odasr tahsis eder.
d. Mevcudu 50'den agagr olan igyerlerinde igyeri sendika temsilcisi, igveren vekilinin gdstereceSi

yerde bir kilitli dolap bulundurabilir.

MADDE 17- SEND|KA AIDATLARI
igveren vekilleri;
a. Yasalar gere$ince kesmek zorunda olduklarr sendika Uye ve dayanrgma aidatlannt, Ucretlerin

odenmesi straslnda bordrolartndan kesmekle,
b. On ggn iginde sendikanrn T.C. Ziraat Bankast Yenigehir/Ankara gubesindeki TR 3600 0100

0471 gg77 Stll sooz iban no.lu hesabrna yatrrmak veya on-line, telefon ya da fax yoluyla havale

etmekle, Ucrelerin odenmesini takip eden on be9 gUn iginde; bir nUsha banka dekontunu, Uye ve

dayanrgma aidatr kesilen iggilerin isimlerini ve iggi bigrna kesilen aidat tutarlartnt sendikanrn aidat@harb-

is.org.tr e-posta adresine gOndermekle,
yUkUmludUr.

MADDE 18- SOSYAL AMA9LI B|REYSEL oOenlelen
igveren vekilleri sendikanrn veya igyerinin adrnr tagryan yasal spor kulUplerinin ihtiyaglartnt

kargrlamak amaclyla ayda 5,00 TL spor aidatr, iggilerin hayat brangrndaki sigortalarrnr kendi isteklerine

ba!1 olarak Mehmetgik Vakfr organizasyon, il"'yaptrrmalarr halin-de bu sigbrtaya ait primler, Harb-ig

uyllerince kurulan tu[etim koopeiatifleri ve sosyal yardrm sandrklart igin yaprlacak 6demeler igin iggiler

tarafrndan bankalara verilecek muvafakat ve bu Odemelere esas bilgiler konusunda gerekli kolayltklart

g6stermekle ygkgmlUdUr. Bankalarla yaprlacak Ucret 6deme protokollerinde bu 6demeler igin masraf

al rnmamasr hususu aynca gOzetilir.

MADDE 19- i$ S6ZLE$MELER|NIN ripleni
a. SUreksiz iglerde ig sdzlegmeleri (sUreksiz i9 sdzlegmesi):
Mahiyeti icabr 30 iggUnUnO-en az sUreli igler sUreksiz iglerdir. Bu igler igin altnacak iggiler, bu toplu

i9 s6zlegmesinin "ig S6liegmelerinin Yaprlmasr" baghkh 21. maddesinde tarif edilen baglangtg licret

derecelerinden ige illnrrlar.-Bu gibi kimselere, bu sOzlegme ile sa$lanan haklardan tayin edilecek Ucret,

yemek yardtmr ve primler narig, niEbiri verilmez. Ancak, gallgma sUresi 30 iggUnUnU gegti$i takdirde bu

iggilere b frkrasr hUkUmleri uye0Tahq. /?l,ti)t,vo
-//* \ 1/Vs'



b. SUrekli i9 sdzlegmeleri:
(1) S0resi belirlisUrekli ig sdzlegmeleri;
Mahiyeti icabr 30 igg6n[rnden gok sUrecek ve fakat belirli bir s0re veya belirli bir tarihte bitecek

yahut belirli bir igin bitirilmesi igin yaprlan ig s6zlegmeleridir.
Bu gegit ig s6zlegmeleri-yazfi olaraliyaprlrrve sdzlegmeye igin bitirileceli tarih veya igin bitiminde

igginin igine son verilece$i mutlaka yaalr.
Suresi belirli sgrelili ig sozlegmesiyle ige ahnan iggiler, bu sdzlegme gartlartna gore bu toplu i9

s6zlegmesinin "ig S6zlegmelerinin Yapilmast" baghkh 21. maddesinde tarif edilen baglangtq ucret

derecllerinden ig! baglatrlrrlar ve i9 sdzlegmesinin devamr sUresince aynt Ucret derecesiyle galtgttrtltrlar.

igyerinin aynr mestek ve brangtan d-aimi iggiye ihtiyacr oldu$unda mevzuat hUkUmleri saklt kalmak

kaydryla srrah imirlerince hakkrnda olumlu kanaat.belgesi duzenlenenler, segme slnavl ve deneme

sgresine tabi tutulmadan bu toplu i9 sozlegmesinin "ig Sdzlegmelerinin Yaprlmast" bagltklr 21. maddesi

esaslarrna gore, igveren vekilinin ieklifi ve Kuwet Komutanlr!tntn onayt ile daimi iggilik kadrolartna

gegirilebilirler.
Ancak, ihtiyag duyulan ig ve meslek kolunda ihtiyagtan fazla muvakkat i99i varsa bu iggiler se9me

slnavlna tabi tutulurlar. ihtiyag fazlasr olanlar herhangi bir hak iddia edemezler.

Muvakkat iggilik sflresi galrgma sUresinin hesablnda dikkate altntr.

Terfi s0resinin hesabtnda ise dikkate altnmaz.
Bu gegit iglerde gahgtrnlan sendika Uyesi iggiler ig s6zlegmesinin devamt strresince bu sdzleqmenin

ttim h0kUmlerinden aga$rdaki gartlarla yararlantrlar;
(a) Ucret, prim, yemek yardrmr, vakrf yardrmlartndan bu sdzlegme gartlartyla aynen,

(b) Her ay odenen sosyal yardrmdan bu sozlegme gartlartyla aynen,

icl y'f iginde 6denen ikramiyeler, ikramiyelerin 6deme tarihlerinde galtgtr!r sUreye oranttlt olarak

hesapianrp 6denir. Ancak, igten ayrrldrgt tarihtb ikramiye Odemesi yaprlmayan gahgma suresi varsa, bu

galrgmasrna tekabul eden ikramiye de krstelyevm usulu ile 6denir.

Arafiklr galrgsa dahi yrl|k Ucretli izne hak kazanmtgsa izin verilir.

tiliiii,iin ialgtrgr mevsime ait krghk veya yazhk, her iki mevsimde gah9mrgsa hem ktgltk, hem

yaZrf eiUiie verilir. tii;. y,t igin odenen ayakkabr bedeli galrgtrgr sUre ile oranttlt olarak 6denir.

(d) Bu iggilere ii soztegmesi devam ettigi sUie iginde 6lUm, do$um, evlenme yardtmlart bu

sdzlegme gartlarr ile tam olarak 6denir.
(e) itive tediyeler 6772 Sayrh Yasa esaslartna g6re 6denir'

i0'gu iggiler, igyerinin seris, temizlik malzemeii gibi vesair kolaylrklarrndan da yararlandtrtllrlar.

(2) SUresi belirsiz slirekli i9 sOzlegmeleri:
Devamlr mahiyette igler igin ahna-cak iggilerle yaprlacak ig s6zlegmeleridir. Bu sdzlegmeler de yaztlt

olarak yaprltr. , ,_:- i-..- . .

c. Daimi mahiyetteki iglerde sUreksiz ig sdzlegmesi ile i99i gahqtrrtlamaz- Ancak, bir igyerinin

devamlr olmast, o iqy'erinde a ve b frkralarrndalii garttaria sureksiz veya suresi belirli sOrekli i9 s6zlegmesi

yaprlmastna engel de$ildir.

MADDE 20- i9 S6ZLE$MELER|N|N gEKLi
yazilr olarak yiprlacak lg sozlegmelerinde aga$rda belirtilen hususlar bulunur.

a. igveren ve igginin adtve kimlikleri,
b. igyerinin adresi,
c. igginin adresi,
g. Yaprlacak ig (kod, meslek ve Ucret derecesi),
d. Suresi netiiti'soziegmelerde sozlegmenin suresi (igin bitimi ile sdzlegme sona erecekse agtkqa

belirtilir),
e. Ucret 6deme gekli ve zamanl,
f. Var ise, taraflartn ileri sUrdti$U 6zel gartlar,

g. ig s6zlegmesinin YaPrldt$t gUn,
g. ige baglama tarihi,
h. Taraflartn imzast.

MADDE 21- i9 SoZLE$MELER|NiN YAPILMASI
a. Genel:
(""*n iggi alnmasrnda ilgili mevzuat dahilinde her tUrlU usul ve esaslan takip.edip uygulamakta



durumlarrnrn gerektirdi$i Ucret derecesinin altrndaki ve/veya ilstUndeki bir Ucret derecesinden higbir

nedenle iggi altnamaz.
Keza, muteakip frkralarda belirtilenler drgrnda Olrenime sahip (idari ve sosyal bilimler gibi) olanlar

ise alrnamazlar.
b. Ucret dereceleri:
(1) Saat Ucreli olarak galrgtrrrlmak Uzere ige ahnacaklar, bu toplu i9 s6zlegmesine ekli Ek-1 saat

Ucretleri cetvelinin;
(a) ilkokul mezunlart birinci,
(b) Ortaokulve dengi okul mezunlart beginci,
(c) Lise ve dengi okul mezunlart dokuzuncu,
(qi Au frkranrn (3) numarah bendinde belirtilen iggiler harig olmak 0zere,

iU ifi yrf veya daha fazla sureli egitim veren y0ksek6$retim kurumlarrnrn teknik b6l0m mezunlart,

meslek'ygksekokullarrnln teknik b6l0m mezunlarr ve teknik egitim fakOltesi mezunlart onuguncu,

(lti En az 4 yrl egitim sureli ve devam mecburiyeti olan fakultelerin Fizik, Kimya, Matematik,

istatisii(, igletme, i'i.tir"[ (Ekonomi) bolUmleri mezunlarr yirmikinci ucret, derecesinden ige altnrrlar.

Orduevlerine allnacak iggiler igin, orduevi iggilerinin saat Ucretleri Ek-2 cetveli esas altntr.

(2) pargabaSr iggiii-ge bu toplu ig soziegmesinin "Pargabagr iggilige Gegirme ve igqi Altm iglemleri"

baglkir 
'maddesinOe'netirtiten 

usulle 
-iggi 

temin edilemedi$i yahut kadro ve ihtiyag tamamlanamadtlt

hailerde pargabagr Licret sistemi ile gitrgtrrrtmak uzere ige altnacak iggiler, dlrenim durumlartndan

ba$rmsrz olarak;
(a) Melbusat ile Qadrr, Saraq ve Teghizat imalatr maksadryla ige altnacaklar ilgili i9 Srralama

Cetvelinin son slraslndaki dUrU eligi temizleme,
(b) Kundura imalatr maksadryla ige ahnanlar ilgili ig Srralama Cetvelinin son slraslndaki makine

yardrmcrlr$r, ayakgrhk iginin ait oldu$u i9 srrastndan ige altntrlar.' 
(3) Saat-Ucreli olarak gahgtrrrlmak uzere makine mUhendisi, ingaat mUhendisi, elektrik mithendisi,

elektronik mUhendisi, harita miihendisi, fizik muhendisi, jeofizik mUhendisi, kimya mUhendisi, gemi

muhendisi, ugak muhendisi, metalurji mUhendisi, metalurji ve malzeme mUhendisi, malzeme mUhendisi,

endustri mUhLndisi, tekstil muhendiii, bilgisayar mUhendisi, uzay mUhendisi, havaclhk mUhendisi, uzay

ve havacrlrk muhendisi, matematik muhendisi, mekatronik muhendisi veya yuksek m0hendisleri, mimar

ve yuksek mimarlar ile Sivil Havacrhk Yuksek Okullarrnrn Ugak Elektrik/Elektronik, Ugak Gdvde/Motor

bolumu mezunlarr Ek-3 mLihendis ve mimar saat ticretleri cetvelinin 1. derecesinden ige baglattltrlar'

rgv"ri"iinoe q"t'gr.kt. iken yukarrda belirtilen muhendislik fakultesini bitirenler, igyerinin -aynl 
alandan

iiii statgsunde bog muhe;dis kadrosu bulunmasr halinde, igveren vekilinin teklifi ve kuwet

komutanlr!,n,n on"yi ile bu madde esaslarrna g6re mUhendisli$e intibak ettirilebilirler. $u kadar ki,

intibak ettirilecekleri i.rcret derecesinin kargrh$r olan saat Ucreti, eski saat Ucretlerinin alttnda olamaz.

c. Deneme:
Segme srnavrnda bagarr gdsterip segilenlerden, ilgili belgeleri ta.mamlayan ve sdzlegme ile

saptanan asgari ucret derec-esinin kargrir!r siat ucreti (pargabagr iggiler ig_in,ait olduklarl i9 stralama ve

k6k saat Ucrefleri cetvelinin son strastnOifi iS srrasrna ait k6k saat licreti) ile gahgmayr kabul.edenler,

igveren vekilinin yazrh onayr ile denemeye tabi tutulurlar., Deneme suresi 3 aydrr. Bu sure hiq bir gekilde
ji,i"r.t. iiu"r""n vekili ve i99i denem! suresi iginde i9 sdzlegmesini her zaman tazminatstz olarak

feshedebilirler.
g. Kesin kabul iglemi:
(t) oeneme suresi sonunda srralr amirlerince haklarrnda olumlu kanaat raporu verilen pargabagt

ucret usulq ile galgtrrrlmak uzere ige ahnan iggiler ile b frkrasrnrn (3) numaralt bendi kapsamtnda olan

iggiler drgrndaki iggiterin kesin kabulleri, ahndrklan ucret derecesinin bir ust derecesinden igveren

vekilinin onayt ile yaprlrr. $u kadar ki;

(a) Lise muadiliteknik o$renim veren okul mezunlartna bir,

ini uester yuksek okulu ya da 6n lisans seviyesinde teknik e$itim veren yuksek okul mezunlarlna

iki, r _....-^,: ,.

(c) Bu maddenin b. frkrasrnrn (3) numarah bendinde belirtilen iggiler harig en az ddrt yrl sureli lisans

seviyesinde teknik egitim veren faktiite (teknik egitim fakulteleri) mezunlanna ddrt ust ucret derecesi

aynca verilir.' 
(2) Bu maddenin b. frkrastnln (3) numaralr bendi kapsamtnda ige altnan mUhendis/mimar/yUksek

muhendis/yuksek mimarlar ile Sivil Havacrlrk YUksek okulu Ugak ElektriUElektronik, Ugak Govde/Motor

bolUmU mezunlarrndan deneme suresi sonunda srrah amirlerince haklarrnda olumlu kanaat raporu

verilenlerin kesin kabulleri,
g olanlar igin bir,yapml

a
(a) Sadece lisans d.jzeyltfde



(b) ygksek mUhendis unvant kazanmrg olanlar ve bu husustaki (yUksek mUhendis unvanlnl

kullanabilecegine iligkin) 6grenim belgesini deneme suresi sonuna kadar igyerine ibraz edenler igin u9,

(c) Alairnda ooriorl yapmrg 6lanlar ve bu husustaki belgelerini deneme suresi sonuna kadar

igyerine'ibraz edenler igin ise ddrt fist Ucret derecesi verilerek yaplltr.

(3) pargabagr uiret usulu ile gahgtrnlmak 0zere ait olduklarr ig stralama ve k6k saat ticretleri

cetvelinin son srrasrndaki ig srrasrndan (ve bu i9 srrasrna ait kdk saat ucretinden) denemeye tabi.tutulan

iggilerin kesin kabulleri, srril amirlerince haklairnda olumlu kanaat raporu verilmesi koguluyla, deneme

suresi igerisinde gosterdikleri beceri de 96z onunde bulundurulmak suretiyle bu toplu i9 sdzleqmesinin
;p"iirn"li iiiirigt cegirme ve i99i rurfi igtemteri" baglrklr maddesine g6re i99i temin edilemeyen i9

srralartndan birisine YaPtl tr.

(4) Kesin faofud yaprlan iggilerin tespit edilen yeni ucret dereceleri, deneme surelerinin bitim

tarihinden itibaren uYgulantr.
(5) Deneme sUreteri hizmet ve terfi igin bekleme suresinden saytltr.

(6) Deneme suresi iginde ya da deneme suresinin sonu itibanyla haklartnda olumsuz kanaat

raporu dUzenlenen iggilerin i9 sdzlegmeleri feshedilir'
d. Yanhg ige ilma ya da yanlrg iicret derecesine intibak:
(1) Bu sdzlegmeye aykrrr i9 s6zleqmesiyaptlamaz'

iZi nncaX, soztegmeOe belirtilen trcret derecelerinin Ust0nde veya altrnda i99i alrnmtg ise;.

trj iiE Otirnr.r' gereken [icret derecesinin UstUnde ige allnmrg. ise derecesi, sdzlegmedeki

kogullara gore intibar etiiritir. Ancak, fazla odemede bulunuldu$u gerekqesi ile geriye do$ru ucret

kesintisi yaprtmaz. yeni ucret derecesine intibakr kabul etmeyen igginin yasal haklarr odenerek i9

s6zlegmesi feshedilir.- - 
iai iggi s6zlegme garflanna g6re ahnmasr gereken ucret derecesinin altrnda ige ahnmrg ise; bu

durumu yazrlt olarak belgeleyerek dUzeltme 
-yaprlmasrnt igverenden i$9. igverenin igginin bu

bagvurusunu ve konu ile ilgiii beigelerini uygun goimesi halinde, mOracaat tarihini takip eden aybagtndan

geierli olmak Ozere, igginin hakkr olan Ucret derecesine intibakt yaptltr'

MADDE 22- T9PLU i9 sOzle$MEsiNiN i9 sOzr-TgMELERiNE rEsiRi
Bu s$zlegmede aksi OetirtitmeOitge, i9 s6zlegmeleri bu sdzleqmeye ayktn olamaz'

ig soztegmelerinin sozlegmeye ayfrrrhUXtimierinin yerini bu :6119!T"9eki 
hUkUmler altr'

ii sOzleimesinde dgzenienmeyen hususlarda bu sdzlegmenin hUkUmlerigeqerlidir.

Bu s6ztegmede aksi belirtilmedikge ig s6zlegmesinin iggi lehindeki hukumleri gegerlidir. Bu

s6zlegmenin imzasrndan sonra bu sozlLgmiy" ayli'r' ig sdzlegmesi yaprlamaz, yaptlanlar gegersiz

sayrlrr.
Her ne sebeple olursa olsun sona eren sozlegmenin hUkUmleri, yenisi yUrUrlU$e girinceye kadar i9

sdzlegmesi htrkm0 olarak devam eder.

MADDE zs-tltuvlg:zAF oLARAK ASKERE cioeru i$9ilen vE TEKRAR i$E ALINMALARI

Muvazzafllk hizmeti iqin silah altrna ahnan iggilerin terhislerini muteakip 4857 sayrh Yasa'ntn 3f inci

maddesinderi esastaia goie 3 ay iginde oagvurdut<tan takdirde slnavstz olarak, ayrlldtklart derece ve

ucret krdemi ile ayrildrt<iarr igyerino-eti nranir ile ilgili kadrolara igveren vekilince dncelikle altnmalart

zorunludur. Ancak; ayrrldrkliri igyerinde ooq raoro bulunrnamasr halinde Kuwet Komutanltklartnca

6nerilecek diger igyerlerindeki brangr ile ilgili ,ygrn kadrolara da ahnabilirler.

iggilerin ige baglamasrndan sonri ilk ierfi zamanrna kadar haklarrnda olumlu kanaat belgesi

duzenlendi$i takdirdl', yalnrz askerlikte gegen surel_er .ile son 0cret derecelerindeki krdemleri dikkate

alrnarak bekleme sgreleiine g6re Ucret derecesine intibak ettirilirler.

Artan sure olursa, inti'bak ettirildikleri ucret derecesinin bekleme s0resinden saytltr. Ancak, bu

iglemler sonucu alacaklart Ucret higbir surette emsallerini gegemez'

MADDE 24- MUVAZZAFLIK Dl$l
ALINMALARI

siLAH ALTINA ALINAN i$gilen vE TEKRAR i$e

Muvazzat askerlik drgrnda silah alttna altnan iggiler:

a. Genel seferberlik, krsmi seferberlik, bolgeseisavag, tatbikat, manevra veya herhangi bir sebeple

silah alttna altnanlar, ,- - ,F
(1) Genel seferberlik, krsmi seferberlik ve bdlgesel savag hallerinde silah altrna altnanlar45 gtin

sUre ile'iicreli, bunun drgrnda terhislerine kadar trcretsiz izinli saytltrlar.

(2) Tatbikat, manevra veya herhangi bir sebeple silah altlna altnanlar, Silahlr Kuvvetlerde gdrevli

kaldrklarr sUrece iicretli izinf,sayt\r.49fr



(3) all ve 2 bentleri kapsamrnda bulunanlardan yedek subay, yedek astsubaylar ile bu slire iginde

maag alanlar terhislerine kadar Ucretsiz izinli saytltrlar.
(4) Keza bunlardan vazife ve harb malUllU$U gerektirecek istirahat ve tedaviler dtglnda altnmtg

istirahat veya izin hallerinde gegen sUrelerde Ucretsiz izinli saytltrlar.
(5) Bu sUreler, bu toplu ig sozlegmesinin "Ucretsiz Mazeret izni" baghkh 62. ve "iggilerden Sendika

Kurullarinda Gorev Alanlarrn izinleri" baghklr 63. maddelerinde belirtilen Ucretsiz izin surelerinin dtgtnda

tutulur.
b. Bu sgreler krdem ve terfi bekleme sUresinden saytltr. $u kadar ki, gdrevlendiren makamca Ucret

verilmesi halinde fark, igginin Ucretinden mahsup edilir.
c. Terhislerini mUteakip 15 gtin iginde (yaralananlar veya hasta olanlar sthhi kurul raporunun

bitiminitakip eden 15 g0n iginde) igyerlerine katrlmadrklarrtakdirde ig s6zlegmelerifeshedilmig saytltr.

MADDE 25- NORMAL gALtgMA SURES|
a. ig yerlerinde normal gahgma sUresi Saghk Kurallart Baklmtndan GUnde Azami Yedi Buguk Saat

veya Daha Az Qahgrlmast Gereken igler Hakkrnda Ydnetmelik;
(1) Kapsamr drgrndaki igler igin gUnde 8,5 saat, haftada 5 gUn

gahgmalarr kargrh$lnda 45 saat Uzerinden Ucret 6denir.
(2) Kapsamrndaki iggiler baktmtndan gtinltrk gahgma sOresi, antlan

sUre kadardrr. Bu kapsamdaki iggiler de haftada 5 gUn galtgttrtltrlar ve bu

ve 42,5 saattir. iggilere bu

Y0netmelikte belirtilen azami
gekildeki haftaltk 37,5 saatlik

gahgmalartnrn kargrlr$rnda 45 saat Uzerinden Ucret odenir.
(3) Kapsamrnda olsa dahi, tiglu vardiya sistemi ile gahgtrrrlan iggilerin gUnluk galtgma sUreleri 7,5

saat, haftada 6 gun ve 45 saattir. Bu iggilerin mesai programlanntn igveren taraftndan haftada 5 gun ve

37,5 saat olacak gekilde dUzenlenmesi halinde, bu gekilde gahgan iggiler de hafta tatili Ucretine ve 45
saat Uzerinden Ucret odemesine hak kazanlrlar.

b. ihtiyaE halinde, igyerlerinde igveren vekilinin onayr ile akdi tatil gUnleri mesai yapttrllabilir. Akdi

tatilde ga19ma yaprlacagr acil haller harig 24 saat dnceden ilAn edilmek suretiyle galtgttrtlacak iggilere

duyurulur.
c. igginin akditatil gOnlerinde galtgtrrtlmast halinde;
(1) 

-Akdi 
tatilden dnceki haftada normal gahgma s0resini tamamlamamlgsa, normal galtgma

sUresine kadar olan gahgmastna normal saat Ucreti i.izerinden 6deme yaptltr.

(2) Bu s6zlegme il-e tespit edilen normal haftahk galrgma sUresi ile 45 saat arastndaki fazla sUreli

gahgmalan igin saat Ucreti %35 artlrtlarak Ucret 6denir.
(3) Haftahk gahgma sUresi 45 saati agan iggiler bakrmrndan, 45 saati agan ktsmtn saat Ucreti %80

artrrrlarak odenir.
g. Haftalk normal gahgma suresi, igyerlerinde haftanrn gahgrlan gUnlerine, gUnde onbir saati

agmamak koguluyla farkh gekilde dagrtrlabilir. Bu halde ddrt ayhk sUre iginde igginin ortalama haftaltk
gilrgma sgreii, bu s6zlegme ile tespit edilen normal haftallk gahgma sUresini agamaz. Bu ftkraya g6re

uygulama yaptlmast konusunda taraflartn anlagmast gerekir.

MADDE 26- VARD|YALI cALI$MALAR VE GECE eALl$MASl
a. Vardiyah galrgmalar ve gece gahgmasr konulartnda 4857 sayrlr i9 Kanunu ve anllan Kanun

uyannca y0rUrlU$e konulan ikincil mevzuat hUkUmleri uygulantr.
b. Vardiyalr gahgmalarda iggilerin haftada 48 saat dinlendirilmeleri esasttr.
c. Vardiya uiulu gafigmalarda dzellik arzeden iglerde aynr postada gahgan personel saylsl 2'den az

olamaz.
g. Zorunluluk olmadrkga iggi Sendikasrnrn $ube Ydnetim Kurulu Uyeleri, Sendika igyeri

bagtemsilcisi veya temsilcilerden birisi istekleri drgrnda gece vardiyastnda galtgttrtlamaz.

MADDE 27- ARA Oirulennaesi
a. GUnltlk gahgma sUrelerinin ortalama zamanlartnda iggilere;
(1) 7 ,5 saat ve daha az sUreli iglerde en az yartm saat,
(2) 7 ,5 saat den fazla sUreli iglerde en az 1 saat,
yemek ve dinlenmek igin paydos verilir.
Ancak bu sgreler iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve igin niteligi gere$i 2 saate kadar

artrrrlabilir. Ara dinlenmeleri. bir bolUm0 30 dakikadan az olmamak Ozere araltkh olarak kullandtrtlabilir.

b. Yemek ve dinlenme sOreleri gahgma sUrelerinden saytlmaz.
c. iggiler ogle paydoslarrnda girig ve grkrg gartlartna uyarak igyeri drgrna grkmakta serbesttirler.

0e



g. yemekten 6nce ve sonra gahgma stirelerinin ortalama zamanlartnda ve. normal mesaiyi takiben

fazla mesai yaprlacaksa mesaiye 
-baglamadan 

ewel 1S'er dakika dinlenmek igin paydos verilir ve bu

sUreler gahgma sUrelerinden saytltr.

MADDE 2S- i$iN BA$LAMA VE B|TME ZAMANLARI
ige baglama, bitirme ve dinlenme zamanlan mevsim, iklim, orf, adet ve toplumun manevi

gereksinimteri ite igin geregine ve Toplu i9 Sozlegmesi hUktrmlerine gdre igveren vekillerince dUzenlenir.

Ancak bu husrista yaprlacak de$igiklikler, ola$anUstU haller dtqrnda en az 48 saat 6nce ilan

panolartnda ve varsa di$er yayrn vasttalart ile ilan edilir.

MADDE 29 - i$E BA$LAMA
iggiler, igyerinin ve igin gerektirdi$i gekilde bilfiil igin bagrnda bulundulu saatte ige baglamtg

sayrlrrlar.
Ancak, kart basma suretiyle gahgma suresinin saptandr!r igyerlerinde, igginin ige baglamasl ve

igten ayrr lmast, iggi kartlartn t n igaretlenmesi suretiyle saptant r.- 
fiu takdirde iggiler, ige baglama ve igi bitirme zamanlarrnr belgelemek igin saat karttnt bizzat

basmakla ygkUmlUdUrler. Kartlarrnr basmamtg olan iggiler, o gUne ait Licretlerini kaybederler.

Ancak, saat veya dijital kartrna g6re o g0n ige gelmemig gdrUnen iggilerin gelip gelmedikleri

puant6rler (idari kontroller)-tarafrndan kontrol edilir ve i9e gelip de karttnt basmamtg olanlar uyarlltr. Bu

durumda, saat kartlannr basmayr unutan iggi en geg o g0n mesai bitimine kadar karttnl en yaktn yetkili

amirine imzalattrgr taktirde o gUnkti Ucretini alrr. Akgam ig grkrgl karttnt basmayt unutan iggiler igin ise;

ertesi ggnkU meJai bitim saatine kadar kart basmadrklarr kendileri veya idari kontrollerce tespit edildigi

takdirde kartlarr en yakrn yetkili amirlerince imzalantr ve o gOnkii Ucretini altr.

igyerinin dlgrnda, hircrrah odenmesini gerektirmeyen bir yere g6nderilmesi gerekenjggiler mesai

baglangiclnda igyerine gelmeden dolrudan gahgacagr yerde ige* baglatrlabilirler. Bu takdirde,

goievte.-nOirilecekiggiler ui-agrm olanaklai da dikkate ahnarak segilir. Bu gekilde g6revlendirilen iggiye

Irag tahsis eOitemedigi tat<OirOe tarifeli araglarla yapaca$r ulaglm giderleri kargrlantr. Keza, kendi

igyerinde ige baglamasina ve paydos etmesine nazatanlazladan yolda gegirdili sOrenin azami U9 saati

i9-suresinden sayrlrr ve bu sijre dnceden belirlenerek gdrev emrinde belirtilir.

MADDE 30- gALlgMA SURES|NDEN SAYILAN HALLER
a. igginin iginde- ve igverenin her an buyru$una haztr bir halde bulunmakla beraber,

gahgtrrrlmakstztn ve gtkacak i9i bekleyerek bog gegirdi$i sUreler,

b. igginin igveren vekilleri tarairndan igi ile ilgili bagka bir yere g6nderilmesi veya igverenle ilgili

bagka bir yLrde meggul edilmesi sureti ile asrl igini yapmakstztn gegirdi$i si'treler,' ;. igginin hasiirgr halinde istirahat almaksrirn bu toplu i9 sdzlegmesinin "Vizite iglemleri" baglrklt

78. maddesi gartlarr ile yolda, vizite ve hastanelerde gegen stireler,

E. Emzikti kadrn iggilerin gocuklanna sut vermek igin y6netmelikte belirtilen s0reler,

l. g, toplu ig roit"gr"iinin "Normal Qahgma-Suresi" baglrklr 25. maddesi esas ve gartlart ile

cumartesi gUnleri gahgrlmadan gegen sUreler,- -;. 
lqiiterin iiveren vekilleii tarafrndan igyerinden bagka bir yerde gahgtrrrlmak uzere gonderilmesi

halinde yolda gegen sUreler,
i9 sUresinden saYtltr.
Ancak, iggilerin harcrrah gerektiren yurt igi gegici g6reve gidig ve ddnuglerinde, (zorunlu bir neden

olmadrkga) mesaigUnlerinde ve ige baglama saatinde yola grkanlmalart esasttr.

Bu gekilde g6reve gidig ve OonugierOe iggilerin gilnltik normal gahgma s0relerinin Uzerinde her gUn

igin yolda gegirdililerisUrelerin azami 3 saati i9 suresinden saytltr.

Zorunlu bir nedenle Ulusal Bayram, 6enel, Hafta ve Akdi tatil gUnlerini yolda gegiren iggiler

hakkrnda da bu frkra hUkUmleri uygulantr.- 
f 
- 

a*iden i9 saaleri drgrnda ige gagrrrlmasr muhtemel oldufu gerekgesiyle belirli bir yerde

beklemesi istenemez.

MADDE 3{- ULUSAL BAYRAM, GENEL, HAFTA VE AKD|TATIL CUNteni
Ulusal Bayram, Genel Tatiller ve Hafta Tatili hakkrnda ilgili yasa hUkUmleri uygulantr.

Hafta tatiti pazat gunudur. gu kadar ki; 2'li ve 3'10 vaidiya ile gahgan.iggiler ile igin ve igyerinin

niteligi geregi hafianrn h6r gunu gairgrlmasl gereken igl^erde gahgan iggiler igin hafta tatili 7. gUndUr.

Bu toplu ig sozlegriesinin "Normal 
-Qahgma -suresi' 

baghkh 25. maddesinin a. frkrasrntn (3)

numaralr bendi tcapsamrnoggatsqr vardiyair igiiter harig olmak uzere hafta tatilinden onceki gun akdi

tatilgUnUdUr. / \ f--t- nt ( 1 /hr rof'z+w



MADDE 32- l$E GE9 GELME
Megru bir mizereti olmaksrzrn ige geg gelen iggiyi, tam veya yarlm gtin igin ige baglattp

baglatmamakta igveren vekili serbesttir.
Ancak bir tlkvim yr1 iginde toplam 12 detayr gegmemek ozere bir ay iginde 2 defa ve 45 dakikaya

kadar geg gelen iggiyi,-igveren vekili ige baglatri. iggi bu sUre iginde 15 dakikaya kadar geg kalmtgsa

Ucretli,-15 Jakikad-ah-iazi" geg kalmrgsa yarim saat, yarrm saatten fazla geg kalmrgsa bir saat Ucretsiz

izinli sayrlrr (engelli ve malul-gizi iggiler igih bu sUreler iki katrdrr). Bir ayhk sUre her ayrn 15'inde baglar.
yingrn, ielzete ve su basfrni ile sis ve lodos dolayrsryla veya banliy6 trenleriyle servis araglartntn

gecikmeyj ugradrgr hallerde o gun igine geg gelen i99i bunu ispat etmek gartr ile ige baglattltr. Geg

kaldr$r saatler Ucretli izinli saytltr
Bunun drgrnda amirlerince kabul edilen megru mazeretlerinden dolayr i9e geg kaldr$t sOrelerde

Ocretsiz izinli saytltrlar.

MADDE 33- FAZLA Suneil vE FAZLA gALlgMA
a. lggilerin haftallk normal galrgma sUresini 45 saate

gahgma, 45 saati agan gahgmalartna ise, fazla gahqma denir." ' 
Bu toplu ig sortegmesinin "Normal Qahgma SUresi" baghkh 25. maddesinin a. frkrastntn (3)

numaralr nehOi ripsam'nda gahgan vardiyaliigglter harig olmak 0zere haftantn 6. (akdi tatil) gunu ya da

bu toplu ig s6zlegmesinin "lriormal Qalrgma Suresi" bagllklr 25. maddesinin a. ftkrastntn (3) numaralt

bendi'kapiamrndi gahgan vardiyah iigiter de dAhil olmak ozere haftantn 7. (hafta tatili) gtinun$e,,ealtoma

yaptrrrlmasr halinde igiitere bu ioplu'ig sdzlegmesinin "Ulusal Bayram, Genel ve Hafta Tatili Ucretleri"

6aglrklr 53. ve ',Fazla Sureti ve Fazla fahgma Ucreti" baglrklr 54. maddeleri gergevesinde 6deme yaplltr

veya 54. maddenin g. frkrast uygulantr'' 
b. iggiler, igveren vekilinih talebi halinde fazla saatlerde gahgmayt Onceden kabul ederler.

nnijf, aynr igi yapabilecek yeterli sayrda igginin bulunmasr halinde, mazereti olan iggilerle belli

ggzergahlalna-s"*'lr iracr ile gottirulemeyetek iggiler istekleri halinde fazla mesaiye brraktlmazlar;

Fevkalade haller ve aniintiyaglar digrnda ?izh saatlerde gahgmalan istenen iggilerden, kimlerin

hangi gun ve kag saat mesai yap-acigrnr belirleyen igveren vekilinin onayh listesi 24 saat 6nce iggilere

duyurulur ve bir kopyasr ilAn panosuna astltr.--'- 
.. U.r"tti u"yJucretsiz (gtinlUk veya saatlik) izin alan iggilere izinli olduklart gOnlerdefazla galtgma

yaptrrrlamaz.

MADDE 34- MESLEK VE SANAr CETVEL| OeGigixr-iGi
Bu s6zlegme suresince Meslek ve Sanat Cetvelleri ile pargabagr ig srralama cetvellerinde

herhangi oir o-egigirtige ihtiyag duyuldulunda bu cetvellere bir meslek ekleme, gtkarma veya

degigtirmeye, ig srraiinr tesfite, tude te-msilcisinin bagkanlr!rnda biri sendika biri de ilgili Kuvvet

rJmltantr6r / G-enet Mudurtuk temsilcisi olmak ozere olugturulacak bir kurul yetkilidir.

Kurulun oybirli$i ile aldr!r karar, s$zlegme h[km[ olarak kabul edilir'

Karar MSB'ce igyerlerine yaytmlanarak yUrUrlU$e konur'

MADDE 35. KURS|YERLER
i;iffi; ggOB Sayrtr yasa geregi meslek egitimine tabi olarak, beceri egitimi ile stajyer ve kursiyer

ogrenci'almrnda mevzuat ve ig-yerine tahsis elibn butgeyi agmamak kogullarryla igyerinde galtgan

personelin gocuklartna Oncelik verilir.

MADDE ge- i$gitlil,l igYenivE MESLEK DEGigiKLiGi
igginin ig s6zlegmesinoL belirtilen igyerinde ve kendi. mesle$inde gahgtrrrlmast esasttr.

".'iiu"rln 
veriti intiyag oldulunda iggiyi, igyeri iginde veya drgrnda sa$hk durumunu tehlikeye

sokmayacak ve igginin kendi mesleginde, ni6slegin'e uygun veya yaktn bagka iglerde (branglarda) yeterli

bilgiyi vermek suietiyte igveren vekilinin yaztlt onayryla galrgttrabilir.

Bu takdirde ijqi kLndi meslek ve ucret derecesinde kalmrg gibi kldem kazanr, terfi eder, zam

g6rUr.
Bagka meslek ve sanatlarda i9 verme, igveren vekilinin yazrlt onayr.ile veya sonradan yaztlt .olarak

betgelemek kaydr ile s6zlu emri ile y-aprlrr. vazttemrin bir sureti 10 gun iginde i99lll5T13l1l?,t]lx;
yeni iginde yazrtr emirle azami bir yrla kadar gahgan iggi,.ihtiyag duyulmasr halinde igveren vekilinin

teklifi, ilgili Kuwet Komutanlrgrnrn / Genel Mudurltigu; oniyr ile yeni mesle$ine gegirilir. ihtiyag yok ise

tamamlayan gahgmalarrna fazla sUreli

iggi kendi igine ve mesle!inef

M11



b. igveren, aynr belediye hudutlarr iginde ihtiyag duyulrnasr halinde iggiyi gegici olarak bagka bir

igyerinde gdrevlendirebilir veya nakledebilir.
c. iiverenin aynr il hudutlarr iginde ve fakat bagka belediye hudutlarr igindeki igyerlerinde belli

branglardan iggiye itrtiyag duyulmasr halinde yllda 3 ayr gegmemek Uzere ve igginin muvafakattnt

aramaksrzrn gegici olarak g6revlendirebilir.
Bu gib- igyerlerinde iggiye daimi olarak ihtiyag duyulmasr hallerinde., aynt meslekteki iggilerden

istekli otaitarOth igverence-uygun gdrulenler daimi olarak nakledilirler. istekli bulunmadr$r takdirde

igveren diledigi iggi veya iggileii-daimi olarak nakleder. Nakle muvafakat etmeyen igginin yasal haklart

verilerek ig s6zlegmesi feshedilir.
g. igverenin Oagfa bir ildeki igyeri igin belli mesleklerden iggiye gegici olarak. ihtiyaq duymast

halindl yitOa tZO gunu gegmemek-ozere- iggileri gegici olarak g6revlendirebilir. Savag, seferberlik /
ola$anUstU hal d6nemi, krsmi / tllke gaprnda do$al afet ilanr ve TBMM kararryla yUrUtUlen stntr 6tesi

askiri operasyonlar halinde bu sure slnrrlamasr aranmaz. iqqiye daimi olarak ihtiyag duYulmast halinde

aynr meslekteki iggilerden istekli olanlardan igverence uygun gorUlenler daimi olarak nakledilirler. lstekli

bulunmadr$rtakdirde igveren diledigi iggiveya iggileri daimi olarak nakleder.

Nakil halinde;
Aynr belediye hudutlarr (BUyukgehir Belediyesi dahil) iginde daimi olarak nakledilenler, iligi$inin

kesilmesini mUteakiben yeni igyerlerine kattltrlar.
Aynr il hudularr iiinOe ve fakat bagka belediye hudutlanndaki bir igyerine nakledilenler iligiginin

kesildigi tarihten itibaren bir iggUnti, bagka il hudutlarr igerisindeki igyerlerine nakledilenler iligi$inin

kesildigi tarihten itibaren yedi gun iginde yeni igyerlerine katrlrrlar ve bu sUrelerde Ucretli izinli saytltrlar'

Bu madde hUkumlerine gorelt drgrna nakledilen iggilere nakil tarihini takip eden ilk terfi ddneminde

bir Ust Ucret derecesi verilir. Nakle muvafakat etmeyen igginin yasal haklart verilerek i9 sdzlegmeleri

feshedilir. Bu gekilde terfi eden iggilerin eski Ocret derecelerinde gegen bekleme slireleri yeni Ucret

derecelerinde gegmig saylltr.
d. Kendi igy-eri drgrnda gorevlendirilenlere varsa, yasal harcrrahlarr vesair haklarl 6denir.

Bu iggilerJ gorevlendiritdikleri birlik veya igyerince her gUn ne kadar sUre galrgttklartnt gdsteren

puantaj belgesi verilir.' 
e. Buhadde geregince daha sonra aynr sebeplerle aynl iggilere Ust derece [icret verilemez.

ig ve igyeri degigikligi higbir zaman ceza mahiyetinde yaplamaz'
SenOi[i u" grb" -yonetim, 

denetleme ve disiplin kurulu uyeleri ile temsilcilerin i9 ve igyeri

de$igiklikle ri yazlt muvafakatlarln I n al t nmas t suretiyle yapt I t r.

MADDE 37- iggiNiN NAKIL isreGi
a. iggiler ig soztegmelerinde belirtilen igyerinin iggUcU ihtiyaonr kargrlamak uzere ige altntr ve i9

sozlegme-lerinin devamr sUresince aynr igyerinde ve ige alrndrklan meslek kolunda qalrgtrrrlmalart esasttr.

Ancali; sa$lrk, can ggvenli$i ve zorunlu atamaya tabi kamu g6revlisi egin atanmasl mazeretleri ile ige

girig tarihiiden son-ra ortiya grkan bagka bii olaganUstU durum hAlinde bu Toplu i9 Sdzlegmesi

kapsamrndaki bagka bir igyerine nakiltalep edebilirler.
b. Nakle esas olacak soz konusu mazeretlerin belgelendirilmesizorunludur.
(1) iqginin saglk mazeretine dayanarak yer de$igtirme talebinde bulunabilmesi igin; kendisi, 

"9i,
bakmakia iut<umtti 6tOrg, gocuklarr, ahnesi ve'babasrnrn (uvey anne ve baba dahil) hastah$tntn galtgtt!l

igyerinin bulundugu yerOe iedavisinin mUmkUn olmadr$r veya mevcut g6rw yapllan yerin sdz konusu

figiterin saglk duiumunu tehlikeye dUgUrece$inin mevzuata uygun olarak altnacak sa$ltk kurulu raporu

ile belgelendirilmesi gerekir.

[Z) igginin can- ggvenligi mazereti ile nakil talep edebilmesi igin yetkili makamlardan koruma /

uzaklagttrma karartntn bulunmasl gerekir.
(3) igginin eg durumu nedeniyle, nakil talep edebilmesi igin kamu gdrevlisi egin zorunlu atamaya

tabi bii peisonet oimasr gerekir. Eglerin kendi istekleri ile bagka bir igyerine / kuruma atanmalart durumu,

igginin nakli igin mazeret tegkil etmez.
(4) yulialda belirtilenler drgrnda ige girig tarihinden sonra ortaya gtkan durumlara ba$lt (sagltk

kurulu ,iporr, vasi tayini karan vo. Oir Oetgeye dayanan) nakil talepleri igginin ibraz etti$i belgeler ve

mazereti gdz 6nUne bulundurularak de$erlendi rilir.

c. ilgiler nakil taleplerini her yrlrn 15 Mart tarihine kadar igyerine yazh olarak yapar. lgveren

vekilleri iiqiterin nakil taleplerini, g6rUglerini de eklemek suretiyle Mart aytntn sonuna kadar ba$h

olduklarr Kuwet Komutanlrgrna I Genel MUd0rlUge gdnderir. Bu makamlarca nakil talepleri

degerlendirilir. ilgili Kuvvet / Ginel Mtldurluk baghsr igyerleri igerisindeki nakiller 15 Mayrs tarihine kadar
yaprlarak tamamlanrr. igigleri Bakanh$rna ballr Jandarma Genelilgili Kuwet / Genel
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Komutanl!r ve Sahil Ggvenlik Komutanhgrna ballr igyerlerinde galrgan iggilerin nakilleri de ilgili Kuvvet

Komutanh!tnca yaptlarak tamamlantr.

E. Uitti Savunma Bakanlrlrna bagh igyerlerinde gdrevli olan ancak ilgili Kuwet / Genel MUditrlUk

igerisindeki nakil talebi kargrlanamayan ve bagka Kuwet / Genel MUdUrluk ballrsr igyerlerine .nakil
titeoinoe bulunmug olan iggilertn nit<il talepleii, ilgili Kuwet / Genel Miidurltik kanaatleriyle birlikte

delerlendirilmek uzere Milli Savunma Bakanh!r Personel Genel Mudurlug0ne Mayls aylnln 1S'ine kadar

gdnderilir." d. igginin nakiltalebi, nakil istenilen ilde bu TiS kapsamrnda igyeri bulunmast ile birlikte o igyerinde

igginin meite$ine uygun kadro ve ihtiyaq bulunmast hSlinde de$erlendirilir.

e. igginin mazJreti nedeniyle bu maddeye g6re yaprlan nakillerde Ust Ucret derecesi verilmez.

t. ruifte tabitutulan iggilere Harctrah Kanunu hUkUmleri uygulantr.

g. Aynr il srnr1al igeiLinOefi bir igyerine nakledilel iggi, iligi$inin kesildi$i tarihten itibaren bir i9

gUnU,'Oaglia il srnrrlal igerisindeki igyerine nakledilen iggi iseT takvim gUnU Ucretli izinli saytltrve izninin

6itirini tikip eden ig giniinde yeniigyerine katrlrr. Bu madde esaslartna g6re nakledilen iggilerin yeni

igyerlerine katrllg tarinieri, ucretfi izin l-tireleri dikkate ahnarak, eski igyerleri tarafrndan tespit edilir. Yeni

iiyerlerine katrlicaklan gUnun akdi ve hafta tatili ile Ulusal Bayram ve genel tatit gtinlerine denk

gelmemesi sa!lantr.- g Bu fiadde esaslarrna gore nakledilen iggilerin yeni igyerlerine katrlrg gunUne kadar hak

kazanicaklarr her tUrlg 6zlUk hakkr (Ucret, ikramiye vb.) eski igyerlerince 6denir.

MADDE 38- igyERinin veye BiR KISIM uruiresiruiN NAKLI

a. lgyerinin ya da bazr Unitelerinin nakledilecek olmast halinde;

(1)iiyeri yia"bazr uniteleri itebirliktenakletabi tutulacakiggiler,nakil tarihindenl0haftadnce
yazrl r olarak bilgilendirilir.'-- ltlii'"riv" dabazt uniteteri ite birtikte naktedilmeyi kabul ettiklerini 6 i9 gunu igerisinde_yaztlt

olarar'igyerine bildirmeyen iggilerin ig sdzlegmeleri, i9 yerinin (ya da bir ktsrm Unitesinin) nakil tarihi

itibanyla ve yasal haklarj odenmek suretiyle igveren vekilince sona erdirilebilir."'--"'b. 
lgy"rinin veya bir krsrm Unitesinin Outundugu ilden bagka bir ile nakli halinde nakledilen igyeri

(veya unifisi) ile nirtine gonderilen iggiler, takip eden ilk terfi ddneminde bir ust ucret derecesine terfi

i,uiiirirr"r.li ni,orttrn igind-e yaprlan niftt natinoe ust lrcret derecesi verilmez. Pargabagr iggileri igin 0cret

derecesi krdem terfi dlreceridir. gu gekilde terfi eden iggilerin eski ucret derecelerinde gegen bekleme

s0releri yeni Ocret derecelerinde geqmig saytltr'
c. Nakle tabi tutulan iggileie-Haic'rih Kanrnu hukOmleri uygulantr. Aynt il hudutlarr igerisinde

nakle tabi tutulan iggilere bir'iq gunU, bagka il hudutlarrna nakledilen iggilere ise 7 takvim gUnu Ucretli

izin verilir.
g. igyeri naklinde nakil kararrnrn alrnmasrnr mUteakip Sendikaya da bilgiverilir'

MADDE 39- igYERiruin XnplrlLMAsl
iiv"irin kapairlmasrndan en az8 hafta once igveren vekili mevcut iggilerin meslek ve branglart ile

gcret derecelerini g6steren bir gizelge ile bagh otougu Kuvvet Komutanll$tna / Genel M0d0rl0$e

muracaat ederek bl iqEilerin nriit i,'tiranlarrnr lorar. Kuwet Komutanlr$r / Genel MUdurluk oncelikle

kendi bunyesinde Ou ig'giter igin nakil imkintnr aragtrrrr, gerekirse diler Kuvvet Komutanltklartntn / Genel

MtrdUrlUklerin istekleri-0" g61 6n0ne ahnarak neticeyi igyerine bildirir 
. 
iggiler 6nerilen ig.yerlerine

nakillerini talep ettikleri takdirde aynr 0cret derecesi ile nakilleri yaprlabilir. Onerilen igyerini kabul

etmeyen veya kendisine yeni igyeri 6nerilmeyen iggilerin yasal haklart ddenerek ig sozleqmesifeshedilir.

Nakle tabi tutulan i-gEilere Harcrrah Kahunrl hukumleri uygulanrr. Aynt il hudutlarrndaki bir igyerine

nakledilen iggiler iligigininkesildigi tarihten itibaren bir gun, bagka il hudutlarrndaki igyerine nakledilenler

ise 7 gUn iqeiisinOe'ylni igyerlerine katrlrrlar ve bu sOrelerde licretli izinli saylltrlar.-- 
Iiiir"?i., iqy"ri;.'in buiundugu itden bagka bir ile nakli.halinde, takip eden ilk terfi ddneminde bir ttst

derecesine terfi ettirilirler. Bu geiitOe terfi eden iggilerin eski ucret derecelerinde gegen bekleme stireleri

yeni Ucret derecelerinde gegmi9 saytltr''- -iqv"rinin 
u"y" oazr-uniteterinin kapatrlma kararrnrn altnrnastnr muteakip Sendikaya da bilgiverilir.

MADDE 40- GENEL ILKE
Srnava tabi olan iggilerin srnavlarr, aga$rdaki maddelerde dUzenlendi$i gekilde yaptltr ve

de$erlendirilir.

MADDE 41- SINAV KURULU
i gyerinde gal r gan isqilerin pdli-qlna

t) 1y'/(" f
konularr ile ilgili olmak ltzere bir stnav kurulu olugturulur.
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O igyerinde yeterince personel bulunmaz ve aynr garnizon igerisinde birden fazla igyeri varsa'

mugterek-6ir kurul yaprlabilii. Bu da mumkun olmaz veya garnizon igerisinde igyeri tek ise, garnizon

birliklerinden aranan gartlarr haiz personel altntr'
Srnav kurulu bagkan ve Uyeleri igveren vekilince segilecek 4 ve sendika tarafrndan segilecek 1

Oyeden tegekkUl eder.' 
Rncir, drgarrdan iggi alrnmasr, yasal kurallar sakh kalmak Uzere, igverence olugturulacak stnav

kurullarr taraflndan sa$lantr.
Kurul:
(1) BA$KAN. SubaY,
(2) UYE: Subay veya AstsubaY,

i3i UVf' personel gubesinden veya krsmrndan yetkili bir temsilci,

iai UVe: igin niteliline g6re de$igecek ustabagr veya ktstm gefi,

iSi UVe' {i igyerinOe gatrgan taraf sendikanrn ilgili gubesince segilen bir..tiye.

Srnav Kurulunun butln uyelerinin katrlmasryla toplanmasr esasttr. Uyelerden ga$lnldt$t halde

toplantrya gelmeyen olursa, 9o$unlukla toplantlabilir'

MADDE 42- SINAV KONUSU VE SORULAR
Srnav konusu ve sorularr iggilerin sanat, mesle$ine g6re nazari ve pratik konular 96z 6n0nde

tutularak igi ile ilgili meslekive teknik konulart ihtiva eder'

Bu esaslaia g6re igveren vekilince 6nceden hazrrlatrlan soru gruplartndan biri srnav baglanglctnda

srnav kurulunca segilir.

MADDE 43. KURS VE SINAV NOTU TARIFLERI
Srnav nolarr (uygulamah ve nazari ayn ayn olmak Uzere) agagrdakitariflere g6re verilir

.. iiiiVi, igin'5utun safhatarrnrn t<usur'suz bir gekilde yaprlmasr ve de$erlendirmede 100 puan

Uzerinden 86-1 00 puan altnmastdtr.-_- 
n.-ivi igin qigunturta rusursuz bir gekilde yaprlmasr ve degerlendirmede 100 puan uzerinden 66-

85 puan altnmastdtr.
c. ORTA: lgin ancak yeteri kadarrnrn yerine getirilmesi ve de$erlendirmede 100 puan uzerinden 60-

65 puan altnmastdtr.' 
g. ZAyIF: yaprlan igin istenilen hususlarr kapsamamastve delerlendirmede 100 puan 0zerinden 0-

59 puan altnmastdtr.

MADDE 44. SINAV NOTUNUN iLAruI
Srnav noflarr, degerlendirmeden sonra ilAn edilir. 4 iggi.rnu iginde ilina itiraz olmadr$r takdirde

igveren vekitinin on.y'ir" kesinlegir. iggi izinli ve istirahatli oimasr halinde don09 tarihini takip eden 3

iggflni.l iginde itiraz eder. Bu sUre ilAn tarihinden itibaren 30 gUnU gegemez'

oyoirfigi ile ahnan kararlara itiraz edilem ez. oy goklu$u ile altnan kararlara itiraz halinde igveren

vekili bu toplu ig s6zlegmesinin "Slnav Kurulu" baghkli maddesi gartlarr ile ve gegici olarak ikinci bir Stnav

Kurulu olugturur ve durumu inceletir.
Bu kurul 3 iggunu iginde mutaliasrnt igveren vekiline bildirir.

iggi kesinlegen karara uymak zorundadtr.

MADDE 45- GENEL |LKE
iigil"1n normalterfileri ceza durumlarrna gdre; olaganustU terfileri ile nakden taltifleri ise, tiretim ve

verimi artrrrcr buluglarrna veya olaganustu 
-gahgmalinna gdre muteakip maddelerde dtizenlenen

esaslarla yaptltr.

MADDE 46- NORMAL TERFiLER
a. Normal bekleme suresi (saat ucrefli iggiler igin ucret cetveli/pargabagr iggileri igin ise krdem terfi

cetvelinde belirtilen bekleme yrllarr) sonunda ve s6z konusu bekleme stireleri igerisindeki ceza

durumlarrna ve bekleme suresinin 2/3'0n0 fiilen galrgarak gegirmeleri koguluyla bir Ust dereceye yaptlan

terfilerdir.'- -O 
iggilerden son terfi tarihinden sonraki 2 yrl igerisinde Ek-13 ceza cetvelinin f inci kademesi 1,

2'nci kademesi 2, 3'uncu kademesi 3, 4'uncu kidemesi 4 0lmak uzere ceza puanlartndan toplam 12

ceza puanr almamrg olmalarr koguluyla yaprlrr. Aynr d6nem igerisinde igginin ceza puanl var ise, stralt

amirlerince verilen her takdir ve taltif igin ceza puanlarrndan 1 puan dUgUrUlUr'

c. b frkraslnda belirtilen nedenlele terfi edemeyen iggilerin terfileri 6 ay sUreyle ertelenerek yaptltr.

g. Normal terfide stnav ytft€fanq azve igveren vekilinin onayr ile kesinlegir.



MADDE 4z- oLAGATUSTU renril-en
a. Uretim ve verimi artlran 6nemli bir usul buldu$u igveren vekilinin teklifi ile Kuvvet

Komutanllrnrn / Genel Mudurlu$tin yetkili kurullarrnca tespit edilmesi halinde i99i, buluqun dnemine

g6re beg 
-ust 

Ucret derecesini g-egmemef Uzere igverenin takdir edece$i Ust Ucret derecesine terfi

ettirilebilir.
b. Bu maddeye g6re olalanUstu terfi ettirilen iggilerin Ucretleri, onay tarihini takip eden

aybaglndan itibaren yufsbniUiflerf Ucret derecesinden (pargabagr iggiler igin krdem terfi derecesinden)

6denir.
c. Bu maddeye g6re terfi ettirilen iggilerin bir dnceki Ucret derecesinde bekledikleri sUreler, yeni

Ucret derecesinde gegmig gibi saytltr.

MADDE 48. UST OKUL E|T|NCNLCN
20.0g.2013 tarihi baglangrg olmak trzere, bu toplu ig s6zlegmesinin "i9 S6zleqmelerinin Yapllmast"

baglklr 21. maddesinin b.irkrisinrn (1) numarall bendine g6re ige altnan ilkokul, ortaokul, lise,6nlisans

veya meslek yUksek okulu mezunlanndan igyerinde gahgmakta iken, bir Ust okulu bitirenler; okul bitirme

beigelerini (aitr ya da tasdikli suretini) okul bitirme tarihini takibeden 1 yrl iginde igyerlerine ibraz ettikleri

takdirde, meslek hayatlarr boyunca bir kereye mahsus olmak uzere bir Ust licret derecesine terfi

ettirilirler.
Bu maddeye g6re Ust ticret derecesine gegirilen iggilerin bir dnceki Ucret derecesinde bekledikleri

s0reler yeni Ucret derecesinde gegmig saylltr.
Bunlarrn Ucret dereceleri, tavan olarak belirlenen Ucret derecesini geqemez.

Bir gst qcret derecesi verilme ve intibak iglemleri okul bitirme belgelerinin ibraz tarihini takip eden

ilk normal terfi tarihinde yaptltr.

MADDE 49. NAKDEN TALT|F
Askeri igyerlerinde disiplini ve gdrev anlayrgr ile temayUz eden, hizmeti ile ola$anustU katkt

sallayan veyi-tiretim ve verimi artrncr bulug yapan iggiler aga$rdaki esaslar dahilinde nakden taltif

edilebilirler
iggiler;
a. Bulunduklarr saat ucretinin 30 katrna kadar igveren vekilince,
b. Bulunduklarr saat Ucretinin 150 katrna kadar igveren vekilinin gerekgeleri ile birlikte silsileler

yoluyla yapacagr teklif Uzerine Kuwet Komutanlrklarrnca / Genel MudurlUklerce nakden taltif edilebilirler." ' 
c 

"iqierleiinde 
uretim ve verimi artrrrcr bir usul buldugu, galrgmasryla TS{'ntn harp etkinli$ini, genel

kolluk kuvvelerinin asayig etkinligini arttrdrgr Kuvvet Komutanhklartnca / Genel MUdUrlUklerce tespit

edilerek 6nerilen iggiler,'itgisine g6re Milli Sivunma Bakanr ya da igigleri Bakanr taraftndan, Ek-1 saat

Ucreileri cetvelinin 3g;uniu ucret derecesinin kargrh$r saat Ucretinin 500 kattna kadar nakden

6dUllendirilebilir.
g. yukarrda belirtilen nakdi taltifler yerine, taltif miktarr kargr[$r hediye olarak verilebilir'

d. a. frkrasrna g6re taltif edilen iggilerin kimlikleri ile taltif tarih ve miktarlarr gecikmeksizin Kuvvet

Komutanh$rna / Genel MUdUrlU$e bildirilir.
e. Bir takvim yrh igerisinde a., b. ve c. frkralartnda belirtilen taltiflerden

Uzere yalnrzcabir tanesi verilebilir.

MADDE 50. TERFI VE ZAMANI

bir defaya mahsus olmak

ettirilirler. Terfi iglemi
uymayan iggiler, terfi

MADDE 51- UCRETLER VE 6prme $EK|LLERi
a. iggilik Ucretleri, igyerinin ve igin ozettigine gdre genel olarak saat Ucreti veya pargabagr ucret

gekillerinden biriyle ayda bir 6denir.
Ucret 6deme g0nunde iggiye Ocret pusulast verilir.
Saat gcretleri ve parEaOagi kok saat 0cretleri'ni g6steren cetveller sdzlegmenin ekindedir.

b. igyerlerinde Ucretler en geg gahgrlan ayrn son gtrnU olan 14'0nde 6denir. Arrzi hallerde Ucretler

14'UnU takibeden 3 iggUng iginde o-O6nir, Ucret ve ikramiyelerin ATM aractltlt ile Odenmesi halinde ilgili

bankalarla yaprlacak anlagmalarda dncelikle Ucretin tamamtnt bir defada ddeyecek gekilde kart veren

Terfi bekleme sUrelerini doldurmug iggiler NISAN ve EK|M aylarrnda terfi

aybaglarrndan gegerli olarak yaprlrr. Bekleme sOreleri bu tarihlere tam olarak

bet4eme sUrelerini doldurmak suretiyle bir sonraki terfi zaman tndan faydalant rlar.

bankalar tercih edilir- -!-; /'lr4 fu15



igginin Ucret hesabrnda herhangi bir hata olmasr halinde mUracaat eden igginin bordrosu en geg 5

iggUnu'iginde dgzeltilerek dogru 6deme yaprlrr. Aylrk puantaj cetvelleri kapandrktan sonraki tarihlerde

uJrete hak kazanrlmayan izii, istirahat gini nedenlerle eksik gahgmast olan iggilerin bordrolarda tam

gosterilen bu gahgmalarr takip eden ayrn iicretlerinden dilgUlerek mahsup iglemi yaptltr.

c. Bu sOzlegme geregince birden fazlafarklt (zamh) Ucreteve prime (fazla mesai Ucreti dahil) hak

kazanan iggilere 
-Ou 

oOemLler, ucret cetvelindeki esas Ucreti Uzerinden, ayrl ayrl hesaplantp, esas

Ucretine eklenerek yaptltr.

MADDE 52- PRIMLER
a. Seyir ve Tecr0be Primi:
Verilmesini gerektiren sebeplerin gegici olarak ortadan kalkmasr halinde kalktt$t sUrece kesilmek,

devamlr olarak ortadan kalkmasr halinde timamen kesilmek, mUktesep bir hak saytlmamak ve bagkaca

bir ddemeyi etkilememek Uzere;
(1) benizaltl overhollerinin yaprldrgr galeri iginde meslek ve branglan gereli gahgan iggilerin

galerideki fiili galtgma s0relerine,
(Z) Gemlbrin overhol girig ve grkrg seyir tecrUbelerine katrlan iggilerin seyirde gegirdikleri sOrelere,

(gi S"Oit ve harekeli kanagr hava arbglanntn ugug tecr0besine katrlan iggilerin uqug tecr0besinde

geEirdikieri sUrelere iligkin fiili galrgma sUreleri igin o/o10 seyir ve tecrUbe primi 6denir.

b. 25. d6nem igietme toplu ig sozlegmesinin 52. maddesinin (b) frkrasrnrn uygulanmaslna aynen

devam edilir.
c. Ktsa Qaltgma Primi:
Verilmesini gerektiren sebeplerin gegici olarak ortadan kalkmasr halinde kalktr$r s0rece kesilmek,

devamh olarak ortadan kalkmasr halinde timamen kesilmek, mUktesep bir hak saytlmamak ve bag_kaca

bir odemeyi etkilememek uzere "Sa$hk Kurallarr Bakrmrndan Gunde Azami Yedi Buquk Saat veya Daha

Az ealgrlmasr Gereken igler Hakkrnda Yonetmelik" kapsamrnda istihdam edilen iggilerin fiili galtgma

sUreferine o/o14 ktsa gahgma primi 6denir.
q. Verimlili$i Tegvik Primi:
Verilmesini gereitiren sebeplerin gegici olarak ortadan kalkmasr halinde kalktr!l s0rece kesilmek,

devamlr olarak ortadan kalkmasr halinde timamen kesilmek, mUktesep bir hak saytlmamak ve. bagkaca

bir 6demeyi etkilememek tizere, iggilerin gallgtrklan normal mesai gUnleri igin igbaqrnda kaldtklan saat

bagrna sait ucrelerinin %15'i oraninda velimiitigi tegvik primi odenir. Pargabagr ucret sistemiyle galtgan

iggilerden onaylanmrg muaddellerle belirlenmig guntut verimi verenler ile muvakkaten yaptlan

mamullerde galiganlar-kok saat Ucreti esas altnarak bu primden yararlandtrtltrlar.

d. idareci Primi:
Verilmesini gerektiren sebeplerin gegici olarak ortadan kalkmasr halinde kalktr$r surece kesilmek,

devamh olarak ortadan kalkmasr halind6 timamen kesilmek, mUktesep bir hak saytlmamak ve bagkaca

bir 6demeyi etkilememek Uzere, bu toplu ig sdzlegmesinin "iggi idarecileri ve Gdrevleri" bagltklt 59.

maddesi hUkOmleri uyarlnca,
(1) A grubu iggi-idarecisi olarak g6revlendirilenlerin fiili galrgma sUrelerine %14,

iZi e grunu iggi iOarecisi olarak gOrevlendirilenlerin fiili galrgma sUrelerine 709,

igi C gruOu iggi iOarecisi olarak gOrevlendirilenlerin fiili gahgma sUrelerine %6,

orantnda idareci Pirimi 6denir.
e. Vardiya Primive Vardiyalr Qahgma Destekleme Primi:
Verilmesini gerektiren sebeplerin jegici olarak ortadan kalkmasr halinde kalktr$r sUrece devamlt

olarak ortadan kalkmasr halinde tamafien kesilmek, miiktesep bir hak saytlmamak ve bagkaca bir

ddemeyi etkilememek Uzere;
(i) gu toplu ig s6zlegmesinin "Normal Qahgma Suresi" baghklr 25. maddesinin a. frkrasrnln (3)

numaral bendine gore gatrgtrrrlan vardiyalr iggilerin 06.00 ile 20.00 saatleri arastndaki galrgmalarrna o/o10

vardiya primi 6denir.- 
(2) gu kadar ki vardiyalr gahgmanrn dolasrndan kaynaklanan nedenle, haftanrn 6'nct gUnUnde de

gallgma braugu takdirde, ou geriro6 gahgan ijgibrin haftalrk toplam gahgma surelerinin 37,5 saat ile 45

saat arasrndaki b6lgmg igin- "%35 vardiyah'galrgmayr destekleme primi" ayrlca 6denir. Bu toplu i9

sozlegmesinin imza tarihinden gegerli olaiak uygulanmak uzere; igginin gahgtr$r vardiya postastntn 6ne

alrnarak degigtirilmesi (i'nci gu;oe gahgtrrrlmak iorunda kahnmasr) halinde ise bu prime ek olarak igginin

kendi saat ucreti de odenirl Bu gihgma nedeniyle fazla gahgma ucreti talebiyle dava agan iggiden,

yaprlan bu 6demeler, 6demenin yaprldrgr tarihten itibaren yasalfaiziyle birlikte defaten geri altntr.*q
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f. Gece Qaltgma Primi:
Verilmesini gerektiren sebeplerin gegici olarak ortadan kalkmasr halinde kalktl$r sUrece devamlt

olarak ortadan kalkmasr halinde tamamen kesilmek, mUktesep bir hak sayllmamak ve bagkaca bir

6demeyi etkilememek Uzere iggilerin 20.00 ile 06.00 arasrndaki her bir saatlik gahgmalart igin %20 gece

galrgma primi6denir.
g. Bu maddede belirtilen primlerin ddenmesinde;
[fl igginin iginde ve igverenin her an buyruluna hazr bir halde bulunmakla beraber,

gahgtrrrlmaksrztn ve grkacak igi bekleyerek boq gegirdi!i s0reler,
(2) igginin igveren vekitieri tarafrndan igi ile ilgili bagka bir yere gdnderilmesi veya igverenle ilgili

bagka bir yerde meggul edilmesi sureti ile asrl igini yapmakstztn geqirdi$i sUreler,

(3) iqqilerin igvEren vekilleri tarafrndan igyerinden bagka bir yerde gahgtrrrlmak Uzere g6nderilmesi

halinde yolda gegen s0reler,
(+i igyerT iginOe vizitede ve periyodik trbbi muayenede gegen sUrelerin azami normal mesai bitim

saatine kadar olan sUreleri,
(5) iiy"ri sendika temsilci ve bag temsilcilerin bu toplu ig sdzlegmesinin "sendikal izinler" baghklr

64. maddesinin a. ve b. frkralal uyannca igyeri iginde gegirdi$i "bag temsilci" ve "temsilci" izinleri fiilen

gahgrlmrq s0reler gibi kabul edilir.- 
d. (t) gu maddenin e frkrasrnrn (1) numarah bendinde belirtilen "vardiya primi" ile f ftkrastnda

belirtilen tgece gahgma primi" aynr iggiye aynr galrgma saatleri igin birlikte 6denmez.
(2) Bu toitu ig sOzlegmeiinin 

-"Normal 
Qatigma SUresi" baghkll 25. maddesinin a. frkraslntn (3)

numarait bendine gore gatrgtrrrlan vardiyalr iggilerin, vardiyalt gahgmanrn do$aslndan !rylaklanan
nedenle haftanrn O'ricr gunun-Oe de gahgmalarr halinde, haftahk toplam galtgma sUrelerinin 37,5 saat ile

45 saat arasrndaki Ootimu igin "%3-5 vtrdiyah gahgmayr destekleme primi"ne ilave olarak 06.00-20.00

saatleri arasrndaki galgmalairna "o/o10 vardiya primi", 20.00-06.00 saatleri arastndaki galtgmalartna ise

"o/o20 gece galrgma primi" 6denir.

igl gJ m-addenin d. frkrasrnrn (1), (2) ve (3) numarah bentlerinde belirtilen idareci primlerinden

yalnrzca birisine hak kazantltr.- 
(4) Bu maddede belirtilen primler fazla sUrelerle gahgma ve fazla galrgma yaprlan sUreler igin

6denmez.

MADDE 53- ULUSAL BAYRAM, cENEL VE HAFTA TATiLi UCnerleni
a. Ulusal Bayram, Genel ve Hafta Tatili gunleri igin iggilere, ilgili kanun ve yonetmelik hukumlerine

g6re, o gUne ait ucretleritam olarak odenir.
b. Megru bir mazereti bulunmayan iggiler, igveren vekili taraftndan, yukarrda belirtilen gtinlerde

gahgtrrrlabilir.
c. Bu gahgma kargrlr$rnda iggiye, o/o80 zam'l' Ucret 6denir'
g. Bu'r"'dd" nu[uriterinin'uygulanmasrnda bu toplu ig sdzlegmesinin "Normal Qahgma Stiresi"

baghkh 25. maddesi hilkUmleri sakltdtr

MADDE 54-FAZLASuneUi vE FMLA gALl$MA ucneri
a. Bu toplu ig s6zlegmesi ile belirlenmiq hattatrX gahgrna sUresini agan gahgmalar fazla surelerle

galrgmalardtr. Her 
-oir 

saat fazla surelerle gahgma igin verilecek ticret normal gahgma ucretinin %35

fazlasryla 6denir.
b. Haftada 45 saati agan galgm alar fazla galrgmadrr. Her bir saat fazla gahgma igin verilecek iicret

normal galrgma Ucretinin o/o80lazlag yla 6denir.
c. Fazlasureli ve fazla gahgma ucretleri o ayr takip eden aybagtnda ddenen normal ucreti ile birlikte

tamamr 6denir.
g. lgginin talep etmesi ve igveren vekilinin uygun bulmast durumunda her bir saatlik;

(1) Fazla sUrelerle galrgma kargtlt!lnda 1,5 saat,

i4 fala galgma kargrlrglnda 2 saat serbest zaman olarak kullandtrrlrr. Bu ftkra uyarlnca

kullanrlacak serbest iamantai kirgrlrgrnda 6denecek ucret ve primler, bu iggiler igin igyerinde fiilen

galrgrlmrg gibi hesaplantr.

MADDE ss- i$ KAZASI, MESLEK HASTALIKLARI VE HASTALIK YARDIMI
a. i9 kazasr rie meslek hastahsr nedeniyle bagh oldu$u Sosyal Gtrvenlik Kurumunun usullerine

uygun oljrak yatarak tedavi g6ren veya bu sebeple-raporla istirahat verilen iggilere bu sUrelere iligkin

Ulieleri igverence tam olarak 6denir. Bu sUrelere iligkin olarak Sosyal G0venlik Kurumunca iggiye

6denecek gegici i9 g6remezlik odenekleri igveren vekilince gorevlendirilecek bir personel veya igginin

kendisitara}ndan 10 g1n igerisinde makbuz kargrlr!r igyeri nakit saymanh$rna yattrtltr'

n17(_ I t{/l-\/ tY
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b. Hastal$r nedeniyle Sosyal Guvenlik Kurumunun usullerine uygun olarak heyet raporu ile 20

ggnden fazla is[irahat veiilen iggilere, SGK'ca verilen gegici iggdremezlik 6dene$i ile Ucreti arastndaki

firk, yrlda 120 gunU gegmemek Ozere igverence hastahk yardtmt olarak 6denir.
'c. 

igEilerii 5 gtin ve daha fazla istlrahat almalarr halinde, yrlda Ug defayr (toplam 6 g0n) geqmemek

Uzere SGK'ca ddenmeyen ilk iki g0nlUk ucreti igverence 6denir.
g. Genel sa$1k sigortasr primi t<esitmeyen vazife malulU ve/veya gazi iggilerin hastahklarr nedeniyle

istirahit almalarr durumlunda; hastahklarr nedeniyle istirahat alan ve Sosyal GUvenlik Kurumunca gegici

ig g6remezlik odenegi verilmeyen vazife malulU ve/veya gazi iggilerin istirahatli olduklarr sUrelere iligkin

ucleleri (bu toplu ig- s6zlegm-esinin "sosyal Yardrm" baglrklr 67. maddesiyle 6ng6rUlen 6deme dahil)

igverence hastahk yardtmt olarak 6denir.

MADDE 56- GEgiCi C6neV, KURS VE SEMINER oDENEKLERI
a. Gegici g6rev, kurs, seminer, inceleme vb. nedenlerle harctraha hak kazanacak gekilde

g6nderilen igEilere Harorah Kanunu hUkumlerine g6re hesaplanacak harctrahln avans olarak verilmesi

ia Oa gcirev baglangrg tarihinden itibaren ilk Ug mesai gUnU igerisinde bu avansln ilgililerin hesabtna

yatrrrlmast esasttr.
b. Yurtdtgrna gegici gdrev, kurs, seminer ve inceleme amact ile gdnderilen iggilere Ucretlerinin

kargrh$r askeri personel gibi 6deme yaptltr'- 
c. yurtiginde gegLi g6rev, liuis, seminer, inceleme vb. nedenlerle gdnderilen iggilere,. hak

kazanmalarr k-oguluyla harcriah, kurs ve seminer yevmiyesi, gidig-ddnUg yolluk ve yevmiyeleri 6denir. Bu

iggiler, yasal imkinlar dlgusUnde, gonderildikleri gdrev yerlerinde bulunan sosyal tesislerden

yararland rrrhrlar.
g. Gegici g6rev, kurs, seminer ve inceleme amactyla gdreve gdnderilecek iggilere gdnderilmeden

4g sait once Oildirilir. Acil hallerde gegici gdrev ve inceleme amactyla gdnderilenler igin 48 saat gartt

aranmaz.

MADDE 57- i$9i ionneci ilxeleni
lgyerinde bilfiii iahgmakla beraber, gereginde ve igyerinin Ozelliklerine gdre, iglerin teknik ve. idari

y6nden'ygrgtglmesi ve ijEi gruplarrnrn idalesilmacryla iggiler arastndan tahsil, liyakat, idarecilik niteli$i

ve krdemi dikkate ahnarak iggi idarecileri gdrevlendirilir.
idarecilerin miktarr, igyerinin kadrosuna ve gergek ihtiyacrna gdre ihtiyactn devamt sUreslnce

ayarlantr ve uygulan tr.-'- lsii iOareiisi olarak gahgmak kazanrlmrg bir hak dogurmaz. Ancak, idarecilik vasfr kaldrrtlan i99i,

meslek ve sanattntn alttnda bir igte galtqttrtlamaz.- -iqqi 
iOat"iifiOi en yakrn amirterinin, yoksa vekillerinin teklifi ve igveren vekilinin yazrlr onayt ile

kesinlegir. Ancak, onaysrz bir aydan fazla sUreyle idarecilik gOrevi verilemez.

MADDE 58- igqi iOnnecileniuiH SoRUMLULUKLARI
iggi idarecileri;
a-.-Emirleri altrndaki iggileri, verilmig talimat ve emirler gere$ince idare etmekten,

b. igleri devamll surette takip ve kontrol altrnda bulundurmaktan,

c. Verilen iglerizamanrnda bitirmek ve igiyle ilgili kayrtlarttutmaktan,
g. Hatalarr g6rmek ve zamanlnda tedbir almaktan,
O. yayrmtanan emir ve talimatlarr, usul ve kurallart bUtUn iggilere okumak ve Olretmekten,

e. Mevcut emir ve talimatlara aykrrr hareketleri en yaktn amirine haber vermekten,

sorumludurlar.

MADDE se-.igqi iolRecileni ve conevueni
a. A Grubu ldareciler:
iiyerinO" kendisine ba$lanan birden fazla igyeri Onitesini, ktsmtnl, grubunu, y6netim, denetim,

koordine ve kontrolil ite geretitiginde egitimi yonunden sorumlu kthnan iggi idarecileridir. Bunlar atandt$t

ve g6revlendirildigi kadronun itnvantnt kullantr.
b. B Grubu ldareciler:
Emrindeki en az iki, en gok yedi postanrn, vardiya ekibinin veya bir mustakil unitenin sorumlulu$u

ile bu postalarrn, vardiyalann veya unitenin ydnetim, denetim ve kontrol y0kumlul0gunu tagryan iggi

idarecileridir. Bunlar atandr$r ve gOrevlendirildigi kadronun Unvantnt kullantr.

c. C Grubu idareciler:
postabagr, ekipbagr, seyyar ekipbagr ve dikimevleri at6lyelerinde kontrol gdrevi verilenleri kapsar.
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(1) postabagr: Bir iggi postasrnr idare eden, kendisi de postadan olup, posta iginde bilfiil galtgan

iggidir. postalar ei azug, 
-en 

gok dokuz kigiden olugur. Postada en az iki igginin olmast gartttr.

(2) Ekipbag,, ,"yy", ekipbagr: Herh'angi bir igin (seyyar ekipbagr igin igyeri drgrnda) yaprlmast iqin

en az'ug kigiden-r"yi"n" g"i"n grunu yonJten, igin gerektirdigi kalite ve ig emniyetinden sorumlu olan

ve kendisi de ekipten olup, bilfiil galtgan iggidir.
g. Bag ressam, Ureiim analiznUro gefi, mal saymant ve mal sorumlularr ile bu maddede saytlmamtq

olmakia birjikte, idareci g6revi verilen iggilerden, bu maddenin a ftkrasrndaki tantma uyanlara A' b

frkrasrndaki tanrma uyanl-ra B, c frkrastndaki tanrma uyanlara C grubu primi verilir.

$u kadar ki, personel ve maliye krsrm amirlerine en fazla B, mal saymanhlt ve mal sorumlulu$u

gdreviverilenlere C grubu primi verilir.
d. Kalite kontrolve teknik kontrol g6revlilerine verilecek prim miktart;

ijyerinoe onalm ve imal edilen halzeme ve teghizatrn teknik resmine, projesine, kataloglartna,

teknik tarif ve teknik emirlere uygun yaprlrp yaprlmadrgrnr kontrol eden, performanstnr imzalayarak

sorumluluk yuklenen, kalite kontrot ve te'rnix iontrot gorevlileri ile ig emniyetgilerine C grubu primiverilir'

ini.ri hizmelerinde galrgan ingaat muhendis6ri, istimlAk teknisyenleri ile s0rveyanlar, istimlAk ve

kontrollflk g$revini yaptrklarr sUrece teknik kontrol primi altrlar.

MADDE 60. YILLIK UCNETI| iZiN

6gi1"'1;y,1rr ricieiri Linteri ig Kanunu ve yrrrrk Ucretti izin Ydnetmeli$i hukumlerine ve aqa$tdaki

esaslara g6re verilir.
a. izin SUreleri:
Hizmet SUresi;
(1) 1 yrldan 5 yrla kadar olanlar igin ytlda 18 gUn,

(2) 5 yrldan fazla, 15 yrldan az olanlar igin ytlda 24 gon,

(3) 15 yrl ve daha fazla olanlar igin ytlda 30 gUndUr'

O.'lqqinin izin siiresi, izne grktr!r tarihteki ktdemine g6re belirlenir'

c. Her hizmet yrhna ait iznin, muteakip hizmet yrlrlginde izin ydnetmeli$ine g6re planlanan ve ilan

edilen tarihte kullandtrtlmasl esastl r.- 
izjn hakkr iggi veya igveren tarafrndan miiteakip hizmet yrllarrna devredilemez, izin kullanma

hakkrndan higbir nedenle feragat edilemez.
g. yrllrk iicretli izin suresine rasilayan Hafta Tatili,. Ulusal Bayram ve Genel ratil gtinleri izin

suresinden sayrlmaz. cumartesi gunleri ise iggunu kabul edjlir.

d. yrlllk tlcretli izinler igi aksatmamak-kaydryla; 15 Mayrs-1 Ekim tarihleri arastnda, igyerlerinde

krsmen veya tamamen tatil yaprlarak toplu izin kulian_drrrlryorsa bu dur_u.mda toplu izinler Temmuz-

Agustos aylarrnda, pargabagr gahgan igyerlerinde ise 15 Temmuz-15 Eyl0l tarihleri arastnda, imkanlar

6lgUs0nde kullandtrtltr.

MADDE 61- DIGER ucnerli izinlen
,. igy"rt"rinde T.c. Bagbakanhk Atom Enerjisi Kurumu'nun ruhsatr ile igletilebilen X-Ray ve

Radyasyon yayan iglerde gahgan iggilere, bu sozlegme ile butun iggilere tantnan yrllrk ucretli izinlerine ek

olarak 3153 Sayrtr Kanunun 6ng6rdugu sure ve girttarta anrlan kanun ile ilgili yonetmelik hukumlerinde

belirtilen sureler t<aoar, 
"yncr-u.r"tii 

izin verilir. Bu iggilerin periyodik sa$hk muayeneleri igverence

yapttrtltr.
b. Harcrraha mustehak olacak gekilde bir defada 30 gunden fazla gegici goreve gonderilen iggilere

g6rev d6nUggnde, g6revde kaldrklarr her tam 30 gUn igin 1 gtin Ucretli izin verilir.
"- - ;. igginin mg'racaatr uzerine gahgtrgr igi -ksatmamit< ve en yaktn amirinden baglayarak yaztlt

muvafakalarrn, alma[ suretiyle yetriti ami-ri tirafrndan bir defada yanm gunden agalr olmamak uzere,

ytlda toplam 6 iggunu perakende licretli mazeret izniverilir." 
Bu izinlerin kullanrlmasrnda ige girigten itibaren bir yrh tamamlama gartt aranmaz.

Bu izin toptan kullanrlamaz ve gelecek yrla devrolunamaz.

Lin trl"p'.den iggi, ucreili mazeret izinhakkr bitmeden ucretsiz mazeret iznialmaya zorlanamaz'
yrl iginde ige girenler ile suresi neiirtiig sozlegmesi..ile.gahgan iggilere, bu.izin oran dahilinde verllir'

g. (1) Evtenen"iggilere igginin yazrh istegi uzeiine nlkqh ve du$iin tdrenlerinin birinde bei iggunu'
' 

iZi fqi Oogum'yapan iggiye beg takvim gUnu (6lU do$um halinde 6l0m izniverilir),

igi nnn", oaOa, e9 ve gbluklar ile Uvey gocuklanntn 6lUmU halinde beg iggUnU,

(4) Kardeglerinin ol0mU halinde 09 iggUnU,

(5) Kayrnpeder, kayrnvalide, Uvey iin" u" 0vey babast, bUyUkanne ve bUy0kbabastntn olUm[t

halinde iki iggUnu,
0cretli izin verilir.
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Bu frkrada duzenlenen izinler bolunmez ve olayrn olugunu izleyen 10 gun gegtikten sonra

verilemez.
Ancak, evlenme halinde nikah ve dugUn tdrenleri ile dogum halinde verilecek izinler perakende

kullantlabilir.
Bu izinlerin yrllrk gcreli izinlere rastlayan sUreleri igin ayrrca izin verilemezve iicret 6denmez'

Ucretsiz mizeret izinlerine rasflayah sureleri igln ayrrca izin verilemez ve fakat bu surelerin

Ucretleri 6denir.
d. igginin anne, baba, eg ve gocuklarrnrn muayene ve tedavileri igin hastanrn ikamet ettigi il slnlrlarl

drgrnda nir nastaneye SGKnrn iigortah adrna saghk hizrneti satrn aldr$t hastahaneler, Devlet ve

Universite Hastaneleri hekjmlerince refakatgi nezdinde g6nderildiginin belgelenmesi kaydlyla iggiye bir

defada bir ggnden az olmamak ve yrlda toplam beg iggunun0 gegmemek uzere Ucretli refakatqi izni

verilir.
e. igyerinde engelli kadrosunda gahgan iggilerden engelliler haftastnda. dOzenlenen toplanttlara

delege otiiar katrlacaklar ile yangrn, zelzele veya set gibi tabii afete maruzkalan iggilere belgelemeleri

kaydryla 0g g[ine kadar tlcretli izin verilebilir.' nyrrial igyerinde galrgan engelli iggiler ulusal^dUzeyde kabul edilen. 10-16 Mayrs "Engelliler

Haftasrnrn" ilk gunu ile,'3 Aralrrbunya Engelliler Gununde" ve olumsuz hava kogullarr nedeni ile

Valiliklerce okullarrn tatil edilmesi halinde, aynr-bolgedeki engelli iggiler idari izinli sayllacaktlr.-- 
i. iiiir"r 

"ur"nr"lerini 
evlenme cuzdinlarryl-a, dogum halini do$um belgesi ile, 6lum halini defin

ruhsatr veya resmi belge ile izin donugunde ve ilii ay iginde belgelemek zorundadtrlar. Belgelemeyenler

hakkrnda bu sureler igii mazeretsiz ige gelmemig iggiler hakkrnda uygulanan iglemler uygulantr.- 
g.Gt"rr"rino" iahganlardan oiiinii 6lumu lralinae cenaze hazrrlrklarrnda bulunmak uzere, igyerinin

bulundugu yerde yaprlacak cenaze torenine katrlmak igin gere$i kadar igqiye ucretli izin verilir ve

olanaklar nispetinde arag tahsis edilir.- - -g. 
igydiinin ni1. ojtumunun ya da tamamrnrn hayatrn olagan aktgt ve igveren iradeqi dtgtnda

herhaigi oir nedenle galgamaz hile gelmesi durumunda; igveren vekilinin teklif edece$i iggilere, ilgili

kuvvet komutanl!,n,n uygln gormesi vl igverenin onayr ile bir ayr gegmemek ozere ucretli izin verilebilir'

h, Uluslarar"., .por'yrrlgmalarrnd. Turkiy"'yi milii sporcu ve milli hakem olarak temsil eden iggilere

mUsabaka sUreleri boyunca Ucretli izin verilir.- -i.-iiEiterin 
oar<niakta yukumtu otdugu engelli egi, engelli gocy!?1 v.e Yargr karart ile vasi tayin

editmesi kaydryta 
"ng"iti 

kaideginin; trbbiianrlairasr yiprtmig ve e]{!{!!!-0 tarrhli ve26184 sayrlr Resmi

Gazete,de yayrmtanan ozel Egitim Hizmeileri Yonetmeligi vlya 181512012 tarihli ve 28296 sayrlr Resmi

Gazete,de yayrmlanan Milli Egitim Bakanhgr Ozel Egitim Kuiumlarr Yonetmeli$ine gore bir 6zel e$itim

kurumunda kayrlr oir.r' garti ile, ozel egitime getirTlip/gottirulmesi ve elitime igtiraki maksadtyla, her

engelli birey igin haftada g saat gunluk Egitir i-zni verilir. Engelli gocuk _sahibi 
anne ve babantn her

ikisinin galrgmasr durumunda bu lzin, alrnln beyana istinaden birine kullandrrrltr. Anne ve babadan

birinin galgmasr durumunda, alrnan beyana ve gerekgeye istinaden gahgan ebeveyne bu izin

kullandrrrlrr. Bu sure ilgili oldugu haftayl g"greyecek- gekilde personelin iste$ine gore bir defada veya

b6liinerek kullandtrtltr.- i*ibrr orirrrla yi.ikumlu oldugu egi, gocuklan ve aynr gatr altrnda v3??I1! ?l.n:: 
bfll.y"v"

yargr kararr ile vasi tayin edilmesi kaydryla-kaideginin; Oztrriutut< Olgutu, Srnrflandrrmasl ve ozurlulere

Veiitecer Saglk xurulu Raporlarr narrrnoa Yonetmelik hukumlerine g6re yetkili hastaneden altnmast

;tt; ib t"boiuno" ',a!rr engelli" ibaresi olan yakrnlgnnl baktmt maksadryla, her engelli birey igin ayrt

otmar uzere gunde 1'saat-gunluk baklm izni verilir. Bu siirenin giin igerisinde kullandtrtlma zamanl

personelin isiegine gore du-zenlenir. Engelli goguk .sahibi anne ve babanrn her ikisinin galtgmast

durumunda bu izin il,n"n beyana istina-den birine kullandrrrllr. Anne ve babadan birinin galtgmast

durumunda, alnan beyana ve gerekgeye istinaden gahgan ebeveyne bu izin kullandtrtltr.

Her engelli Oirey igin ayir olmlf izere bir gun igerisinde, gUnlUk bakrm izni veya gUnl0k e9itim

izinlerinden sadece biri kullantltr.

MADDE 62. UCRETSIZ MAZERET iZNi

". 
iiE,"i. mtiracaatr Uzerine, en yakrn amirinin ve igveren vekilinin muvafakattnt almak kaydtyla,

igveren vet<iti taratrndan her hizmet yrlinda toplam a5 gOne kadar ucretsiz mazeret izni verilir. Ancak,

igginin anne, baba, kardeg, eg ve gocuklarrndan ibareiyakrnlarrndan birisinin, igginin bizzat.ba.ktmtna

muhtag olarak tedavisi yaprta'Oitecef Oir hastah$a yakaianmast ve bunu kanttlamasr halinde bu izin

sUresi 60 gUne kadar arttnlabilir.
b. GLinlUk ve saailik mazeret izin taleplerinin sUratle neticelendirilmesi igin igveren vekili gerekli

tedbirleri alrr. Verilecek mazeret izinleri gUnde bir saatten azolamaz'
Bir gUnden krsa sUreli Ucretsiz izinler, ayda beg defadan fazla verilemez.- lrl/* '!-* w
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c. igveren vekilinin teklifi ve Kuwet Komutanhklarrnrn / Genel Mtid0rluklerin muvafakatt ile a ve b

frkralarr digrnda ayda 20 saate kadar ve gUnde bir saat Ucretsiz izin verilebilir.

a. b ve c. frkralarrnda belirtilen izin iureleri de igginin hizmet ve terfi krdeminden saytltr'

9. igginin bakmaya mecbur oldugu veya i99i iefakat etmedi$i takdirde hayatr tehlikeye girecek

anne, baba, eg ve gocuklarr ile kardeiterinden 
'birinin a|r kaza gegirmesi veya dnemli bir hastall$a

tutulmug olmasj hallerinde bu hallerin nLfim raporu ile belgelendirilmesi gartryla istekleri Uzerine en gok

6 (altr) aya kadar Ucretsiz izin verilebilir. Aynr gartlarda bu qgre bir katrna kadar uzattlabilir.- '- '0. nnatrr izni vey- Ucretsiz izin sohrasr Yaprlacak Krsmi S0reli Qahgmalar Hakkrnda Y6netmelik

esaslart uygulantr.

MADDE 63- iggiLERDEN sEND|KA KURULLARTNDA GOREV ALANLARIiI iziruleni
Taraf sendika've gube yonetim kurullarr ile denetleme ve disiplin kurullartnda g6rev alanlara,

sendikactlrk g6revleri ile iigili olmak uzere, yrlhk mazeret izinlerine ek olarak yrlda 30 gune kadar ucretsiz

izin verilir. Bunun uzeriide ihtiyag duyutan izinler Milli Savunma Bakanh$r ve igigleri Bakanlt$t

(Jandarma Genel Komutanl!l ve'Sa-nil GUvenlik Komutanll$rntn) mtisaadeleri ile verilebilir.

Bu izin sureleri igginin hizmet ve terfi ktdeminden saytltr.

MADDE 64 - SEND|XAI izirulen
a. Bagtemsilci izni: :^ r:^:-,. .

Sendika bag temsilcisi temsilcilik gorevlerini, igyerlerindeki iglerini aksatmamak ve i9 disiplinine

aykrrr olmamak gartryla igverenin izni ile aga$lda yazrh sUrelerde yerine getirir.

isveri isciMeviudu HaftahKUcretli izin Sitresi

S1-2OO iggi galrgtrran igyerinde 6 saat

201-500 i99i galrgtrran igyerinde 8 saat

500'den fazla i99i gahgtrran igyerinde 1Osaat

Bagtemsilcinin'izin sdresini igyerinoe gegirmesi asrldrr. Ancak, sendika Merkezi veya gubesinin

igverene yapacalr yazrh veya sonradan yatl it" dogrulamak kogulu ile sdzl0 galrrsr uzerine bu sureyi

galrr yaprlan yerde de gegirebilir'
b. Temsilci lzinleri:
igyeri sendika temsilcilerinin her biri temsilcilik gorevlerini, igyerindeki iglerini aksatmamak ve i9

disiplinine aykrrr olmamak gartryla, igverenin izni ile agagrda yazrlr sOrelerde yerine getirirler'
- - ' lsv"tiiici nr"u.ro, Haftahk ucretli izin suresi

01-40 iggi galrgtrran igyerinde 1 saat

11-200-iiqigalrgtrran igyerinde 2 saat
201-500 iggigahgtrran igyerinde 3 saat

501-1000 iigigalrgtrran igyerinde 4 saat

1000'den fazla i99i gahgtrran igyerinde 5 saat

c. Diler izinler:
Sendika temsitcisi ve gorevlendirdi$i Uyelerine kongre, konferans, seminer, yonetim, denetim'

oisiprin-ruiriu, b"n"r kurul vJtemsilcilerriectisi gibi toplanllara katrlmalarr igin sendikantn yazrlr talebi

uzerine agagrdaki duzenlenmig gekline g6re ticretli izin.verilir.--- iiGtiisiirtr"u.rou Yrllrk Toplaryr ucretli izin suresi

Ot-tO igEigaltqtrran igyerinde 5 gUn

11-20 iggi gahgtrran igyerinde 10 gUn

21-50 i99i gahgtrran igyerinde 20 gtin

51-100 iggi galrgtrran iqyerinde 28 gUn

101-200 iggi galrgtrran igyerinde 40 gUn

201-500 iggi gahgtrran igyerinde 60 gUn

501-1000 iggi gahgtrran igyerinde 80 gUn ,^ ,,^- ^ .

1000'den tazta iggi galgtiian igyerinde ise ilaveten her 100 iggi igin o/o4'okadar gun. (20'den az lgql

galrgtrrrlan igyerlerinde 
-buizinter 

igi aksatmayacak gekilde kullandrrtltr.)

Bu izinler ner uve iiin ayr, 
"yn 

otmayri tum uyeler igindir, Bir seferde igyeri i99i saylslnln %S'inden

fazla sayrda iiyenin nirden egltim izni kullanmast igverenin onaytna tabidir.
yukarrdaki c bendine-gore izin verilecek iggilerin isimleri en az 5 gun dnceden sendika veya

gubesi tarafrndan igveren vekiline yazrh olara[ 
-nitoiritir. 

Ancak bu bende g6re izin verileceklerin

katrlacaklarr toplanttntn program ve sUresini belgelemeleri esasttr'

Bu izin ler igginin terfi ve"ktdffiipden sayt I t r.

Irt/t^' '! ' n/* ( t{,t;\:-E 
^> 
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MADDE ss- izint-i 9IKMAK
iggiler yetkili amirlerinden izin almadan dinlenme ve paydos saatlerinden 6nce igyerini

terkedemezler.
izinli grkan iggiler, varsa saat kartlanna basarak igyerinden ayrtltrlar.

MADDE 66. YEMEK YARDIMI
,. iiu"i"n.e iggi sayrsr 50'yi agan igyerlerinde aga$rdaki esaslara ve Tabldot Y6nergesine g6re

igyerinde'hazrrlatrlarai< iggiterin yainrzkendilerinin yemesi maksadr ile bir 6$Un yemek verilir'

Ancak, iggi mevcud"u 50'd-en fazla olmasrna ra$men vardiyalr gahgma veya iggilerden bir ktsmlntn

sgrekli olarak-igyeri drgrnda gahgmasr nedeniyle tabldot yiyecek iggi miktarr.50'nin alttnda olan veya

igyeri iiniteleri yemek bayooiunoa iggileri bir araya getiremeyecek derecede uzak olan igyerlerinde

tabldot grkarrlmayabilir.
igveren ayit garnizon igerisinde birbirlerine yakrn ve yeme$in iggilere veya iggilerin tabldot gtkartlan

igyerine tagrnmasr gug olmayan birden fazla igyeiinde (igyerlerinin ba$h olduklarr Kuvvet Komutanltklart

ayrr olsa bile) toplam iggi saytst elliyi agtyorsa,
(1) Bu'igyerlerinoen 

-birinde 
mevcut bir tabldot varsa tabldot grkarrlmayan igyerlerinin mevcut

tabldottan yararlandt rl lmasl,
(2) Mevcut bir tabldot yoksa, bu igyerlerinden birinde ortaklaga tabldot gtkartlmast hususunda her

tUrlU onlemialtr.
Tabldot grkarrlan igyerlerinde kazana girecek ezak ve ekmek kargrh$r olarak gUnlUk yoklamaya

g6re, puantaja girecek iggtere normal her biigahgma gunti uzerinden bu sozlegmenin birinci ytltnda 9,26

TL tatrakkuk ettirilerek tabldot heyetlerine verilir.
Bu yardrm toplu ig sozlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altr aylarrnda ucret zammt orantnda

ve Ocretin zamlandr!r tarih itibarryla arttrtlacaktlr'
Ancak, askeri-igyerlerinde 6ulunan askeri personele verilen gunluk be9i1 tutarlartndaki de$igmeler

nedeniyle ve yalnrzci tabldot heyeilerine odenmek kaydryla, sozlegmenin birinci ve ikinci yrllart iginde

yukarrdaki oetirtiten miktarlan agmamak gartryla artrrrm yapma yetkisi ig_verene aittir. Bu arttrtm butttn

igyerlerinde (Jandarma Genel Komutanhlr ve Sahil Gllvenlik Komutanh$r igyerleri dahil) aynt anda ve

aynr miktaroi uygutanu. (Bakan yetkisi iliodenen fark, krdem tazminatr hesabrnda dikkate allnmaz)'

yeme!in hazrrlanmasl, pigirilmesi ve yedirilmesi strastnda gerekli taqtma, yaklt, temizlik vs'

malzeme giderleri igverence kargrlanrr. AncaK acil hallerde tabldotla ilgili zorunlu harcamalar yemelin

kalitesini dugurmemek kaydryla tabldot bagkanrnrn teklifi ve igveren vekilinin onayr ile tabldot faiz

gelirlerinden'kargrlanabilir. 
-Bu-hallerde 

yaprlacak harcama 1.000 TL'yi gegemez.

Tabldot raiz geliiierinin yuksek otlugu igyerlerinde taraflarrn mutabakatr ile bu faiz gelirlerinden i99i

lehine sosyal amagh harcama yaptlabilir.- 
b. 

-ljGri 
iggi sayrsr 50'yi agmayan veya a frkrasrnda belirtilen nedenlerle tabldot gtkartlmayan

igyerlerinde galrgan iggilere, harcrraha hak kazanmayacak gekilde gegici goreve g6nderilen iggilere'

tabldot gtkartlan igyerlerinde yrlda bir ayl gegmemek .Uzere 
orug tutan veya doktor raporuyla yemek

yemeyen iggilere bu maddenin a bendinde-oetirtenen (Bakan yetkisi harig) yemek yardrmt nakit olarak

6denir.
c. Harcrrahl olarak yurt iginde gegici g6reve, kurs ve seminere gdnderilenler ile birlik ve krta ile

intikal eden iqgilere yemek yardtmt 2,5 kat olarak nakden 6denir.

g. iggini; yemek yardrmrnr hak edebilmesi igin 6$leden 6nce igbagl yapmasl ve giin iginde en az 4

saat galrgmast olmaltdtr.'Noimal 
gUnltik gahgma siiresinden sonra yaprlacak fazla galrgma igin yemek yardrmt yaptlmaz'

d. Seyir tecri.ibesi veya tatbikat nedeniyle seyre grkan gemilerde g6revlendirilen iggilere seyir

suresince yemek yedirilir. Ancak, doktor raporu ile yemek iemeyen iggilere seyir suresi iginde kalan o$le

ve akgam yemeklerinin her biri igin a frkrasrnda belirlenen (Bakan yetkisi harig) rakam, sabah kahvalttst

igin ise bu iakamrn yarrsr nakdi yemek yardtmt olarak yaptllr.

e. Ulusal Bayram, Cenet Tatil, Cumartesi ie'Pazar gtinleri gahgan iggilere de bu madde

hllkUmlerine uygun olarak yemek yardtmt yaptltr.

MADDE 67. SOSYAL YARDIM
il'i;pda9 iorl"gr"si kapsamrnda bulunan iggilere her ay sdzlegmenin birinci ytltnrn birinci altt

ayrnda 252,63T[, birinciyllrnrn ikinci altr ayrnda 265,26.TL sosyalyardrm 6denir'

Bu yardrm toplu ig sozlegmesinin ikinci yrhnrn birinci ve ikinci altr aylarrnda ucret zamml oranlnda

ve ucretin zamlandr$r tarih itibarryla arttrtlarak odenecektir.
Bu yardrmrn Sd"nr"sinde her turlu ucretli izinler ile i9 kazast ve meslek hastahklarr sebebiyle

istirahat halleri ve bir ayt agmayan di$er hastahk istirahati hallerinde krstelyevm yaptlmaz.

t,t- Il 22/y'^(lrI4l L
/



MADDE 6S. DOGUM YARDIMI
igyerinde galgan ve Toplu ig Sozlegmesi kapsamtna giren iggilerin, eglerinin do$um yap_masl

hafinde kendilerine, dogum olayr s6/egmenin birinci yrhnrn birinci altr ayrnda gergeklegmig ise 128'43

TL, birinci yrlrntn ikinci a-ltr ayrnd-a gergeklegmig ise 134,85 TL do$um yardrmt 6denir'

Dogum olayrnrn toplu ig soilegmesinin 
-ikinci 

yrhnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gerqekleqmesi

halinde 5u yardrm, 6demenin ait oldu$u altr ayrn iicret zammr orantnda ve ucretin zamlandt$t tarih

itibanyla arttrtlarak ddenecektir.
bogum yapan kadrn, igyerinde gahgmakta ise, bu yardrm yalnz kendisine yaptltr.
yu[arroiri yardrmrn yiprlabilmesi igin istihkak sahibinin, do$umun yaprldr$rnr doktor veya ebe

raporu ya da do$um ilmuhaberi veya nilfus ka$rdr ile belgelemesi gartttr.
' 

Of U dogarigocuklar igin do$um yardrmr yapilmaz. Bu halde 6llim yardrmt yaptltr.

MADDE 69- EVLENME YARDIMI
iiy"if"rinO" galgmakta olan ve Toplu iq Sozlegmesi kapsamlna giren iggilerden, igyerinde

gatrgmakta iken evlenenlere evliliklerini evlenme ctjzdanr ile belgeledikleri takdirde evlenme olayt

iorLg."nin birinci yrlnrn birinci altr ayrnda gergeklegmig ise 149,18TL, birinci ytltntn ikinci altt aytnda

gergeklegmig ise 156,64 TL evlenme yardtmt odenir.
Evllnme olayrnrn toplu ig sozlegmesinin ikinci yrhnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gergeklegmesi

halinde bu yardrm,odemenin-ait oldugu altr ayrn ucret zammr orantnda ve ucretin zamlandr$t tarih

itibanyla arttrtlarak 6denecektir.
Evlenen karr veya kocantn her ikisinin igyerinde gahgmasr halinde bu yardrm her ikisine de

yukarrdaki gartlarla ayrl ayrl yaptllr-

MADDE 70- OLUM YARDIMI
igyerlerinde galgan ve toplu i9 sdzlegmesi kapsamtna giren;

"l'iiqil"iin 
<1lmu halinde kanuni varislerine, 6lum olayis6zlegmenin birinci ytltntn birinci altt aytnda

gergeklegmig ise 373,06 TL, birinci yrhnrn ikinci altr aytnda gergekleqmig ise 391 ,71 TL 6lUm yardtmt

6denir.--- 
b. igginin ig kazasr sonucu 6lum0 halinde kanuni varislerine, olum olayr sozleqmenin birinci ytltntn

birinci altr ayrnda gergeklegmig ise 596,g0 TL, birinci yrhnrn ikinci altr ayrnda gergeklegmig ise 626,75 TL

6lUm yardrmr 6denir.
c. Her bir igginin anne, baba, kardeg, eg ve gocuklartndan (i99i tarafrndan infak ve iage edilmekte

olan uvey veya evlat edinilmig olan gocukrlr oanit) ibaret yakrnlartndan birinin 6lumu halinde belgelemesi

gartryla iggiye, 6l0m olayr sozlegmenin birinci yrhnrn birinii altt ayrnda gerqeklegmig ise 223,89 TL, birinci

yrtrnin ifin-ciaitr aytnda gergeklegmig ise 235,08 TL 6lUm yardrmt 6denir'
' Oru* olaylirrnrn toplu i9 sozlegmesinin ikinci yrhnrn birinci veya ikinci altr ayrnda gergekleqmesi

halinde bu yardrmlar, 6demenin ait oldugu altr ayrn ucret zammt oranlnda ve Ucretin zamlandrlt tarih

itibarryla arttrt larak 6denecektir.

MADDE 71- iLAVE TED|YE
iggilere ilave tediyeler 6772 Saytl Yasa esaslanna g6re 6denir.

MADDE 72- |KRAM|YE
iggilere, yrlda 60 gunluk (60X7,5= 450 saailik) ucreileri tutarrnda ikramiye 6denir. ikramiyeler 14

Mayrs u6 f + fytuttarifrteirinde 3d'ar gunluk (30X7,5= 225 saatlik) ticretleri tutartnda 6denir.

pargabagr ucret sistemi ile gittgan iggilere odenecek akdi ikramiyelerin hesabrna esas olacak

gcret, igginin yrl iginde son zam aiorgr tari-n ile ikramiye 6deme tarihi arasrndaki ortalama ucreti baz

ahnarak hesaplantr.
yrl igerisinde ige giren, igten grkan veya gtkarrlan iggilere bu ikramiye 6772 Sayrlr Yasa'nln

dngdrdU!U krstelyevm usulUne uygun olarak verilir.

MADDE 73. GIYECEK YARDIMI
a. i9 Elbisesi:
iigibre igin 6zeltigine g6re yazlk ve krglrk olmak izere aga$rdaki kogullarla yrlda iki kat (bekgi,

berber, kaptct, kaptan] 9"r[9,, gofdr, i9 makineleri operatorU, a99t, garson, itfaiyeci ve frrrnct gibi

mesteklerde galganlara mestigin gerektiidi!i) i9 elbisesiverilir. i9 elbiseleri;

(1; ig etUiseteri igyerinde fryJtet birligilaglama amacryla sadece igyerlerinde giyilir.



(2) ig elbiselerinin cins, renk, kalite ve biqimleri itibarryla igin ve. igyerinin 6zelli$ine gore i9 Sa$lr$r

ve Guvenlili Mevzuatr esasiarr dahilinde, oir iq sagtr!r ve G0venligi Uzmanlnrn gdrugu altnarak Kuvvet

Komutanlklarrnca tespit edilir. Ancak, krglrk ig elbiJeleri astarh, kadrn iggilere verilecek i9 elbiseleri ise,

poplin veya ketenden yaprlrr. Ayrrca, dikimevlerinde galtgan bayan iggilerin krg aylarrnda aynl renk yelek

giymelerine izin verilir.
" ' -(3) 

it elbiselerinden yazlrklar her yrhn Mayrs, krghklar ise her yrlrn Ekim aylannda verilir.

t+j iqii-t"iafrndan yurutut"n ig,- i9 elbiiesini-daha erken yrprattct ozellikte ise ve i9 elbisesi

igbagrnda yrpranmrgs", iq's"Or'gr ve G'uvenligi Kurulu'nun tespiti ile eski ig elbisesi yenisi ile deligtirilir.
'--'isl-ii 6ioir"r"ri yufarroi Setirtenen aytlrr takip eden ayrn sonuna kadar da verilmedili takdirde' b

frkrasrnda belirlenen rakamlar donemine gore ig elbisesi bedeli olarak igverence nakden 6denir'

(6) Kalorifer, srcak hava gibi rstrJi butunan, mazbut ve devamh olarak tst derecesi en soluk

havalarda 15 santigrattan dahalrcak bulunan igyerleri veya krsrmlannda gahganlar ile devamlt olarak

srcak iglerde galgailara krghk i9 elbiseleri yerine yazlk i9 elbisesiverilebilir'
(7) rrrrn iggilerine 

^yr," 
'igyerinde 

kullanrlmak trzere her yrl iki gift terlik ve mevsim koqullartna

uygun iki adet fanila verilir.
b. Ayakkabl Yardtmt:
(1) Bu toplu ig s6zlegmesi kapsamrnda bulunan iggilere 14 Ekim tarihinde iki Eift ayakkabr kargtlt$t

olarak, io=l"grn"nin oirinciyrlrnda bir defa olmak ozere 187,64 TL 6denir. Sdzlegmenin ikinci ytlt.igin bir

kere odenecek giyim y"rd,r,, 6deme tarihine kadar olan Ucret zamml veya zamlart uygulanarak

bulunacak miktar 0zerinden 6denecektir.
(2) Ancak, 6deme tarihinden sonra ve Arahk ayl sonuna kadar igyerine giren iqgilere kesin

kabullerinden sonra bir gift ayakkabr kargrh!r (belirlenen paranln yarlsr) 6denir.
--- 

aCt iiiir"i, bu bedet karqrtrgrnda royu-renr iskarpin tipi ayakkabrlardan krghk olantnr en geg Kastm

ayrndi, 
'yirttU,olanrnr 

da en geg trrtayrs ayrnda sattn alarak igyerinde giymek zorundadtrlar'

MADDE 74. SERV|S H|ZUTTI
iggilerin igyerine getirilip gOtUrtilmesi konusundaki mevcut uygulamaya devam edilir' Ancak,

igveren mevcut uygulaiayr gen-igleterek igyerlerindeki btltun iggilerin mirmkun oldugunca taqtnmast

esasttr ve bu hususta gerekli 6nlemleri altr.

a. Servis hizmeti konusunda aga$rdaki esas|ar uygulantr:

(1) iggiler, askeri servis araglartndan veya igverenin ihale mevzuattna

aradaiian, iiler Silanlr Kuvvetler personeli ile birlikte yararlandtrtltrlar.' 
(2) Servis araglartndan yararlanma usul ve esaslan, personel mevcudu

varsa uygun bir park yeri aytrtr. , _._ :_^:,-__ r_ -^-^i-^--- --J:lg*r"n, 
g"rniron iginoe bulunan lojmanlarda oturup ozel otosu bulunan iggilere de garnizon girig

grkrglarrnda aranan "serbest oto girig kartt" verilmesini sa$lar.

dikkate al tnarak igveren vekilince dUzenleni r.- - 
(3t it;ien'vekiti, vardiyatr gahgan iggilerle Ulusal Bayram, Genel, Hafta, ve Akdi Tatil gUnlerinde

gatrgtriOigr'iggileri, igyerine getirip goturui. Fazla mesaiye brraktr$r veya 9a$rrdr$r iggileri ise, btitUn

olanaklarrn r zorlayarakgetirip gottirmeye gahgrr. Bu hallerde Oncelikle igyerine ait araglar kullantltr'

(4) Servis araglalnrn hangi r"r# ve guzergahlarda gahgaca$r makul 6l90ler gerqevesinde

igveren vekilince belirlenir.- 
(5) Yolda gegen sOreler i9 stiresinden saytlmaz'

tOi iqy"ritrjrnOa bulunan aynr mahaldeki sagtrk tesislerine havale edilen iggilerin olanak varsa

saglrkiesiilerine topluca gdturul0p getirilmelerini igveren vekilitemin eder.

b. Servis hizmetinii verileme-digi durumlarda, iggilerin ikametgAhlartnrn.igyerine uzaklt!tna. gore

ilgili belediye ite koordine edilmesi sohucunda tespit eOitecef miktarda ige gidig ve ddnug igin belediye

toplu tagrma bileleri veya bu maksafla kullanrlacak toplu tagrma kartr (ilgili belediyenin uyguladt!t

ucretsiz ya da duguk ucreili transferler dikkate ahnarak) verilir. Bilet veya bu maksatla kullanrlacak toplu

tagrma kartr verilememesi durumunda belediyenin rayiri o=.rinden bedeli net olarak 6denir' Ancak,

igveren veya vekili servis hizmetinin verilemlmesi lte itgiti aksakh$rn en ktsa zamanda giderilmesi

maksadryla her turlu gayreti gosterir. Bu haktan, igyerince 6ervis planlamasrna dahil edilen iggiler, servis

hizmeti verif di$i mUddetge yararlanamaz.
c. Servis nizmetinOen faydalandrrrlamadr$r igin b ftkrast uyarlnca belediyeye ait toplu tagtma

araglanna ait toplu tagrma rartr veriimesi ge;ren iggilerle ilgiii olaraK toplu tagrma kartr temini

maksadryla utagrm ucretinin haricinde depozit vb. ad aitrnda herhangi bir bedel ddenmesi gerektigi

takdirde, bu bed-el iggiler tarafrndan kargrlantr ve kartlartn m0lkiyeti iggilere ait olur'- - 
i.'ii""ren, ozet otolarryla igyerine gelen iggiler ile ortopedik engellilerin 6zel otolart igin olanak

gdre kiralaYaca$r sivil

ve trafik mevzuatt da

/^lv



MADDE 75- i9 sAGLlGlvE GUvENLiriii

". 
iJu"r"n veklli,-igyerlerinde iggilerin sallr!rnr korum.ak ve ig g0venhginisa$lamakla yUkuml0.olup,

bu amagla ilgili yasa, tuzuk, yonetmeliki"i u-" Igyerince hazrrlanan i9 Ydnetmelikte belirtilen tedbirleri

"lrn"vr,'ig 
sigrrdrr ve'Grivenliii Kurulu'nun teklif'lerini uygulamaya, iggiler de bu tedbir ve uygulamalara

uymaya mecburdurlar.-'"'-t. 
ii-srgr,g, ve Guvenligi Kurulu'nun olugmasr, kurullarrn g6rev ve yetkileri ile gahgma usulleri

hususundl yUr-tirt-tiXtefi iPili mevzuat hiikUmlerine gdre uygulama yaprltr''--'lrr"d*;;-i; 
Sagtrgr ve Guventigi KurullariaV_q.en azbir kez.toplanrr. TUzttk, Y6netmelik ve

igyerince hazrrlanan ig yonetmelik h-tiklimlerini titiztit<te yerine getirir. igveren vekili bu kurulun

toplanmasrndan sorumludur.'-" - 
;. i;;iieitn Eatrgtrflarr mestek ve branglarrna gore periyodik muayqPlgtl ilgili mevzuatta ongdrulen

stjreferde igveren vekili tarafrndan yaptrrrhi. Bu hisusta ekl+ periyodik trbbi muayeneler cetvelinden

;;;;;i;;,t,.'igu"r"n, i99i mevcudu 2000ii agan igyerterinde. Ek-14 periyodik trbbi muayeneler cetvelinde

belirtilen tesfleri yapabilmek igin gerekli taooraiuvartarr kurabilir. Laboratuvar kuruldu$u takdirde bu

laboratuvarlardan bdlgedeki di$er igyerlerinde gahqan i99ile.r de yararlandtrtltr'

iggilerin portdr muayeneleri Askeri Hastanelerde yaptlabilir'

g. ig Saglgr ve GUvenligi mevzuatrnda belirtilen,-igin ve igyerinin ozelliline gdre verilmesi gereken

koruyucu giyim egyasive teg-nizat, iggilere verilmek ve-kullandrrrlmak 0zere igyerinde bulundurulur' Bu

hususta ilgili mevzuat hukumlerine g6re hazrrlanan Ek-15 koruyucu melbusat teghizatlar cetveli

uygulantr.-'"-.ig, 
koruyucu giyim egyaslnt veya teghizatrnr dah-a erken yrpratrcr ozellikte ise ve bu giyim egyasl ve

teghizat, igbagrnda vipr"n'ii'g.a iq sLgLrOive Guventigi{urulu'nun tespiti ile yenisiyle de$igtirilir'

d. lgveren vekili igyerlerinde ti sagtrgr ve GUvenli$i mevzuatt .hukumlerine 
gdre, iggilerin

temizliklerinin sagtanmasi'baktmrndan onceirie ve yeteri ka-dar el yoz yrkama yerleri, banyo ve du$

yerleri ile soyunma yerlerive dolaplarlnt temin eder'

e. igveren vekili, igyerlerinde iggilerin soyunma_dolaplarrnda bulundurulmak ve iggiler taraftndan

kurlanrrmak izere h;; y;i Ekim ayrnda ner iqdive (45x90 cm) ebadrnda standart kariteri bir adet yuz

havlusu verir.
ig sa$hgr ve Guvenligi Kurulu'nun tespitiyle yalnrz kirli ve tozlu iglerde galrgtrklarr tespit edilen

iggilere yrkanrp temizlendikt6n sonra iqverino! rlttanrtmar igin standart ebat ve kalitede banyo havlusu

verilir. Banyo ve dug yerleri ile temizlik'manatprinde yeteri miktarda sabun, arap sabunu, deterjan gibi

temizlik malzemesi bulundurulur'
f. igveren vekili, iggilerin kendi galrgtrklarr tezgahrn ve kendilerinin temizliklerini yapabilmeleri iQin

(kirlilik derecesine g6re) paydos saatinden 5-1S Oit<ika 6nce igi btrakmalartnr kabul eder' Bu sure i9

sUrelerinden sayrtrr.'ilyerinin genet temizliginin vastfstz iggilere yaptrrtlmast esasttr'

g. Kazave yangrn bakrmrndan tenii[eri g6r0lecek 
-hususlirrn, 

iggiler tarafrndan zamantnda igveren

vekillerine haber verilmesi zorunludur.
igyerlerinde kullanrlan parlayrcr ve kimyasal maddelerin depolanmast. hususunda igveren gerekli

olan emniyet ontemterini ahi. BLr tedbirle;i 6"rirri periyodlarla gdzden gegirir' Miadl gegmi9 kimyasal

maddeler ayrtctanarak imha edilir. Bu maddelerin konuldu$u'depolarin galrgma alanlarrndan uzak

olmasrna 6zen gosterilir. Bu maddeleri kullanan iggiler, bJlirli surelerde konu ile ilgili e$itimlerden

gegirilirler.

$. igyerlerinde vardiYa ve tazla galrgma zamanlartnda da i9 emniyeti, i9 sa$lr$r ve guvenli$i

tedbirleri aynen devam eder.
h. ig saghgr ve Giivenligi ile ilgili mevzuat gerelince igyerlerinde yemek ve dinlenme yerleri

sagtanii. iigili ;";ruat ve olanallar olgUsUnde spor alanlart tahsis edilir'



Bir igyerinden malulen ayrrlmak zorunda kalrp da sonradan mal0liyeti ortadan kalkan iggiler eski

igyerlerine'ilrnmalalnr istedikleri takdirde ihtiyag varla igveren vekilinin teklifi ve Kuvvet Komutanlt$tntn

oluru ile igten aynldrklarr Ocret derecesi ile ige baglattllr.
SGk'nrn iigortalr adrna salhk nizmeti sairn aldrgr hastahanelerden halen bulundu$u meslekte

veya igyerinde {algamayacagrnJ itigrin saghk Kurulu raporu alan iggilerin olanaklar 6lgusunde ve

6ncelikle hastalrktarrnrn durumuna gore gegicl veya daimi olarak meslek de0igikli5i yaprhr. lsveri iginde

g6rev yeri degigtiritebitir veya igq] istjoi6i takiirde bagka bir igyerine nakledilebilir. (Bu toplu i9

Iozlegmesinin;D-erhal Fesih"-baqlLkh 102. maddesinin b. flkrasl hUkmU sakltdtr.)

Gemilere ve harig birliklere gorevle gdnderilen iggilerden hastalananlar, en.Vakrn pp{'ntn 
_sigortalt

adrna saglrk hizmeti satrn aldrlr saghk tJsislerine nitlteoitinceye kadar ilk sa$hk iglemleri varsa gemi

veya birlik hekimince YaPtltr.
Hastalanan iggi igyerinden ayrrldt$r andan itibaren,
a. Sa$1k ruruiugiarrna yatanlar durumlarrnr igyeri ile saghk kuruluglarr arastndaki mesafe ve iligki

durumuna gbre en gok U9 iggUnU iginde igyerine bildirmek, 
.

b. istirahat almrgsa, durumu 
"n 

g6l 24 saat iginde igyerine bildirmek, istirahat ka$rdlnr veya bir

6rnegini istirahatin taniim edildi$itarihiiakip eden U9 iggUnU iginde igyerine vermek,

c. istirahat almamrg ise derhal igyerine d6nmek zorundadtr,
g. a., b. ve c. frkralarrna g6re vizite sonucunu belgelemeyenler mazeretsiz ve izinsiz ige gelmemig

sayrlrrlar.--''. .d. 
igyerinde hastalananlarrn sa$hk tesislerine topluca getirilip g6t0rUlmesi hususunda igveren vekili

diizenleme yapabilir.

MADDE 77- igYERi nnnicittoE HASTALANANLAR
Hastalklarr ,"o"oiyt" igyerine gelemeyen iggiler durumu hemen, megru mazereti halinde ise 24

saat iginde, igyerindeki en yakrn amirine ueya nbnetgi subayrna bildirmek veya haber ulagttrmakla

sorumludurlar.
Acil vaka, a$rr hastahk ve trafik kazasr hallerinde derhal haber verme imkant yoksa yukartdaki sure

0g iggUntidUr. it nJOuttart dtqtnda olmast durumunda bu sUre beg iggunUdUr'

Hastahk sonucunu ve bu durumlarr zamanrnda belgelemeyenler mazeretsiz ve izinsiz ige

gelmemig saytltrlar.

MADDE 78- ViZirE iglenaleni
iqgil"tin vizite ve saglif tesislerine gonderilmeleri aga$rdaki gekilde yaptltr:

,.'iiu"r"n veriteri,-igyerinin vizitJ veya sa!lrk tesiilerine uzakltgtnt, iggilerin bu tesislere gidip

gelmesinde igyerinin ve mihallin vasrta olaiaklarinr da dikkate alarak yolda gegen en az ve en gok

iureleri tespit ve ilan eder. Bu sureler ortopedik engelli ve Ama iggiler igin iki kattdtr.

Saglk tesisleri, mahallin veya vaslta imkanlarrnrn de$igmesi halinde bu tespit yeniden yaptltr ve

ilan edilir.
b. periyodik muayeneye gonderilen, viziteye grkan, saghk tesisleri ve. hastanelere sevk edilen

iggiterden muayeneleri ionuiu dottorveya sagtr(tesisleri kayitlarrna gdre ve istirahat almakstztn tespit

edilmig bulunan yolda gegen stire iginde igye-rine.donenlerin vizite, muayene, tedavi ve yolda gegen

sureleri ig suresinden sayrlrr ve ucrefleri ooenir. igginin viziteye grktr$r giln muayenesi yaptlamaylp,

doktor tarafrndan bir soniaki gun gelmesi vizite kagrdrna igaret edilmig ise, bu durumda muayenede

gegen sqre ig sUresinden sayrlrr ve Ucreti 6denir. Andak, iggi bu durumu igyerine 6nceden haber vermek

ve sonucunu belgelemek zorundadlr.
c. Doktor, sajtrx tesisleri veya hastanelerden aynlrg kayrtlarrna g6re istirahatli olmadrklarr halde

zamanrnda igyerine d6nmeyen iggiler hakkrnda mevzuat ve soilegmenin ceza cetveli 13'0ncu maddesi e

bendi uyannca cezai iglem yaptltr.
g. G6rev ya da kurs suresince gerektiginde kullanrlmak ozere, "SGK Vizite Ka!ldr (Sigortalrya Ait)"

duzenienerek, gegici gorev ya da kursa gonderilen iggil9ry verilir.

d. SGK,nrn sigo;tar' 
"i,n" 

sa$hk nizmeti satrnildrgr hastahanelerden muayene drgrnda.test, tetkik,

film v.b. nedenle, ra"ndevusu oldugrlnu belgeleyen iggilere vizite ka$rtlart bir gUn 6nceden verilir'

MADDE 79- i9 KMALARI VE BilDiRit-mrsi
r. ii frr"rr, aiagrdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve iggiyi hemen veya sonradan

bedence veya ruhga anzaya u$ratan olaylardlr.
(1) igginin igyerinde bulundu$u strada,
(Zi iqveren taraftndan yUrUtUlmekte olan.ig dolaytstyla,

tl / I 1.\
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(3) igginin igveren tarafrndan gorev ile bagka bir yere gdnderilmesi ytiz0nden astl igini

yapmakstzln gegen zamanlarda,
(+) emiiftikadrn sigortalrnrn gocu$una sUt vermek igin ayrrlan zamanlarda,

tSi isifurin igverenle saglanan b'ir tagrtla igin yaprldr$r yere toplu olarak gdttirOlup getirilmeleri

srrasrnda, meydana gelen kazi neticesinde yaralanan iggi, durumu derhal gef veya en yaktn amirine

oiioiiir. iqEinin dururiu buna imkan vermeyecek kadar agtr ise, yaralanmasrnrn bildirilmesi igginin

yakrnrnda bulunan iggi arkadaglartna dUger''- o. iqu"r"n i.iiva ulrayin iggiye scrc 
"t 

koyuncaya kadar sag|k durumunun gerektirdi$i her turlu

acil yardrmr yapar. Ancak, igginin bu yardrmr kabul.-etmeyip kendisini tedavi etmeye veya yetkili

olmayan kims'elere tedavi ettirmeye kalkrgmasl halinde igveren bir sorumluluk kabul etmez.-'c. 
igveren vekili her kaza olayl iginmutlaka bir kaza raporu tanzim eder. Bu rapora, i9 kazastntn

olug gekli, vuku buldu$u yer, tarih ve saatten bagka bir gey yazlmaz'- -' 'i. iiueren vekiti, meydana gelen ig kazairnr o3it 
-sayrtr 

ig saghgr ve Guvenli$i Kanunu'nun "19

Kazasr ve Meslek Hastahi<larrnrriKaylt ve Bildirimi" ve 5d10 sayrh Kanunun "ig Kazastntn Tanlml,

Bildirilmesi ve sorugturulmasr" baglrklimaddeleri gerefince, kazadan sonraki ug i9 gtinii iginde sGK il

mtidUrlUgUne bildirir.--- 
O.]iveren vekili, 10 gunden fazla istirahatr gerektiren veya Olumle sonuglanan i9 kazalarrnt, I\ISB

personel Genel MudurlugJne, igyerinin baglr oldugu Kuwet Komutanh$rna / ilgili Genel Mudlirlu$e ve

Sendika Genel Merkezine derhal bildirir.

MADDE 80- EMZ|RME-EMZ|RME ODALARIVE KREgLER
a. Gebe ve emzikli kadrnlarrn galrgma saatleri ile emzirme odalart, kregler bu husustaki mevzuat

hUkOmlerine gdre dUzenlenir.
b. oda ve kreglerde, gocuklara yaglarrna g6re mamalarr, kahvalttlart ve yemekleri verilir. Yemek

listelerinin ve mamalannrn duzenlenmeiinde g6revli hekimin ve kregte gocu$u bulunan .bir annenin

ouiuncesi alrnrr. Qocuklara aynca, gtinde 250;9er gr. dayanrkh veya pastdrize, bulunmadl$t takdirde

kaynamrg sUt veYa Yo$urt verilir.
c. Oda ve kreilerin malzeme, egya ve mefrugat ihtiyaglarr ile gocuklarrn beslenme giderleri

igverence kargtlantr.
Oda ve kreglerde ga1gan egitimci personelin gocuk geligimi konusunda e$itim gdrmUg olmastna

6zen g6sterilir.
g. Emzirme odasr ve kreg agrlan igyerlerinin frem.en 

yaktntnda igverene ba$h igyerlerinde gallgan

kadtn iggiler de emzirme odalart ve kreglerden yararla.nd.trtltrlar'

d. Emzirme odalarr ve kreg agrlmayan igyerlerinde gahgan kadrn i9gilere, ilgill ydnetmelik.hilkmU

uyarnca, sabah ve 6$leden sonra 2 6efa v-erilmesi gerekli emzirme izinleri, igginin iste$i halinde

birlegtirilerek ve istedi$i saatte verilir'
gu kadar ki iggi izin kullanma zamanlannr igveren vekilinin muvafakattnt almadan degigtiremez'

MADDE 81- igYERirue cinig vE elKlg
iggiler ayrrt edilmeksizin igyerine iiveren vekilince ayrtlan kaprlardan girer ve grkarlar' Bagka bir

yerden girmek ve grkmak Yasakttr.'- igiiterin, igyirine girerken ve igyerinde bulunduklarr surece kendilerine verilen surekli tanttma

(yaka) karga.nr, yakalan-na takmak rorlnJ"oirrar. ig Guvenli$i geregl yaka kartr takmayacak personel iq

Sagf 16r ve Guven'iigi Kurulunun gorUgii ahnarak igveren vekilince belirlenir.

MADDE 82. ARAMA
iigil"i -gyerine girip grkarken, devamh olmayacak gekilde g6rUlecek luzum 0zerine, aramaya tabi

tutulduklarrnda uzerlerini aratmaya musaade etmeye zorunludurlar. Bu arama esnastnda, sendika

temsilcisi hazrr bulunabilir.
Ayrrca, lUzum gorUldU$U takdirde igveren vekili, igg.ilerin soyunma dolaplarrnda, igyerlerinde igin

devamr srrasrnda "rir" 
yipabilir. Bu aramada igginin kendisi ve sendika igyeri temsilcisi de haztr

bulunur.
Genel aramalarla igginin bulunmadr!r zamanlardakiaramalarda igginin bulunmastna luzum yoktur'

Genel aramalarda iki ve igginin bulunmadigr rigiset aramalarda bir sendika igyeri temsilcisinin bulunmast

yeterlidir.
Arama igin cinsiyet 96z 6nUne altntr.r4fi
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MADDE s3- FERD| uYU$MAZLIKLARIN g6zUtuutwesi
Hakl oldu$una inandrgr 

-Oir 
muracaat veya gikayeti bulunan i99i, gikayet veya mUracaatlnt s6z

veyayazt ile dileise en yakrn amirine, dilerse sendika temsilcisiveya gubesine yapar.

a. $ikayet veya mUracaat ilk amire yaplldrgttakdirde:
(1)'ilk amird-en baglayarak silsileler'yotu ite g6zUmlenir. ($ikayet ilk amirdense bir Ost amire

yaprlrr) Toplu olarak gikayei ve mUracaat yasaktrr. Birden fazla igginin mUracaat ve gikayetine sebep

blan konular igin her gahrs ayrr ayn ve yalntz bagrna bu hakktnr kullanabilir.
(2) $ikayet ve mUracaatlar 1 ay iginde karara baflantr.

iS) $ifayet ve mqracaatlar reddedildigi takdirde iggiye bu sebeple ceza verilmez. Ancak, gikayet

ve muraciat yaparken bir sug iglemig veya bir merci veyahut disiplin tecav0zOnde bulunmug iseler

sorumlu tutulurlar,
b. gikayet veya mUracaat sendika temsilcisine veya gubesine yaptldt$t takdirde:
(1)-iSy6ri senOit<a temsilcileri konuyu gdzumlemek amact ile mesai saatleri iginde veya dlglnda

srrasryla ilk amir, ilgililer ve igveren vekiliyle gOrUgUrler'

(2) igyeri sJndika temsilcilerinin gozUmleyemedikleri konularr veya sendika gubesinin gerekli

g6rdggU'ko;ulan sendika gube y6neticileri dolrudan doSruya igveren vekili ile sdzl0 veya yaztlt gdr0glip

g6zUmlemeye galtgtrlar.
(3) igyeri bagtemsilcilerinin ferdi gikayet ve mUracaatlar drgrnda genel konularda igveren vekili ile

gorugmeleiiyurfirlufteki mevzuat, bu s6zlegmenin ilgili maddeleri ve normal gdrUgme usullerine uymak

sureti ile yaptltr.
(4)'iggilerin sendika temsilcilerine veya gubelerine mUracaat ve gikayette bulunmalan nedeniyle

igyerince haklarrnda cezai bir iglem yaptlmaz.

MADDE 84- TOPLU UYU9MMLIKLARIN goZUmleN['lEsi
a. Bu s6zlegmenin uygulanmast ve hUkUmlerinin tefsiri konusunda (pargabagt dahil) taraflar

arasrnda grkan goiUg ayntrKJn, 6nce igyerinde gube yetkilileri, gube olmayan ve do$rudan Sendika

Genel Merkezine Oabtr ye1erde, Sendilii Genel Merkezinin yetki verdi$i temsilci ile igveren vekilleri

arasrnda yazrl talebi takibeden en geg 10 iggunu iginde gorttgulerek giderilmeye galtgtltr. Bu sure

taraflann anlagmast ile uzattlabilir.
b. Gorugmeler sonucunda anlagmaya vanlrrsa anlagma tutana$t, anlagmaya vartlamazsa konu

ile ilgili taraf gorUglerini ihtiva eden bir iutanak tanzim edilerek birer sureti igveren vekilince, Milli

Savu-nma Baklnlgi personel Genel Mudurlugune - Jandarma Genel Komutanhlrna ballr igyerleri-igin

Jandarma Genel Komutanh!rna, Sahil Guvenlik Komutanh$r igyerleri igjn Sa.hil G0venlik Komutanlt$tna

g6nderilir, ilgiti Kuwet komutanhgrna / Genel MtidUrlirge Oilgi-verilir. 
-sendika 

gubesince TUrk Harb-ig

Sendikasr Genel Merkezine g6nderilir.
c. Taraflaln veya tJmsilcilerin toplantrya gelmemesi veya tutanak. tanziminden kagtnmalart

hallerinde tek taraflr tanzim edilecek tutanak yukarrdaki esaslara gdre ilgili yerlere g6nderilir.

g. Tutana$rn alrnmasrnr mgteakip yaprlacak inceleme sonucunda gdrUgmeye ihtiyag duyulmast

halinde Sendika tarafrndan yaprlacak iaittr muracaatrnrn ahndrlr tarihten itibaren en geg bi-r 9y iginde

taraflarca tespit edilecek yer, gun ve saatte toplanrlrr. Yaprlacak uyugmazlrk toplanttstna Milli Savunma

Bakanlrgr, Jandarma Genel komutanlrlr igyerleri igin Jandarma Genel Komutanh$t, Sahil Guvenlik

fomuta-ntigr igye1e1 igin Sahil GuvenliliKomutanh$r temsildleil katrlacak, igveren temsilcilerinden en

az biri TUHiS'ten olacaktt r.

d. Taraflarrn veya temsilcilerinin toplantrya gelmemesi halinde, tek tarafh tutanak tutulur.Taraflartn

veya temsilcilerinin toplantrya gelmeleri 
'halinde, 

ilk toplantrdan baglayarak 6 iggunu iginde uyugmazltk

giderilmeye galgr1r. Konunun onemine g6re bu sUre taraflartn anlagmasr ile 30 gOne ka_dar uzatrlabilir.

e. fopianti sonunda anlagmaya virrlsrn veya vartlmastn sonug tutanakla tespit edilir.

Anlagmaya varrlmrg ise, i6zlegme hUkmU olarak uygulanrr. Anlagmaya vartlmamtg ise, taraflartn

yasal yollara bagvurma haklart sakltdtr.

MADDE 85- CEZAYI GEREKT|REN F||LLER VE CEZALARI

iggiler, ekli ceza cetvelinde belirtilen hususlara uygun hareket etmek zorundadtrlar.

Ceza cetvelinde belirtilen fiiller igin kargrlarrnda gdsterilen cezalardan bagka bir disiplin cezasl

verilemez.

MADDE 86- CEZA VERME YETKISi
Bu s6zlegme ile dgzenlenen cezalar aga!rdaki gekilde ve ekli ceza cetveline gdre verilir.



igveren vekili bizzat g6rdUgu suglardan dolayr iggilere, inceleme ve istigare Kuruluna gitmeden

igginin savunmast alnmak kaydryla ceza vermeye yettiiiiOir. $u kadar ki, iggiye savunma igin en az 24

tt" 
tl?lT'J'J;ro, diger yetkitiler sug tegkit eden otayr inceteme ve istigare Kuruluna intikal ettirirler.

Ayda iki defa toplan"n 
-krrri, 

igginin fiilinin lug teqkil edip etmedi$ine, sug tegkil etmig ise, cezastntn ve

ceza miktanntn ne olmast g"t"Xtigin" dair raporunu en geg Ug iggtinir igildg l9.Y9ten vekiline verir'-- 
igveren vekilinin cezJ verip vermeme yetkisi kurulun raporu ile ballt de$ildir.

BUtUn cezalar igveren vekilinin onayr ile uygulantr'
Amirlerin yasallrdaki yetkileri sariro't. iiiirere verilen cezalarda dncelikle bu Tis ve i9 Yasasr

htlkUmleri uygulantr.

MADDE 37- |NCELEME VE isri$Ane KURULU

s6zlegmedeki cezayr gerektiren fiillerden birini igledisi iddia olunan igginin sugu igleyip iglemedi$i

ve kusurunun tespit ve delillerinin toplanmasr, sanrk ve tanrklartn dinlenmesi gibi hususlarda haztrltk

yaprlmasr igin igveren vekili inceleme ve istigare Kurulundan rapor dUzenlemesini ister'

inceleme ve lstigare Kurulu, igveren vekilinin segece$i bir kiginin bagkanh$rnda, mevcud.u 750

kigiden fazla olan igverieri igin bagkan drgrnda ikisi igveren vekilinin, tigu sendikanrn se9ece$i 6 kigiden'

mevcudu 750 kigideh az igyerinde ise, bigkan drgrn-da biri.igveren vekilinin, ikisi sendikanrn seqece$i 4

kigiden olugur ve kurul tiyeierinin asil ve yedeklerinin isimleri ilan panosunda-duyurulur'-'--igii-revcudu 
1O'ian az olan igyerlerinde. inceleme ve istigare Kurulu olugturulmaz. Bu tltr

iglemlerde igginin yazrh savunr"r,n,n'Llrnmrg olmast kaydryla ceza verip vermeme yetkisi igveren

katrhmryla toplanmasr esasttr. Kurul uyelerine 2 gun 6nce toplantt

Ut;i;rd"| 9a$rrldr$r halde toplantrya gelmeyen- olursa., go$unlukla

da kurulda 6oifigUflcek konularda do$rudan taraf olan Uyenin yerine

vekilindedir.
Kurulun bUt0n UYelerinin

gUndemi yazlt olarak verilir.

toplanrlabilir. Kurul 0Yesi oluP

yede$i ga!rtltr.
Kurul raporunu, toplantrya katrlan uyelerin go$unlulu ile verir. Her uyenin bir oy hakkt vardtr'

oylarrn egit grkmasr halinde bigkanrn oyu ifti oy sayrtJrak gbgunluk sa!lanrr. Kargr oy kullananlar, rapora

kargr oy gor0g0ntl yazabilir. Ancak, imzadan kagtnamaz'' 
Asii Uyenin o gUn igyerinde bulunmamasr halinde yerine yedegi gagrtltr'

MADDE 88- VER|LECEK CEZALAR
Cezayt gereXti-n herhangi bir fiil iglendiginde verilecek cezalar gunlardtr:

a. ihtar.
b. Ucret kesme (2-4, 6-10 ve 16 saatlik),

c. igten grkarma'
cezayt gerektiren herhangi bir fiil iglendi$inde, fiil ve hareketin a$rrlrk derecesine g6re, bu

sozlegme itl o-fiitin kargrsrnda g6sterilen cezalar strastyla verilir.

MADDE 89. PARA CEZASININ HESABI

iggilere uygulanacak para ."r"rnn hesabrnda igginin cezaslnln kesinleqtiOi tarihteki ucret

derecesiesas altntr.
Pargabagr iggileri igin kendi k6k saat ucretleriesas altntr.

sosyal yardrm, prim ve ikramiye gibi odemeler, para cezasl olarak kesilecek saat ucretinin

hesabrnda dikkate altnmaz.
ceza olarar r"tir"n paralar, eahgma ve sosyal Guvenlik Bakanh$t'ntn internet sitesinde ilan

edilen hesaba Yattrtltr.

MADDE 90. TEKERRUR
Tekerrur halinde bir fiilin kargrsrnda gosterilen cezalardan, bir 6nce verilen cezanln bir ustu verilir'

Tekerrijrden maksat, aynr fiitin .vn'iJqi i"rafrndan bir onceki iglenig tarihinden itibaren, 1 yrl iginde

tekrar iglenmesidir.



Zararlarn igginin kusurundan mr, yoksa alet, makina veya malzemeden dolan teknik bir kusur,

yahut her ikisine 
-jit 

ortaf bir kusurdan mr ileri geldi$inin ve kusur oranlartntn tayin ve tespiti, sendika

igyeri temsilcilerinden bir kigi, igyerinin segecegi biri bagkan olmak Ozere iki kiginin katrlmast ile olugacak

flLr^, ZiyanTespit Kurulu tiratinOan yaprlrr. Kurulun yedek Uyelikleri de aynt esaslarla segilir.

Kurul, inceleme ve istigare Kurulu gibi toplanrr ve karar verir. Zarar igginin 30 gUnlUk Ucret tutartnt

agtrgr takdirde, igveren ig sbzbgmesini derhal feshedebilir. iqgi bu zarafl derhal 6der veya ddemeyi

taahnUt eder ve sendika da buna kefil olursa, igveren ig akdinifesih hakklnl kullanmaz'
igginin ve igverenin ayrtca yargl organlartna bagvurma hakkl sakltdtr.
igveren aricr ile yapilan trafili kazalannda aracr kullanan igginin olaydaki kusuru tali kusur ise ve

hasara u$rayan arag ve malzeme askeri igyerlerinde tamir edilebiliyorsa yaprlan malzeme masraft

iggiden fusuiu oranrnda tahsil edilir. iggi bu parayt bir defada ddeyemiyorsa igverence en fazla bi yla
tiaOar taksilendirilebilir. Arag ve malzeme askeri igyerleri drgrnda tamir ettirilmek zorunda ise yaptlan

6deme iggiden kusuru orantnda tahsil edilir.
Ancak, igginin bu parayt ddeyememesi veya asli kusurlu olmast hallerinde genel h0kUmlere gdre

iglem yaprlrr.

MADDE 92. GENEL |LKE
a. ige ahnan iggilerin igyerlerine ve ige intibaklarrnr ve yetigtirilmelerini sallamak,
b. igyerlerine yeni getiriien makina, alet ve avadanhklarr kullanacak iggilere bunlarln kullantlmastnt

o$retmek,
c. Meslek ve brang degigtiren iggileri yeni meslek ve branglannda yetigtirmek,

maksadtyla oryantasyon kurslart agtlabilir.
yukarrdaki frkialardaduzenlenen hususlarr sa$lamak igin gerekli meslek ve nazari bilgiyi vermek

amacryla mUmkUn oldulu olgulerde, gegitli mesleklere ait mesleki brogUrler Kuwet Komutanhklarnca I
ilgili Genel M0dUrlUklerce iggilere verilmek Uzere igyerlerine yaytmlantr.

Aynr amagla sendilianrn hazrrlayaca$t brogUrler de Kuvvet Komutanlt$lnca / ilgili Genel

M0durlLikge incelenip onayland rktan sonra yayr m lanabili r.

MADDE e3- igYERi igiruoe VE DI$INDA A9ILASAK KURS PR9GRAMLARI
a. igyerlerinin verimini artlrmak ve igginin tekamUlUnti sa$lamak baktmtndan igveren vekilince

gerekli goilUugu takdirde ihtisas isteyen konularda yetigtirilmek Uzere igveren vekilinin gere$i kadar

iy,r"."j, iggilei Kuvvet Komutantrklarrnrn / ilgili Genel MUdUrlU$ijn onayt altnmak suretiyle yurtigi ve

yurtOrglnOafi diger fabrika, atdlye ve diler mUesseselere gOnderilebilirler.' 'b. 
igyerilginde agrlaca( kurs p-rogramlarr, uygulamah ve nazari olarak igyeri bUnyesinde ve

iggilerin yeiigtiritecegi amaca gdre igyerince veya Kuvvet Komutanhklartnca / ilgili Genel M0dUrlUkge

nazgtanrr. Ancak, igyerlerincJ hazirianan kuri programlart Kuvvet Komutanhklartntn / ilgili Genel

MUdOrlU$Un onayt ile uygulantr.
c. Taraf Sendikanin, igveren ile anlagarak igyerinde agacalr, iggilere meslek ve sanatt ile ilgili kurs

ve seminerlere igverenin mUsaade ve girttarryta izin verilir. Bu kurs ve seminerlerin giderleri taraf

sendikaca kargtlantr.

MADDE 94. MECBUN| N|ZMET YUXUIUIULUGU
a. yurtigi (kendi igyeri dahil) ve yurtdrgr kurslara katrlabilmek igin, igveren vekili lUzum gorUrse,

yurtigi kurslaia katrlan 
-iggilerden 

kurs suresinin 4 misli mecburi hizmeti, yurt drgr kurslara kattlan

iggilerden sgresi 15 gun ite o aya kadar (3 ay dahil) olan kurs igin 16 misli, 3 aydan fazlaG aya kadar (6

iV Oar-rif) olan kurs iirn 12 misli 6 aydan'fazia olan kurs igin ise 8 misli, mecburi hizmeti noter senedi ile

tiahhgt etmelerini ve kargrh$rnda ayni veya nakditeminat gdstermelerini ister.

Ayni veya nakdi teminat kargrlr$r iggi tarafrndan yaptlan noter masraft iggiye 6denir.

Ancak,45 ggne kadar olan yurtigi kurslarla 15 gUne kadar olan yurtdrgt kurslarda bu taahhilt ve

teminat istenmez.
b. iptal edilen, sgresi krsaltrlan yahut kurstan grkarrlan iggilerin mecburi hizmet y0kUmlUl0kleri,

kursa igtirak ettikleri slire ile oranttlt olarak gegerlidir.

MADDE 95- KENDI iSTCGi iIC XUNSE KATILANLAR
Gerek kursa, gerek tetkik ve seminerlere kendi iste$i ile katrlan veya ba$li bulundulu i99i

tegekkUllerince istenil6n iggiler, igveren vekilinin gdnderilmelerine izin vermesi halinde ayrlca herhangi bir

hak isteminde bulunamazlar.
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MADDE 96- KURS sUnesiruiru oUzerulerumesi
Kendi igyeri drgrndaki kurslara gdnderilenler harig, normal mesai yapmak zorunlulu$unda bulunan

iggiler igin kuii programlan, gahgma saatleri iginde ig durumlartnt aksatmayacak gUn ve saatlerde olmak

Ozere igveren vekillerince dUzenlenir.
Kurs programlarr ve kurs emirleri gerelince yabanct dil kursuna tertip edilen iggiler kurs programt

sirresi iginde tatil verilmesi halinde (igyeritarafrndan iggiye acil ihtiyag duyulmast halleri harig) tatil verilen

sUre kadar ucretli izinli sayrlrr. izinli sayrlan bu sUreler igin kurs yevmiyesi 6denmez.

MADDE 97. KURS NOTLARI
Kurs sonunda bir stnav ile degerlendirme yaptltyorsa;
a. Yurtdrgr kursuna veya 1 aydan uzun sUreli yurtigi kursuna katrlan igginin kurs sonunda aldt$t

nota g6re terfi iglemi yaprlrr. Bekleme suresi iginde bu nitelikte birden fazla kursa igtirak eden igginin kurs

sonu notlarr ortalamasr dikkate altntr.
b. Yukarrda belirtilen kurs notu veya notlan ortalamasr nedeniyle bagartstz sayrlan iggiler ile sUresi

ne olursa olsun katlldrgr herhangi bir kursu kendililinden terk eden yahut kurs programt veya emirleri
geregince terk etmig sayrlanlarrn terfileri bir sonrakiterfi zamantna blraktltr.

Kurslarda kullanrlin not sistemi bu toplu ig s6zlegmesinin "Kurs Ve Stnav Notu Tarifleri" bagltklt 43-

maddesindeki not tariflerine gdre de$erlendirilir.

MADDE es- sURESi eeLinli ig sozlegMEsi ile qnltgANLAR
SUresi belirli ig sozlegmeleri, feshi ihbara gerek olmadan sUresi sonunda kendili$inden sona erer.

MADDE ee- slJREsi eelinsiz i9 sOzIeSMELERiNiN FESH|

SUresi belirsiz ig sozlegmeleri iggi veya igveren tarafrndan aga$rda belirtilen surelerden 6nce kargt

tarafa yazr ile ihbarda bulunmak sureti ile:

a. igi att' aydan az sUrmug olan iggi hakkrnda, ihbann yaprldr$r tarihten itibaren 2'nci haftantn

sonunda,
b. igi altr aydan

haftanrn sonunda,
1,5 yrla kadar sirrmUg olan iggi hakkrnda, ihbarrn yaprldr$r tarihten itibaren 4'UncU

c. igi 1,5 yrldan 3 yrla kadar silrmUg olan i99i hakkrnda, ihbarrn yaprldrgr tarihten itibaren 6'ncl

haftanrn sonunda.
g. igi 3 yrldan fazla sUrmUg olan iggi hakkrnda, ihbartn yaprldr$r tarihten itibaren 8'inci haftantn

sonunda,
feshedilmig olur.

MADDE 1OO. IHBAR TAZMINATI
ihbar surelerine uygun olarak hareket etmeyen taraf kargr tarafa, bu toplu i9 sdzlegmesinin "SUresi

Belirsiz i9 Sozlegmelerinln Feshi" baghklr 99. maddesindeki sUrelere ait Ucretleri ihbar tazminatt olarak

ddemek zorundadtr.
Emeklilik nedeni ile ig s6zlegmesinifeshetmek isteyen iggi, ig sdzlegmesinin feshine ait dilekgesine,

ilgifi sendika gubesinin "igginin emeklilik igin 1475 Sayrlr i9 Yasasrnrn 14'0ncU madde esas ve gartlartna

g-ore mliracaat ettigini 
"SGK'dan 

belgelemedigi takdirde, ihbar 6nel tazminatrnt topluca Maliye

[akanlrlr'na bagl Siymanlk Mudurlugu veznelerine yatrracalrnr tekeffUl ettiline" dair belge ekledigi

takdirde, ihbar dnellerine uyma gartt aranmaz.
Emekli olmak igin sigortallrk suresini veya prim 6deme glin saytstnt dolduramadr$r nedeniyle

emeklilik iglemini yapttrariayanlar, bu hususun anlagrlmasrndan itibaren 10 gun iginde igyerine

miiracaatlarr halinde eski haklarl ile tekrar ige altntrlar'

MADDE rOl- YEN| i9 AnAUn iZrui
igveren vekilinin yazrh inban veya igginin dilekgesi ile ig s6zlegmesi, ihbar dnellerine uyulmak

suretiyl| feshedildiginde; igveren vekili gahgma saatleri iginde gUnde iki saat Ocretli yeni i9 arama izni

verir. iggi istekte butundu$unda akdin s-on bulaca$r tarihten Onceki gUnlere rastlamak Ozere bu izinler

topluca da verilebilir.

MADDE IO2. DERHAL FESIH
a. iggi veya igveren vekili, yururlUkte bulunan ig Yasast ve bu sdzlegmede dUzenlenen hallerde i9

s6zlegmesini derhalfeshedebilir. ,1 n
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b. Ancak;
(1) 4857 Sayrlr ig Yasasrnrn 2S'inci maddesi 1/b bendi gere$ince hastalrk sUresi 6 aya kadar

devam eden iggilerin ig soztegmeleri 6 aydan 6nce feshedilemez. igveren vekilince bu s0re uzatrlabilir.

(2) ig kazasl ve meslek hastahklarr halinde; ig kazasr veya meslek hastah$rna u$rayan iggilerin i9

sdzlegmeleri, Sosyal Gilvenlik Kurumunca kesin iglem yaprlrncaya kadarfeshedilemez.

MADDE 103- ANLA$MALI FES|H
lggi ve igveren vekili anlagtr$r takdirde ig s6zlegmesi, ihbar tazminatt ddenmeksizin ve ktdem

tazminattna iligKin yasa hUkUmleri sakh kalmak kaydryla fesih edilebilir.
igveren vekilleri ig s6zlegmesi sona eren iggilerin isimlerini 1 ay iginde ilgili sendika gubesine

bildirir.

MADDE 104. G1ZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK, MAHKUM|YET HALLER|NDE FES|H VE

TEKRAR i$r Ae$LnrMe
a. Herhangi bir nedenle gozaltrna ahnan iggiler, bunu belgeledikleri takdirde yasal g6zaltl sUresinde

Ucretsiz izinli kabul edilir.
b. G6zaltrnda iken veya dogrudan herhangi bir sug nedeniyle tutuklanan igginin tutuklulu$u bu toplu

ig s6zlegmesinin "SUresi Belirsiz ig Sdzlegmelerinin Feshi" baghkh 99. maddesindeki bildirim sUrelerini

agtrgr takdirde i9 s6zlegmesi, gozaltrna alrndrgr veya tutuklandr$r tarihten gegerli olarak mUnfesih saytltr.

Bu ioplu ig soziegmesinin "suresi Belirsiz ig Sdzlegmelerinin Feshi" baghklr 99. maddesindeki bildirim

sureleri kadar suren tutukluluk hallerinde, tuturuu kahnan s0reler kadar iggi Ucretsiz izinli kabul edilir.

Yalnrz, trafik suglartnda bu sUre 60 gUnd0r.

a ve b frkralarrna gore Ucretsiz izinli kabul edilen iggiler, yargtlanmalart devam ediyor olsa bile

g6zaltr veya tutukluluklair sona erdigi tarihten itibaren 3 iggUn0 iginde bagvurmalart halinde, igveren

vekilince derhal ige baglattltr.
c. Tutuklulu$un:

(1) Kovugturmaya yer olmadr!l veya takipsizlik,
(2) Son tahkikatrn agllmastna gerek olmadt$t,
(3) Beraat karart verilmesi,
(4) Kamu davastntn di.igmesi, ortadan kalkmasr veya reddi,

nedenlerinden biri ile 90 gun iginde son bulmasr ve igginin bu tarihten itibaren bir hafta iginde igine

d6nmeyitalep etmesi halinde, igveren vekili tarafrndan emsallerinin haklan ile ige altntr. 90 gUn sonunda

yaprlan bagvuru halinde bog yer varsa ige ahnrrlar. Bu halde tekrar ige altnan igginin eski ktdem haklart

sakhdrr.
q. (1) Adi suglardan yargrlanmalarr tutuklu olarak devam ederken 90 g0n iginde tahliye edilenler, bir

hafta 
-iginde 

bagvurmasr- hilinde igveren vekilinin teklifi ve Kuwet Komutanlt$rntn / ilgili Genel

MtrdUrlU$Un onaylamasr kogullart ile tekrar i9e altntrlar'

lZl nOi-bir sug nedeniyle tutuksuz olarak yargrlanmakta olan igginin hUrriyeti ba!laylcr bir

cezaya nukUm giymesi halinde, bu ceza ertelenmedi$i, paraya gevrilmedi$i ve infaz sUresi 30 gUnU

agtrgitakdirde i9 s6zlegmesi bu cezanrn infazrna baglandrgr tarihten gegerli olarak m0nfesih saytlrr. infaz

sUresi 30 gUnU agmayan iggi, tahliye tarihinden itibaren 3 iggUnU iginde bagvurmasr koguluyla igveren

vekilince derhal ige baglatrlrr ve bu s0re igin Ucretsiz izinli kabul edilir'
d. Adi sugla yargrlanmalarr tutuklu veya tutuksuz olarak devam edenlerden;

(1) 6 ay ve daha az ceza alan,
(Zl O iyOan lazla ceza ahp cezast ertelenen, paraya gevrilen, af ile sonullanan ve iyi hali

nedeniyle 6 aydan tazla ceza aldrgr halde 6 aydan 6nce tahliye edilen iggilerin tekrar ige baglattlmalarl,

igveren vekilinin teklifive Kuwet Komutanh$rnrn / ilgili Genel M0dUrlU$On kabulU ile mUmkUndUr'

e. YOz ktzartrcr suglar ile sabotaj, devletin Ulke ve milleti ile b6lUnmez bUtUnlU$Une, Milli g0venli$e,

kamu duzenine, TUrk Sitanh Kuwetleri'ne kargr ve 5816 Sayrlr Yasa'da belirlenen Atat0rk aleyhine

iglenen suglar nedeniyle tutuklu veya tutuksuz olarak yargrlanmakta iken herhangi bi cezaya hUkitm

giyen igqinin i9 s6zlegmesi, gozaltrna alrnma, tutukluluk veya infaz tarihinden gegerli olarak mOnfesih
-ayrtrr 

v6 Ou iggi cezanrn erteienmesi, paraya gevrilmesi veya affa ugramasr hallerinde dahi higbir suretle
yeniden ige alrnamaz.

MADDE 105. KIDEM TAZM|NATI
Krdem tazminatt hususunda yasa hUkUmleri uygulanlr.
Ancak, 15 Mayrs 1985 tarihinde i9 sOzlegmesi devam eden veya 2821 sayfi yasaya g6re i9

sdzlegmesi askrda olan iggilere;
a. iscilerin her hizmet vllr icin 4gt4gnluk tutannda,



b. Daha 6nce fabrika gemilerinde gahgan iggiler ile denizaltt galerilerinde gahqan iggilerin sadece

buralarda gegen hizmet yrll-rr igin 42 gunluk tutarrnda, di$er hizmetleri igin ise, 40 gUnlUk tutartnda

krdem tazminatr 6denir.
c. Pargabagr Ucret sistemi ile gahgan iggilerin krdem tazminatlartntn Ucret yOn0nden

hesaplanmasinda, son bir yrlhk sUre iginde 6denen Ucretin o sOre iginde gahgrlan gUnlere bOlunmesi

suretiyle bulunacak ortalama Ucret esas tutulur. Ancak, son bir yrl iginde Ucretine zam yaptldtlt takdirde

tazminatrna esas Ucret igginin igten ayrrlmasr tarihi ile zammtn yaptldr$l tarih arastnda altnan Ucretin aynt

sUre iginde gahgrlan gUnlere bdlUnmesiyle hesap edilir. Bu si.ire bir aydan az olamaz.

MADDE 106- GENEL ILKE
a. Verimi artrrmak amact ile ve iggiye yaptr$r igin 6nemi ve miktarr ile mUtenasip Ucret odenmesi

mUmkun olan hallerde pargabagt 0cret sistemi ile Uretim yaptlabilir.

Ancak bu sistemin gergeklegebilmesi igin:
(1) ig miktarlarr ve iggilik sUrelerinin kesin olarak belli olmast veya gerekii hassasiyet ve kolayllkla

srhhate yakrn olarak tespit edilebilmesi,
(2) imalatl yaprlacak iglerin verilecek 6rnele ve niteli$e uygun ve o i9 di$er dikimevlerinde de

yaprlacaksa 6rne$inin (modelinin) aynt olmast,
(3) Yaprlacak igin suratinin igginin emniyetini ihlal etmemesigereklidir.
b. Pargabagr usulU ve imal6t; tanzim olunacak ig bdlUmU esaslartna gore ferdi veya grup halinde

gahgan iggilere igveren vekilince yapttrtltr.
c. Pargabagr Ucret sistemi ile yaprlacak mamullerin ig bolumleri (meslekleri) mamullerin cinsi ve bu

igi yapacak iggilerin ehliyet ve sorumluluklarr gdzonUne altnarak Pargabagr l9 Srralama Ve Kdk Saat

Ucretleri Cetvellerinde stralanmtgttr.
g. Pargabagl Ucret sistemi iginde Uretim gruplarrnda saat Ucretli i99i galtgttrilamaz. Zorunlu sebeple

galgtrirlyorsa yaptrlr igle ilgili o grupta gahgan pargabagr Ucret sistemindeki emsalleriyle aynt verimi

vermek koguluyla aynt Ucret 6denir.
d. Kesirn at6lyeleri de igveren vekilinin teklifi ve Milli Savunma Bakanlt$t'ntn onayr ile parqabagr

sistemle gahgttrtlabilir.

MADDE 102- PAR9ABA9I igqiliGe cEgiRME vE igqiAL;M igleulrni
Pargabagr usulg ile gahgan iggilerin ig srralarrntn deSigmesi usulU, saat Ucretli iggilikten pargabagt

iggili$e gegig ve pargabagr i99ili$e i99i ahnmasr aga$rdaki esaslara g6re yaptltr:
- 

a.-piigabagr iglerde, Ust srralardan bogalan kadrolartn bir alt srradaki iggilerden baglamak Ozere

slrasryla alt 
-srralirdin 

liyakat ve ige girig tarihleri g6z6nUnde bulundurularak doldurulmast esasttr. Bu

amagia alt srralardaki istekliler arasrndan liyakatr tespit edilenler, birlikte uygulamah slnava tabitutulurlar.

aogatan kadrolarrn doldurulmast, stnavt kazananlar arasrndan bogalan ig strastna en yaktn i9 straslndan

baglamak Uzere strastyla yaptltr.
b. pargabagr iglerdebogalan iggilik srralarrna a. frkrasr gartlarr ile iggitemin edilemez veya ihtiyactn

tamamr kargrlanamizsa, igyerinde galrgan saat ucretli iggilerden aynt vastfta olan istekliler uygulamah

stnava tabi iutulurlar. Bunlii kadro, intiyaq ve liyakatlarrna g6re ihtiyag duyulan pargabagr iqEilik slraslna

gegirilirler. Ancak, yaprlan de$erlendirmede aynr ig srrasrnda slnav notlart aynt olanlar arastndan krdemli

olanlar tercih edilir.
c. Yukarrdaki a. ve b. flkralarrna gdre liyakatr uygun gdrUlenlerden; uygulamalt stnavda muaddel

verimin altrnda kalmamak Uzere, yapttklarr igin verim ve kalitesi dikkate altnarak yaprlan de$erlendirme

esas a1nrr. Ancak, yaprlan de$erlendirmede aynr ig srrasrnda stnav notlarl aynt olanlar arastndan

krdemli olanlar tercih edilir. Girmig olduklarr stnavt kazanrp da kadro ve ihtiyag fazlast kalan iggiler, slnavl

takip eden 6 ay iginde bogalan iggilik strastna, bu madde esaslartna g6re stnavstz olarak gegirilirler.

Kadro ve ihtiyag lizlasr olanlar srnav tarihinden itibaren 6 ay gegtikten sonra herhangi bir hak iddiastnda

bulunamazlar.
g. Pargabagr iggilige yukarrda agrklanan usulle iggi temin edilemedi$i yahut kadro ve ihtiyag

tamamlanamadr$i naltbrde, dtgarrdan iggi ahnabilir. Ancak, drgandan alrnacak iggilerin uygulamalt slnav

notlannrn, igerden gegig yapacaklann aldrklarr notlardan daha dU90k olmamast gerekir.

MADDE 108- i$giLERiN KEND| ornece VE igLERiNDE gALlgTlRlLMAsl
lggiler, prensip itibarryla kendi bulunduklarr ig stralartnda (derecelerinde) gdsterilen iglerde

gahgtrrrlrrlar.
Ancak;
a. iggilere kendi srra ve iglerinde ig verilmemesi veya zorunlu hallerde, kendi stra iglerinin daha alt

veya Ust srralanndaki iglerde gahgttrtlabilirler. /\/g@
/
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gu kadar ki, aynr iggi yrlda ddrt aydan fazla sUreyle daha alt stralarda gahgttrtlamaz.

6. igEif"i" ["n'Oi ig'i,osrnrn dahi alt srralarrnda i9 yaptrrtldr$r zaman, i99i yaptrlr igin muaddelinde

g6sterilen normal verimin altrna dugemez. Daha ust sirilarda ig verildi$i zaman iggiden bu mamule ait

iruaddelde gosterilen verimivermesi istenemez. Ancak, yaptr$r igin kdk saat 0.cretine gore hesaplanacak

ucret igginin-esas kendi igine ait k6k saat ucreti uzerinden hesaplanarak alabilece!i ucret tutartntn alttna

dUgmeyecek gekilde verim vermesi aranlr-
c. Ferdi akorla galrgan bir iggiye, grup akordu ile yaprlan bir i9 ferdi akort olarak verildi$i zaman, bu

iggiden grup igin tespit 
"dit"n 

mu-a'o-oett6rin verimi istenemez. Bu halde i99i veya iggilerin verimi, mevcut

tegnizatla'oi[rate alnarak, gegici bir tutanakla yeniden tespit edilir ve bu tutanak igveren vekilinin onayl

ile kesinlegir,- 
i. igliler alt ve trst srralarda gahgtrklarr igin k6k saat Ocretine g6re hesaplanan pargabagt ucretini

allrlar. Fakat, bu iglerde galrgtrgr riioOltq" eline gegen pargabagr ucreti, igginin kendi esas igine ait k6k

saat Ucretinin altrna dUgemei. bUgtUlti takdirde, esas iginin kdk saat Ucreti 6denir-

MADDE 109- pARgABAgt iggileninir.r oniui vEYA GEqici OLARAK SAAT Ucnerli
igeiilrie cEgiRiLMESi

pargabagl Ucrele ige a[nan iggilerin kendi iglerinde gahgtrrtlmalart esasttr. Ancak, igin ve igyerinin

kadro veya ihtiyaclna g6re, pargabagr iggiler gegici veya-daimi olarak, aga$rdaki gartlarla saat Ucretli

iglere gegirilebilirler.
a. pargabagt iggiler, saat ticretli iglerde gegici olarak en gok bir aya kadar (tabldot heyetine

segilenler gOiev ruruiisonrna kadar) igveren vekilinin yazth onayr ile gahqtrrtlabilirler.

b. pargabagr itgilerin daimi olaia( saat ucretli iglere gegirilmesi, igveren vekilinin gerekgeli teklifi ve

Kuvvet Komutanlr!lnln onayl ile mtimkUn olur.
pargabagr ucret sisteminden saat ucreti sistemine topluca gegigler 6nceden Sendikaya bildirilir'

c. e-argabagl Ucret sisteminden gegiciveya daimi olarak:

(1) Dikimevleri iginde saat ucrelinL g"girit""ek iggilerin trcret dereceleri, kdk saat ucretine ktdem

zammrnrn eklenmesi ile bulunan ucretin aiiotitugu (tam kargrh$r bulunmadr$r takdirde en yaktn ust) ucret

derecesine iki Ust [icret derecesi eklenmesi suretiyle tespit edilir'

(2) Dikimevleri dlgrnda bir igyerine nakledibh iggilerin saat ucretleri, bu iggiler saat trcretli olarak ige

girmig olsalardr ulagacaklarr ucret derecesi esas ihnarak saptanrr. saptanan bu. ttcret, pargabaqt

iqgisinin kendi asrl igindeki k6k saat ticretinin altrnda olamazve ucret cetvelindekitavan ucretini agamaz'

g. Gegici olaiak saat gcretine gegirilen iggi, pargabagr iggilige d6ndtrrUldU$0nde, saat Ucretine

gegirilmeden onceki i9 srrasrna ve o ig!;rasrntn kargth$r kdk saat Ucretine iade edilir'

MADDE 110- PAR9ABA9I igteRoe, PAR9ABA9I USRET Sisremi i15
gALTgAMAYACAKLAR

Dikimevlerinde gef (ustabagl), krsrm gefi, bilfiil galrgmayan ekip baglarr (postabagr) pargabagt ucret

sistemi ile galtgttrtlamaz.

MADDE i11- MUADDEL TEsPir xoUliSyONU VE gALlgMASl

a. Kurulugu ve galrgmasr: pargabagr ucret sistemi ile- galrgrlan igy.erlerinde muaddel tespit

komisyonu, igverenin veya vekilinin ru6"vraidan tayrn gdeceli biibagkan.ve iki teknik ehil uye (zaruret

halinde teknik uye idari subay veya astsubay olabilir) ile yetkili sendika gubesinin o igyerinden segeceli

bu ige ehil iki flye ve taraflarrn segece$i birer yedek tiyeden tegekk0l eder' 
.

yetkili sendika gubesi ve- igveren vekitteri g'6rdukleri- luzum 0zerine her zaman temsilcilerini

de$igtirebilirler.
b. Komisyon taraf temsilcilerinin katrlmast ve ilye tam saytstyla toplantr'

irr. topr.nt'oa golunluk saglanamadrgr takdirde, komisyon bir sonraki haftanrn aynr gtinunde (tatil

gUnUne rastlarsa izleyen ilk igg0nUnde) toplantr'

eagrrldrgr halde toptanirla gelmeyen olursa komisyon go$unlukla toplanrr ve karar verir'

Bagkan dahil her Uyenin bir oy hakkt vardtr'
c. Komisyon, seri imalata baglanrlan tarihten itibaren imalitr yaprlan igin muaddelini 2'1 iggunti

iginde, (zorunlu halerde bu muddetkorisyonun alaca!r kararla azami 10 iggunu daha uzatrlabilir)tespit

edip igveren vekiline bildirir. ,_-..-a-\ i1-^ri,i..^,a^' 
g. tvluaodel tespitinde verim tespiti yaprlacak irrun, birdentazla unitede (grupta) ureliliyorsa verlm

tespitinin hangi uniteoe (grupta) ya da unitelerde (gruplarda) yaprlaca$r igyeri muaddel komisyonunca

tespit edilir. Bu konuda,'ftomiryon.a karara vanlairadrgr takdirde verim tespiti yaprlacak unite (grup)

veya Uniteler (gruplar) kura yolu ile saptantr'
d. Muaddel tespit komisyonu muaddelleri,igletme ve ig ettidU esaslartna g6re haztrlar.

tt /^ A 34Z/t (-l W- f )>EFI L>'
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MADDE 1 1 2. MUADDELLER|N HAZIRLANMASI
a. Bu sdzlegmenin yUrUrlU$e girmesinden sonra,
(1) YgrgrlUkieki muaddellerin pargabagr Ucretleri yeni k6k saat trcretlerine g6re igveren vekilince

hesaplanrr.
(2) Yeni yaprlacak mamuller ile s6zlegme esaslarrna gdre muaddeli de$igtirebilecek mamullere ait

muaddeller bu s6zlegmedeki esas ve prensiplere g6re yaptllr'
b. Yukarrdaki gekilde sdzlegmeye gOre dUzenlenecek ve tespit edilecek yeni muaddeller (yUrUrlUkte

olanlar harig), aga$rdaki prosedOre gdre hazrrlanlr ve ytirUrlU$e girer.

(1) Muadieli yapriacak yeni mamulun orne$i, daha 6nce kryafet kararnamesi vesair emirler

gerelince tercihen saat Ucretli iggilere hazrrlattrrrlrr. Buna imkan olmayan hallerde, muvakkaten saat

Ocrete gegirilecek pargabagr iggilere yapttrtltr.
(i) Ornegi hazriolan ig, 6nce imalfitr yapacak iggilere tecrUbe (ige ahgtrrma) mahiyetinde yapttrtltr.

Bu sUre on iggUnUnU gegemez.
(3) Te;Ube stiresinin yeterlili$ine igyeri muaddel komisyonunca karar verilmesi uzerine seri

imal6ta gegilir.
(+) SLri imalAtrn baglamasrndan itibaren bu toplu ig s6zlegmesinin "Muaddel Tespit Komisyonu Ve

Qaltgmasr" bagfukh 1 11. maddesinin c. frkrasrndaki sUreler igerisinde muaddel tespiti yaptltr'

(S) igyeri muaddel komisyonunca tespit edilen muaddeller, 5 gUn iginde igveren vekilince ba!lt
ofdugu idaiiyollarla onaylanmak ve onay tarihi esas olmak Ozere Bakanlt$a gdnderilir.

c. TecrUbe imalAttna baglandtgr tarihten onay tarihine kadar gegen sUreye ait i99i Ucretleri, galtgtlan

gun ve saatler dikkate ahnarak, gahgrlmrg bir ay dnceki aylrk ortalama Ucreti Uzerinden 6denir.

Ancak, onay tarihinden sonra seri imalita baglanrlan tarih ile onay tarihi arastndaki Ucret farklart

varsa onaylanan muaddele gdre toptan 6denir.

MADDE 113-VER|Miru TESP|T|TOE OiXXATE ALINACAK HUSUSLAR

a. Kullantlan malzeme, makina ve takrmlarrn teknik hususiyetleri dikkate altntr'

b. Bu konuda o igyerinde mevcut bUtun istatistiki bilgilerden ve igyerinde elde edilen tecrubelerden

faydalanrlrr.
c. i9 etUdleriYaPIlrr.

9. iggilik mUddetleri tespit edilir.
d. Yaprlan ig etiidu sonuglarrna g6re gruplar tegekkul ettirilir.

e. Tegekkgi eden grup,lam kapasite ile gahgmaya bagladr$t zaman elde edilen sonuglara g6re

pargabagr ttcretinin tespitine gidilir.
f. Muaddel iicretinin tjspitinde kullanrlan ve yukarrda belirtilen bUt0n bilgiler bir dosya halinde

igyerinde muhafaza edllir, birer sureti muaddel komisyonu Uyesine verilir.
g. Verim; tespit eoilen grubun gahgmasr sonucuna muaddel komisyonu taraftndan igin Ozelli$ine

g6re blr ige dggen zaman saniyesine, belirlenen tolerans paylarr ilave edilerek hesaplantr.- g Verimin tespiti veya galrgma muddetinin tayininde s6zlegme ile tespit edilen ara dinlenmeleri,

temizlik sUreleri ve makina'ba(rm iureleri ile iggi grubunda normal olarak kabul edilebilecek emzikli kadln

nispetinin ilgili yonetmelik geregince emzirme sureterinin genel iggi mevcudunun toptan gahgma silresine

nispet eOiterek-bulunacak iureler, muaddel hesabrnda galrgllmrg gibi sayrlarak dikkate altntr'

MADDE 114. MUADDELLER|N ONAYI VE YURURLUGU
igye1nde hazrrlanan muaddeller, Bakanhk Personel Genel M0d0rlU$Unce bir ay iginde gereken

nazari vb uygutamall tetkikler yaprldrktan sonra, hata bulunmadr$r takdirde Bakanhk onaylna sunulur ve

onayt mutealip igyerine iads edilerek yururluge girer. onaylr muaddelin bir sureti igveren vekilince

sendika temsilcisine verilir.

MADDE I 15- VERiMiru OeG;igmesi
Sendika gubesi veya igveren vekilinin iste$i ve muaddel tespit komisyonunun verece$i yaztlt 6n

karara g6re sendika veya igveren taraftndan gdrUlen lfizum flzerine;
alyaprlan tetkik ve kontrol sonunda, nruaddellerde esas alrnmtg olan verimin halihazrrdaki normal

gayrete tekabgl eden verim e nazaran az veya gok olmasr lazrm geldi$i anlagrlrr ve bu farkllhk muaddelin

yeniden tanzimini gerektirirse,
b. ig usuller'inin ve gahgma metodlanntn rslaht, makina, tesisat, teghizatrndaki de!igiklikler ve

benzeri sebeplerle verimde devamh dUgUklUk veya tazlalft. olursa, muaddeller yeniden tespit edilir.
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Ancak, muaddeli belirlenmig bir mamulUn Uzerinde sonradan esasa etki etmeyecek k0gUk

degigiklikler oldulunda, mamulun tum0 Uzerinden yeni muaddel yaprlmaytp, de$igiklik yaptlan parganln

sUreiidikkate ahnarak muaddel yeniden dUzenlenip onaya g$nderilir'

c. yukaldaki frkralara gore tespit edilen yeni muaddeller, Bakanlrkga onaylanmak suretiyle

yUrgrlti$e konulunca, degigen muaddele ait mamulttn Ucreti agagrdakiesaslara gdre 6denir:- 
til yeni muaddelin 

-tespit 
tarihinden onay tarihine kadar igginin galrgtrlr gOn ve saatler dikkate

ahnarak gahgrlmrg bir ay dnceki ayhk ortalama Ucreti 0zerinden,
(2)-Onayr mUteakip, onay tarihiesas olmak Ozere yenimuaddeldeki Ucret Uzerinden,

(3) Muaddelin tespit tarihi ile onay tarihi arasrndaki fark toptan olarak 6denir.

MADDE 116- YUKSEK MUADDEL KOM|SYONU, KURULUS VE GOREVLER|
a. Kurulugu:
(1) Bakanirgrn tayin edecegi bir bagkan ve iki teknik irye ile sendikanrn segece$i iki teknik Uyeden

olugan yUfsef UuaOOet Tespit Komisyonu b frkrasr hUkiimlerinde yer alan gdrevlerin yaprlmast maksadt

ile kurulur. Taraflar Uyelerini her zaman degigtirebilirler'
(2) Komisyon Uye tam sayrsr ile toplanrr ve karannr ekseriyetle verir. Bag.kan dahil her Uyenin bir oy

hakkr 
'vardrr. 

lt[< topiantrda tiye tam saylst olugmadrgr takdirde, bir sonraki haftantn aynt gUnilnde

komisyon go!unlukla toplanlr ve 9o$unlukla karar verir.
b. G6revleri:
(1) Bu s6zlegmenin i9 srralama cetvelinde mevcut olmayan Unitelerin ig stralama cetvelindekiyerini

tespit etmek,' (2) llgiii maddelere g6re tespit edilen veya onaylanan verimlerin az veya gok olmast laztm geldili

antagririveya dikimevleri irasrnda normal olmayan muaddel verim farklarr bulundu$u takdirde,... -'(3) 
igyerince tespit edilmig henUz onaylanmamtg veya onaylanmtg muaddellere Sendika Genel

Merkezince itiraz edildi!i takdirde,
olmasr lazrm gJlen verimi merkezde veya igyerinde tespit etmek maksadt ile igveren veya

sendikanrn talebi Uzerine YUksek Muaddel Komisyonu toplantr.
yUksek Muaddel Komisyonunun tespit edece!i muaddel, Bakanllkga onaylandtktan sonra

mamulgn ucreti bu toplu ig sozlegmesinin "Verimin Deligmesi" bagltklt 115. maddesinin c. bendine g6re

6denir.

MADDE 117- PAR9ABA9I uCneriniN TEsPir PRENS|B|
Bir mamule ait herhangi Oir OotUmun pargabagr Ucreti, seri imalAta baglanan tarih ile son muaddelin

tespit tarihleri araslndaki sgie iginde, o mamUl-iEin b ig bdltlmlerinde gahgan i99i veya sdzlegmede tespit

edilen k6k saat Ucreler ile bu gahgma mUddeti iginde elde edilecek fiili verimler ve yaptlacak i9 etudu

sonuglarr esas alnarak agagrdaki formUl ile buiunur. Pargabagr Ucreti; kdk saat ucreti, i99i miktart,

galrgma mUddetinin birbirleri ile garprmtntn verime orantndan ibarettir'" ' i; notumterinOeki pargabagr Ucretlerinin toplamr o mamul0n toplu Ucretini verir ve muaddellerde

g6sterilir.

MADDE 118- pARgABAgt Ucneriniru HESAPLANMASINDA DIKKATE ALINAGAK

UNSURLAR
a. Kdk saat iicreti:
Ekli pargabagr cetvellerinde gdsterilen ve ait oldu$u i9 stra,slndaki mamullerin pargabagt

ucrelerinin hesabrna yarayan ve o ig srrasrnda istihdam edilmek uzere ige alrnmrq pargabagr igginin bir

saatlik normal galtgmasrnrn kargrh$r olan Ucrettir.
b. Verim:
iiy"rini. verime tesir eden gartlarr da nazara altnarak, gahgrlan mUddet zarfrnda normal mesleki

kabiliy6[ ve ehliyette olan bir igqi veya grubunun normal bir gahgma sonucu (yUz tempo) elde etti$i uretim

miktartdtr.
c. issi mevcudu:
Muhtelif imaldt gegitlerine ait muaddellerin

g6revlendirilecek olan muaddel hesabr formUllinde esas
her ig b6lUmUnde gdrevlendirilmig veya

ahnan verimi elde etmek igin gallgtrrtlan i99i

miktarrdrr.
Bu miktar her imalAt gegidine ve gruplagmaya gdre de$igebilir. Gruplagmalarda i99i mevcutlart o

gekilde ayarlanmaldrr ki, grupiaki igqiler, igtetme ve ig ettidu esaslartna g6re, bog kalmadan normal bir

lempo ile gahgma sUresince fiilen gahgarak 0retime etken olabilmelidirler.' A/r[ puantaja g6re hazlrlanan iglordrosunun bir sureti igyeri muaddel komisyonu Uyelerine de

verilir, I 036



g. Qahgma siireleri:
Muaddel hesabr formulunde esas ahnan verimin elde edilebilmesi igin gahgarak gegirilen suredir.

Muaddellerin hesabrnda normal olarak 8 saat esastlr'

MADDE 119- PAR9ABA$! uCneriruiru ooerume ESASLARI

a. Ferdi pargabagr Ucret sisteminde:
(1) Belirli niiig, nir iggitarafrndan tespit edilen fiyat uzerinden yaptltr'

tZl iSEi yaptrgi igin miktan ve birim fiyatr Uzerinden Ucretini altr.

tei FerOi p"ig"bag' Ucret sistemind-e galrgan bir igginin bir ay iginde yaptr$r igin miktan.ve birim

fiyatr iizerinden'heiaplanarak alacagr ucref toftamr ile o.ay iginde gahgtr$r zaman zartnda kdk saat

utretine g6re hesaplanan ucretinin toplamr arasrndaki fark, igginin esas kdk saatine gdre hesaplanan

ucretinin %2g'sini agamaz. Ust srrada gahgan iggi igin, yaptrgr igin kok saat ucretinin %2O'sini geqemez'

b. Grup pargabagr Ucret sisteminde:
(1) Betiili Oir ig, nir iggigrubu tarafrndan tespit edilen fiyat Uzerinden yaptlt.r.

izi iiE grroutir vrpi6iigin miktan ve birim fiyatr tizeiinden verilen ucreti muaddellerde gdsterilen

esaslar Oa-njtinOe, gruba dahil iggilere ige igtirakleri nisbetinde paylagttrtltr.

(3) Grup pargabagr sisteminde gatrgan iggilerin bir ay iginde yaptr$r igin miktarr ve birim fiyatlart

Lizerinden hesaplanarak alacaklarr ucret ioptamr ile o ay iginde ga,hgtrklarr zaman zarfrndaki kdk saat

trcrelerine g6re hesaplanan Ucret toplamlan arasrnda*i fark, iggilerin esas kdk saat ucretine gdre

hesaplanan ucreflerinin %2o'sini agamaz. Ust srrada gahgan iggiler igin, yaptrklarr igin kok saat ucretinin

%20'sini gegemez.
c. yukarrda tespit edilen oranlar agrldr!t takdirde fazlasr iggiye odenmeyecegi gibi, igveren vekili de

iggiyitespit edilen verimin Ustune grkmaya zorlamaz'
Ancak, ig planlama, haztrlama ve iretimi artrrtct tedbirler almakta igveren vekili serbesttir'

q. iqginin k6k saat dcreti ig srralama cetvelinde belirtilen kendi ig straslndaki kdk saat ucretidir'

MADDE 120- PAR9ABA$I i$gileniru TERF|LER|
pargabagr sistemi ile galgan iggilerin terfi ve intibaklarr her yrltn Ekim ayrntn aybagr itibartyla Ek-4

krdem terfi cetvelinde belirtiGn lirdem yrllarrnr tamamladrkga aga$rdaki esaslara.g6re yaptltr. 
-

a. pargabag,iqilei iki yrllarrnr doldurduklarr Ekim jyoagrntan itibaren Ek-4 krdem terfi cetvelinde

belirtilen bekleme surlerine iore bir ilst dereceye terfi ettirilerek, bu derecenin ucretini altrlar'

b. Bir ust okulu bitirenler hakkrnda bu toplu ig sozlegmesinin "Ust okul Bitirenler" bagltklt 48'

maddesinin ilgili hUkUmleri uygulantr. -.- L:--^r,^-: 1.. *^.{-rarra
c. Saat Ucretinden pargibagtna gegen iggilerin saat itcretinde gegen hizmetleri, bu maddeye gore

yaprlacak intibaklarrnda dikkate altntr.'-- -f. 
intibak igleminde 6 aydan az sureler dikkate alrnmaz.G ay ve dahalazla sureler ytla tamamlantr'

O. gu maOde ile verilen krdem terfileri Ucretten saytltr'

MADDE 121- i9 wtuOOerleni
a. yrllrk imalAt programlanntn normal mesai iginde kargtlanmasl esas olup, akdi tatil ve fazla

saatlerde gahgma sureti ile yapttrtlamaz.
zaruret natteiinoe veyi tevraladeden yaprlacak imalat, verilecek emirlerle normal galtgma

saaflerinde kargrtanamadrgr iakdirde akditatilve fazla galrqma suretiyle yaptrrtlabilir'

b. yrlhk imalAt progiamlarrnrn uygulanmasrnda igginin veya iggilerin kusrjru olmakslztn meydana

gelen elektrik kesilmesi makina "r,ias 
ve benzeri teknii artzalardan veya hammadde temin

edilememesinden oorayr iggiye ig veritmeoigi natteroe, igginin igveren vekilinin emrinde ve verilecek igi

bekleyerek hazrr bulunrir,"halinde nog g-egen sureleie ait ucreti igginin kok saat ucreti uzerinden,

igveren vekili tarafrndan bagka oir nizmliin-yaprlmasr igin g0revlendiriimesi.halinde ve sdzlegme gereli

olugturutan kurullarda g6revlendiriren iqille6-'Je grlda30-g0nu gegmemek Ozere) bu siire igin kendi

gru'brnrn ucreti uzerinden 6denir. (zorlayrcr sebepler harig.)



bir ay 6nceki aylk ortalama ticreti Uzerinden 6denir. Bu uygulama aynt iggi igin, muvafakatr dtgtnda ytlda

3 ayr gegemez.- -gu 
takOirde, muvakkat ucret takdir tutanaklarr ve bu tutanaklara g6re ddenen iggilik Ocret toplamlart

ve ait olduklarr imal6t miktarr ile iggilik mUddetlerini gdsteren listeler 3 ayda bir Bakanlt$a gonderilir.

MADDE 1?3- ilZELL|K ARZEDEN |$LER
pargabagr Ucret sisteminde tespit edilen muaddellerin ig bdlUmleri hanesindeki i9 gegitlerinin bir

veya birkagt:
a. Pargabagr iggileri dtgtndaki iggilere yapttrtltyorsa,
b. igyerinde temin edilemeyen iggilik, dtgarrda yapttrtlacak ise,

c. imalat haricitutulmug ise,
bu ig gegileri sgtunlarrnOafi Ucretler, iggilere Odenmez ve mamulUn toptan Ucretinden bu iicretler

indirilerek, kalan Ucret uzerinden 6deme yaptltr.

MADDE 124. KAL|TE KONTROLU VE SORUMLULUK
pargabagr gcret sisteminde igin yaprlmasrndaki teknik kontrolden ve igin sadece bu ige ayrtlan

personel iarafrndan yaprlmasrndan,-kalite kontrollerinden, bizzat igi yapan ekipbagr, ktstm gefi, ustabagl

ve at6lye gefi ile igveren vekilinin gdrevlendirece$i kimseler mUteselsilen sorumludurlar'
yapitan mamullerin evsaf ve falitesi muaddel belirlenirken yapllan numunenin evsaf ve kalitesine

g6re kontrol edilir. Muaddel belirlenirken yaprlan numune muaddel komisyonunca m0hurlenir.

illumunenin ozellikleri bir tutanakla numune Uzerine yaprgtrrrlrr. Tutana!rn bir nUshast komisyonun

Sendikaca belirlenen Uyesine verilir. Yaprlan hatantn dUzeltilmesi mUmkUn de$ilse zarar.

a, Ferdi pargabagr Ucret sisteminde zarara sebep olan iggiye,

b. Grup parganagr Ucret sisteminde zarara sebep olan gruptaki igqi veya iggilere,

c. Bu igleri kontrolden sorumlu olan nezaretgilere,
Kasrgal veya ihmalleri nisbetinde aga!rdaki esaslar dahilinde igveren vekilinin yazllt emri ile

Ucretlerinden uygun taksitlerle kesilerek Odettirilir.
yaprlan kalite kontrolUnde hatalr oldulu bildirilen imalAta igi yapan tarafrndan itiraz edildi$itakdirde

tayin ediien sorumluluk srrasrndaki kontrolJyetkili olanlartarafrndan, stra ile (igveren vekili harig) durum

tetkik edilir.
Ayrr iki kademeden aynr hUklimle gegen kararlara.igi yapan taraflndan itiraz edildi$i takdirde'

durum 2rr^, ZiyanTespit Kurulunca incelJnii. Kurul kararr igi yapanrn aleyhinde ise zarar tazmin ettirilir.

Kaslt ve ihmali gdrUlenler hakkrnda da s$zlegme hUkUmleri uygulantr.

MADDE 12s- PARCABA$I Ucner sisTEMiNiN UYGULANMASI
pargabagr Ucret sisiemi ilb melbusat, gadrr, sarag, teghizat, kundura at6lyelerinde gahgan iggilere

ait ig srrallma k6k saat Ucretlerini gdsterir cetveller eklidir.

MADDE 126- GENEL ILKE
Orduevleri igyerlerinde igin ve igyerinin Ozelliginden 6tUru bu bolOmde duzenlenen htikumler

uygulanrr.
Orduevleri igye1e1nde bu bolumde dUzenlenmemig hususlarda bu s6zlegmenin di$er huktimleri

uygulanrr.

MADDE 127- i$E ALMA
Orduevlerine igii atrnmasrnda bu toplu ig sdzlegmesinin "ig Sozlegmelerinin Yaprlmast" bagltklt 21.

maddesi hUkUmleri uYgulantr.
gu kadar ki deneme, kesin kabul ve Ucret takdiri aga$rdaki gekilde yaptllr:

Segme srnavrnda bagan gosterip gerekli belgeleri tamamlayanlar, aga$tdaki madde esaslartna

gore tesfit edilen Ucret dereceleriyle denenmek tizere ige baglattltrlar.

Deneme suresi en gok 3 ay-drr. Bu stire higbir gekilde agrlamaz. Deneme suresi iginde ve sonunda

igveren vekili ve iggi, ig sdzlegmesini her zaman tazminatstz olarak feshedebilirler'

MADDE 128- UCRET DERECELER|, KESIN KABUL VE UCRET TESP|T|

Orduevi iggilerinin saat Ucretleri cetveli Ek-2'dedir.
Orduevlerine altnacak iggilerden ;

Deneme suresi sonundi hakkrnda olumlu kanaat belgesi dUzenlenenlerin kesin kabulU yaptltr.

Qalrgma hayatrnr g6sterir gahgma belgelerinin gegerliligini Sosyal Gtivenlik Kurumu prim 6deme belgesi

ile kanrtlamak zorundadtrlar. Ahgw
I
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a. Mesle$inde ga[gma hayatt olmayanlardan;

1ty itfofJt meiunllrr f inci Ucret derecesinden ige baglatrltr, deneme sttresi sonunda 2'nci ltcret

derecesinden kesin kabulU yaptltr.
(2) Ortaokul ve dengi okul mezunlarr 3'uncU iicret derecesinden ige baglatrltr, deneme suresi

sonunda 4'UncU Ucret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
(3) Lise ve dengi okul mezunlarr S'inci Ucret derecesinden ige baglatlltr, deneme sUresi sonunda

6'ncr Ocret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
(4) Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunlarr 10'uncu Ucret derecesinden ige baglattltr, deneme

sUresi sonunda l f inci Ucret derecesinden kesin kabul0 yaprlrr.

(5) Otelcilik ve Turizm Meslek YUksek Okulu ve Aggrhk Meslek YUksek Okulu mezunlart 13'UncU

Ucret derecesinden ige baglatllrr, deneme sOresi sonunda 14'UncU Ucret derecesinden kesin kabulu

yaprlrr.
b. Mesle$inde en az ddrt yrlhk gahgma hayatr olanlardan;
(1) ilkokul mezunlan 3'UncU ucret derecesinden ige baglatrlrr, deneme sUresi sonunda 4'LincU Ucret

derecesinden kesin kabulu yaptltr.
(2) Ortaokul ve dengi okul mezunlarr S'inci Ucret derecesinden ige baglattltr, deneme sUresi

sonunda 6'ncr Ucret derecesinden kesin kabulU yaplltr.
(3) Lise ve dengi okul mezunlarr 7'nci Ucret derecesinden ige baqlatrltr, deneme s0resi sonunda

8'inci Ucret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
c. Mesle$inde en az beg yrlltk galtgma hayatt olanlardan;
(1) Otelcilif ve Turizm Meslek Lisesi mezunlan 13'UncU ucret derecesinden ige altntr, deneme

sUresi sonunda 14'0ncU Ucret derecesinden kesin kabulU yaplltr.
(2) Otelcilik ve Turizm Meslek YUksek Okulu ve Aggrlrk Meslek Y0ksek Okulu mezunlan 16'nct

Ucret derecesinden ige baglatrlrr, deneme sUresi sonunda 17'nci Ucret derecesinden kesin kabulU yaptltr.

g. Mesle$inde en azsekizyrlllk gahgma hayatr olanlardan;
(1) ilkokul mezunlarr S'inci Ucret derecesinden ige baglatrltr, deneme suresi sonunda 6'nct ucret

derecesinden kesin kabulu yaptltr.
(2) Ortaokul ve dengi okul mezunlart 7'nci ucret

sonunda 8'inci Ucret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
derecesinden ige baglattltr, deneme sUresi

(3) Lise ve dengi okul mezunlarr 9'uncu Ucret derecesinden ige baglattllr,

1O'uncu 0cret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
d. Mesle$inde en az 12 yrllrk gahgma hayatt olanlardan;
(1) ilkokul mezunlarr 7'nci ucret derecesinden ige baglatrltr, deneme sUresi sonunda 8'inci Ucret

derecesinden kesin kabulU yaptltr.
(2) Ortaokul ve dengi okul mezunlarr 9'uncu Ucret derecesinden ige baglattllr, deneme s0resi

sonunda 10'uncu Ocret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
(3) Lise ve dengi okul mezunlan lf inci Ucret derecesinden ige baglatrlrr, deneme sUresi sonunda

12'nci 0cret derecesinden kesin kabulU yaptltr.
e. Ekip gefi, aggrbagt, aggt, soguk mezeci, pastacr, gef garson, barmen meslek kollartndan i9e

alrnacak iqgiler, ilgili bikanhkga turizm belgesi verilen tesislerde ahnaca$r meslek kolunda en az 4 yrl

veya birinci srnrf tesislerde en az 6 yrl gahgmrg olmalarr koguluyla igveren vekilinin teklifi Genelkurmay

Bagkanfugrna dolrudan bagh orduevleri igin Genelkurmay Bagkanh!r, diler orduevleri igin MSB'nin onayl

ile ek Ucret cetvelinden takdir edilen herhangi bir Ucret derecesinden ige baqlattltrlar.

f. Orduevleri drgrndaki bir igyerine nakledilen iggilerin saat Ucretleri, bu iggiler nakledildikleri

igyerinde ige girmig olsalardt ulagacaklarr Ucret dereceleri esas ahnarak saptantr.

Sapt-anin bu Ucret onceki igyerindeki Ucretinin altrnda olamaz ve tavan tlcretini agamaz. Di$er

igyerlerinden orduevine nakledilen iggilerin Ucretleri de orduevinde ige girmig olsalardr ulagacaklart itcret

derecesi esas aftnarak saptanrr. Saptanan bu Ucret onceki igyerindeki Ucretinin alttnda olamaz ve tavan

Ocretini agamaz.

MADDE 129- 9AL|$MA KO$ULLARI
igyerlerinin Ozelligi nedeni ile Orduevlerinde haftalrk gahgma s0resi 5 g0n ve 45 saattir. Bu iggileiln

trafta tiiiti igin ozelli!i dikkate ahnarak hafta iginde kullandtnlabilir. Hafta tatilinden 6nceki giin akdi tatil
gUnUdUr.

MADDE 130- IDAREC| pnimleni
Bu toplu ig sozlegmesinin "Primle/' baghkh 52. maddesinde dtizenlenen iggi idareci primlerinden

orduevlerinde aggrbagr, ekip gefi ve lokanta gefleri B grubu, ktstm gefleri ve gef garsonlar C grubu

deneme sUresi sonunda

idarecirik primi al,rrrr.r/fL,L 
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MADDE 131- AYBA9I DEYiMiNitt Rttt-llvtl
Bu s6zlegmede g"g"n "Aybagt" deyiminden, Bakanlar Kurulu tarafrndan kamu kesiminde

galganlarrn malg ve uireilerinin 6deme tarihi olarak belirlenen tarih anlagtltr. Bu tarih degigtirildi$i

iakdirde, bu s6zlegme geregince aybagrnda yaprlan tum odeme ve iglemlerin tarihi kendili$inden degigir.

MADDE 132- YURURLUK VE SURE
Bu grup toplu ig sozlegmesi 01.03.2017 tarihinden gegerli olmak ve 28.02.2019 tarihinde sona

ermek Ozere 2 yrl s0re ile yUrUrlU$e konmugtur.

MADDE 133- UCRET ARTI$LARI:

f - iYiLE$riRme:
01.03.2017 tarihinde saatlik brUt gtplak Ucretleri;

13,33 Tl'nin altrnda olan iggilerin saatlik brUt grplak Ucretlerine 13,33 TL'yi gegmemek ozere0,40

TUSaat iyilegtirme YaPtlmtgttr.

2. UCRET ZAMLARI:
a) BirinciYrl BirinciAltt Ay Zammr:
ijgit"rin (1.) frkradaki iyiteitirme yaprtdrktan sonra,01.03.2017 tarihindeki saatlik brut qtplak

ucretleiine, 01'.03.2017 tarihinden gegeiti olmak ozere birinci altr ay igin o/o7,5 (yuzde yedi buguk)

oranrnda zam yaptlm tgttr.
b) BirinciYll ikinciAltr AY Zammr:
iqsGrin 31.0g.2017 tarihinderi saailik brut grptak ucretlerine, 01.09.2017 tarihinden gegerli olmak

0zere o/o5 (ylzde beg) oranrndazam yaptlacakttr.
Ancak, T.C. Eiigbakantrk Turtiiye istatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yrlh TUketici Fiyatlart

Turkiye Geneli gubat 2OtA inOefs sayrstnrn, Agustos 2017 indeks saytstna gdre degigim orantntn 7o5'i

(ygzdi begi) agmasl halinde agan kismtn tamimr, ikinci yrl birinci altr ay Ucret zammt orantna ilave

edilecektir.
c) ikinciYrl BirinciAltr Ay Zammtt
lgEi"iin 2g.02.201g tarihindexi saaflik brut grptak ucretlerine, 01.03.2018 tarihinden geqerli olmak

Uzere o/o3,5 (yizde Ug buguk) oranrnda zam yapilacakttr.

Ancak,'T.C. BaSbrfrr,t'f Turkiye istitistif Kurumunun 2003=100 Temel Yrllr TUketici Fiyatlart

TUrkiye Geneli Agustoi 201g indeks sayrsrntn, gubat 201,8. indeks sayrstna gore de!igim oranlnln oh3,5'i

(yuzdi ug buguku) agmasr halinde agan krsmrnlamamr, ikinci yrl ikinci altr ay ucret zammt orantna ilave

edilecektir.
9) ikinciYrl ikinciAltr AY Zamml:
iqEilerin 31.0g.201g tarihlndeki saailik brut grplak 0cretlerine, 01.09.2018 tarihinden gegerli olmak

Uzere %3,5 (yUzde ug buguk) orantnda zam yaptlacakttr'

Ancak,-T.C. BlSb.r"nt'x Turkiye istitistk Kurumunun 2003=100 Temel Yrlh Tuketici Fiyatlart

Turkiye Geneli gubat jot g inoers sayrsrnrn, Agustos 2018. indeks sayrsrna gdre degigim oranlnln o/o3,5'i

(yuzde Ug bugu-ku) agmast halinde agan krsmin tamamr, ikinci yrt ikinci altr aytntn son gunUdeki ucrete

iifip eOen ayin birinci gUnUnden gegerli olmak Uzere ilave edilecektir'' d) yafrlan iyilegiirme ve ucret zamlan sonucu, sdzlegmenin birinci y,tltntn birinci ve ikinci altt

aylarrnda uygulanacali ucretler, ddnemlerine gdre ek Ucret cetvellerinde gOsterilmigtir.

MADDE 134- SIZLE9MEN|N UYGULANMASI VE YARARLANMA
a. Toplu ig s$zlegmesinden taraf i99i sendikastnrn Uyeleriyararlantr.

O. Toblu ig s6zlegmesinden, soitlgmenin imzalanmasr tarihinde taraf sendikaya Oye olanlar

yururlgk tarihinden, imza tarihinden sonra uye olanlar ise uyeliklerinin taraf i99i sendikaslnca igverene

bildirildigi tarihten itibaren yararlantr.
c.-1optu ig s6zlegmesinin imza tarihi ile yUrurlUk tarihi arasrnda ig sdzlegmesi s-ona eren uyeler de,

ig s6zlegmelerinin soni erdi$i tarihe kadar toplu ig s6zlegmesinden yararlantr.' 
g. Toplu ig s6zlegmesiiin imzasr srrasrnda faraf iggi sendikastna Uye olmayanlar, sonradan igyerine

girip de Uye otmayanl"r ueya imza tarihinde taraf ig,gi sendikaslna Uye olup da ayrtlanlar veya

Irkarrlanlarin toplu ig s6zlegmesinden yararlanabilmeleri, toplu ig sdzlegmesinin tarafr olan iggi

iendikasrna dayanrgma aidair odemelerine balhdrr. Bunun igin iggi sendikastnln onayl aranmaz'

Dayanrgma aidatr 6demek suretiyle toplu i9 sozleg-mesinden yarailanmi, talep tarihinden gegerlidir. imza

tarihinden dncekitalepler imza tarihi itibarryla hjikUm do$urur'

I t /'
/ ./h \ -) llu tv-/ '{, w/



d. Dayanrgma aidatrnrn miktan, tiyelik aidatrndan fazla olmamak kaydryla sendika tUzti$iinde

belirlenir.
e. Faaliyeti durdurulmug sendikalara dayantgma aidatt 6denmez.
f. 6356 sayrl Kanun anlamrnda igveren vekilleri ile toplu ig sdzlegmesi gdrUgmelerine igvereni

temsilen katrlanlar, toplu ig sdzlegmesinden yararlanamaz.

MADDE 135. UCRET CETVELLER|, UCNCT DERECELER| VE BEKLEME SUNCICN|
Saat Ucretli iggilerin Ucret dereceleri ve bekleme surelerini gdsterir cetvel Ek-1'de, orduevi

iggilerinin Ucret dereceleri ve bekleme sUrelerini g6sterir cetvel Ek-2'de, mUhendis ve mimarlarln ucret

dereceleri ve bekleme sUrelerini gdsterir cetvel Ek-3'de, pargabagt sistemi ile gahgan iggilerin ktdem terfi

dereceleri ve bekleme sUrelerini gdsterir cetvel Ek-4'dedir.
a. M0hendis/mimar/yUksek mUhendis/yUksek mimar iggiler dtgrnda saat Ucretli iggilerden bu toplu i9

sozlegmesinin "ig Sozlegmelerinin Yaprlmasr" baghkh 21. maddesinin b. ftkrastntn (1) numaralt bendinin;
(1) a. kuquk bendi kapsamrndakilerin baglangrg Ucret dereceleri 1, tavan Ucret dereceleri ise 39,

(2) b. kuguk bendi kapsamrndakilerin baglangrg Ucret dereceleri 5, tavan Ocret dereceleri ise 39,

(3) c. kugtrk bendi kapsamrndakilerin baglangrg Ucret dereceleri 9, tavan Ocret dereceleri ise 39,

(4) 9. kUgtik bendinin,
(a) | numaral krsmr kapsamrndakilerin baglangrg Ucret dereceleri 13 tavan Ucret dereceleri ise 39,

(b) ll numaralr krsmr kapsamrndakilerin baglangrg ucret dereceleri 22, tavan Ucret dereceleri ise
45'dir.

b. Muhendis ve mimarlar ile Sivil Havacrhk YUksek Okullarrnrn Ugak Elektrik/Elektronik, Ugak

G6vde/Motor b6l0mU mezunu olarak ige ahnan iggilerin baglangtg ticret dereceleri 1, tavan 0cret
dereceleri 26'du.

c. Orduevi iggileri bu toplu ig s6zlegmesinin "Ucret Dereceleri, Kesin Kabul ve Ucret Tespiti" baghkl
128. maddesi esaslarrndaki baglangrg derecelerine gdre ige altntrlar. Ekip qefi (otelcilik okulu mezunu
lisan bilir) aggrbagi, aggr, so$uk mezeci, pastacr, gef garson, barmen meslek kollarrnda galtganlar igin

tavan derecesi 38, dilerleri igin tavan derecesi 32'dir.
g. Pargabagr iggilerinin yUkselebilecekleri krdem terfitavan derecesi 14'tUr.

d. Saat Ucretli ve pargabagr iggilerin bu toplu i9 s6zlegmesi ile belirlenen istisnalar dtgtnda her iicret
derecesindeki bekleme stireleri iki ytldtr.

Tavan olarak belirlenen Ucret derecelerindeki bekleme s0releri sonsuz olup, iggilere bu sOzlegme

ile verilen tlst Ocret dereceleri dAhil higbir suretle tavan ticret dereceleri agtlamaz.

MADDE 136- iHALEt-i iglenoE gALlgAN i$gilen
igveren; 3'Unctr gahrslara veya firmalara resen veya ihale ve benzeri gartlarla yapttraca$t iglerde,

88/13168 Sayrh Bakanlar Kurulu kararrnrn uygulanmasr ve denetlenmesi konularlnda gerekli gaba ve
gahgmalara y6nelmeyi kabul eder.

igveren, aytrca 4857 Sayrh ig Kanunu'nun "Kamu Makamlartntn ve Asrl lgverenlerin
HakediglerindenUcreti Kesme YukUmlUlU$U" maddesi h0kUmleri gergevesinde, yukarrdaki frkrada yanh
olan igleri alan mUteahhit veya tageronlann, gahgtrrdrklarr iggilere 6deyecekleri 0cretlerin 6denip
6denmedigini denetler ve odenmesi konusunda yasantn ongdrdU$U tedbirleri altr.

MADDE 137- DOGAL AFET YARDIMI
7269 Sayrh Umumi Hayata MUessir Afetler Dolayrsryla Ahnacak Tedbirlere Yaprlacak Yardtmlara

Dair Kanun hUkgmlerine gdre afet bdlgesi ilan edilen yerlerde oturmakta oldulu evi ytktlan, resmi
makamlarca (Valilik/Kaymakamhk) oturulamaz raporu verilen ya da evinin oturulamayacak gekilde
yandrgrnr belgeleyen iggilere, 60 gtinl0k Ucretleri tutartnda afet avanst verilir. Bu avans iggiden enfazla
12 ay iginde taksitlendirilerek itcretlerinden kesilir.

MADDE 138- EK 6OTME:
iggilere mUktesep hak sayrlmamak ve bagka bir ddemeyi etkilememek kaydryla, ytlda bir defa

Mayrs ayrnda brtit 750 (yedi yUz elli) TL ek 6deme yaprlacaktrr. Bu odeme yrl iginde gahgrlan sUre ile
orantrh olarak 6denir.

cEgici MADDE 1- FARKLARTN ooetme ZAMANI
Bu grup toplu ig sdzlegmesinin yUrUrlUk tarihi ile imza tarihi arastnda olugacak Ucret ve diler tUm

gdz 6n0ne ahnarak geciktirilmeden Odenecektir.ddemelere iligkin farklar kurumlann

&,,



cEe ici MADDE 2- 24. DoNEM riS Cegici meooe 4'TEN YARARLANAMAYANLARIN
iNrieRrlnnt

a. Muv azzaf aske rl i k neden iyle yara rla namaya n lar:
(a) 2g gubat 2013 tarihinden 6nce askerlik gdrevi nedeniyle igyerinden ayrtlan ve

terhisteiini mUteakip 15 EylUl2013 tarihinden 6nce tekrar ige baglayan iggilerden,

(b) 28 gubat ZOlg tarihinden 6nce askerlik gorevi nedeniyle. igyerinden ayrtlan ve

terhisleiini mUte-akip 15 EylUl 2013 tarihinden sonra tekrar ige baglayan iggilerden,

(c) 2g gubat ZOIS tarihinden sonra askerlik gdrevi nedeniyle igyerinden ayrllan ve

terhisleiini mUtebt<ip 15 Eyl0l 2013 tarihinden sonra tekrar ige baglayan iggilerden,

24onco d6nem TiS Cegici 4'trncu maddesinden 28.2.2013 ve 15.09.2013 tarihlerinde igyerinde

galgmryor olmalan nedeniyle yararlanamamrg olan iggilerin, askerlik ddnUgu ige baglattldtklart. tarih

iiinaiiyf6 ve bu tarihteki ucret dereceleri esas airnarak 24. donem TiS Gegici 4'0ncU madde hUk0mlerine

g6re intibaklart yaptltr.

b. ola$antistti terfi nedeniyle hatah mahsup iglemi yaptlanlar:
24,onco d6nem TiS Gegici4-'UncU maddesinin a/(d) frkrasrna g6re, 01 Mart 2013 tarihinden 6nce

ygrUrlUkte olan TiS'lerin "ola$anustu terfiler" bagllkh S5'inci maddesinin b,c ve I frkralart gere$ince 01

Mart 2013 tarihinden sonri yaprlan olagan0siU terfi nedeniyle verilen bir ust Ucret derecesi, bu

olaganUstti terfiye gerekge tegkil eden Ug adet ismen yayrm suretiyle taltiflerden veya sicil notlartndan en

az birinin 01 Mart 2013 tarihinden sonraya rastlamasr halinde Gegici 4'unc0 maddenin al(1) ve (2)

gerelince verilen Ucret derecelerinden mahsup edileceginden, 01 Marl2Q13 tarihinden sonra yapllan

5taginustu terfi igleminin gerekgesi olan ismen yayrm suretiyle taltifler / sicil notlan, 01 Mart 2013

tarihinden 6nceye ait olmas]na ralmen, verilen UslUcret derecesinden sehven mahsup edilmig olanlartn

eksik verilen Ucret dereceleri 15 Eylfil 2013 tarihi itibarryla verilir.

c. Ust okul bitirme nedeniyle eksik yapllan intibaklar:
i+. rr-s vtiturlgk tarihi otan b1 Mtart zbt'g tarihi ile 20 Eyltrl 2013 tarihi arasrnda 23. d6nem TiS

,,ust okul Bitirenled, baglrkll 56. maddesine uygun olarak bir ust okulu bitiren ve igyerine muracaat

edenlerden, intibaklarr zi. donem TiS 56. maddJsi esaslarrna gore yaprlmayanlartn intibaklarr, 15 Ekim

2013 tarihi itibartyla YaPtltr.

g. 22. derecedeki iggilerden eksik faydalandlrllanlar:
2g.02.2013 tarihi itiballyla gcret derec6si 22 olan iggilerden, 15 Nisan 2013 tarihinde normal terfi

ederek 23. ucret derecesine yukseltilenlerin 24. donem TiS Gegici 4. maddesi gere$ince 2. ust ucret

derecesine ylikseltilmesi gerekirken 1 ust ucret derecesine yUkseltilenlerin 2 ust i.icret derecesine

ytikseltilecek- gekilde intibaklarr 15 EylUl 2013 tarihi itibarryla yaptltr.

d. a, b, c ve I frkralanndan faydalandlrllma esaslarl:
Bu maddenin a, b, c ve g fikralarrndan; soz konusu ftkralartn kapsamtna giren iggilerden'

26.d6nem TiS imzalanOigr iarinte igbagrnda olanlar faydalanrr. Yaprlacak intibaklardan kaynaklanan fark

alacaklarr, 26. d6nem ii"S tarnann'n ooenecegi tarihie muaccel hale gelir ve odenir. Ancak; muvazzal

aske1ik veya sendika g6revi nedeniyle bu toplu ig sdzlegmesinin imza tarihinde igbagrnda olmayanlartn

intibaklarr tekra, igbagiyaptrklarr tarih itibarryia yaprhr ve fark alacaklarr bu tarihte muaccel hale gelir ve

6denir.
56z konusu intibak fark alacaklarrnrn tahsili talebiyle dava a9mt9 olan iggilere bu odeme

yaprlmayacaktrr. yukarrdaki hUkUmlerden faydalanabilmek.igin dava aqan i99i; agmrg oldu!u davalardan

ieiagat Lttigtni toplu ig s6zlegmesi farklannin odenme tarihinden 6nce mahkemeden alacd9r belge ile

ispat edecektir.

cEgici MADDE 3- MEVS|MI-iX I CegiCi i$gir-enin iziruleni: 
..!

01 Mart 201T tarihinden 6nce yiirUrlUlite olan-toplu ig sdzlegmelerinin "i9 S6zleqmelerinin. Tipleri"

baghkh 19. maddesi uyarrnca suresi belirli stlrekli ig sozlesmesi (mevsimlik ve gegici dahil) ile gahqtlrtlan

iggilerin, emsal yrrg' ("t"rlarr ile toplam galrgma sUreleri iizerinden belirsiz sUreli iggiler gibi yrlltk Ucretli

iiin hak etmig-ol6uklarr tespit editmiq 
-oldugundan, 

bu iggilerin izin sUresi toplam gallgma siiresi

Uzerinden belirlenecek ve bu ioplu ig s6ztegmesinin imza tarihinden 6nce kullandtrtlmayan izinleri ileriki

yrllarda toplu i9 sdzlegmesine g6re nif ettikleri yrllrk ucretli izinlerine eklenerek peyderpey

kullandrrrlacakttr.
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MiLLi sAvuNMA BAKANLtGI-iqiguni BAKANLIG] ze. oonem roelu i9 sozmguesixoe UYGULANACAx ucner cewELLERi (rL)

€K-l SAAT uCRETlenl Ceweli

c.o
F
U
Eo

E
5
J

UJ

=UJv
Uo

01.o3.2017

31.08.2017

01.09.2017

28.02.2018

SAAT
UcRETI

(TL}

SAAT
UcRETI

{TL)

2 15,42 16,19

tE 4l 16.29

2 15,51 16,29

4 15.61 aao

5 2 15.86 16,65

6 16,04 't6,84

7 2 16,21 't7,o2

6 2 16.51 7,U

9 16,72 17,ffi

10 17,80

11 a 17,23 1E.09

2 17,52 18.40

2 74 18,63

14 18,05 18,95

15 '18,35 4 017

16 18,61 1 9,54

17 , '18,93 1 9,8E

18 2 19,24 20,20

'19 19.5't 20,49

20 19,91 20,91

2'l a 20,20

22 2 20,61 21,U

23 t 20,94 21,99

2'1,38

25 t 21.68 22,76

26 2 22,16 23,27

27 22,58 23.71

2A 22,95 24,10

29 2 23,36 24,53

30 23,82 25,0'l

31 2 24,28 25,49

32 2 24,76 26,00

33 25,17 26,43

34 2 25,68 26,96

35 2 26,12 27,43

2 26,69 24,O2

37 28,51

38 27,72 ta 11

39 z 28.29 29,70

40 2 2E.87 30,31

41 29.44 30,91

42 2 30,04 31,9

43 2 30,64 32,17

44 2 1a ta 32,85

s1,87 33,46

EK-2 oRDUEvi iggiLER|NlN sAAr
ticRETLER| GEWEL|

o
e.o
Ft!
Eo

E
J
J

u
E
U
Yu6

o'1.03.2017

31.04.2017

01.09.2017

2a.o2.2018

SAAT
UCRETI

(TL}

SAAT
UcRETI

(TL)

I 15,29 16.05

2 16,05

3 2 5,42 16,19

2 15,s4 16,32

5 2 1q 71 16,50

6 t 16,00 16,80

7 2 16,18 16,99

8 '16,50 '17.33

16,67 17.50

'10 '16,95 17.80

'11 2 17,23 8,09

2 17 {? 18,41

13 2 17.77 18,66

14 2 18,1 1 19,02

15 2 18,40 19,32

16 2 18,7s 19,69

17 2 19,00 lo oq

18 2 19.35

19 2 ro 7a 20,72

20 2 20,03 2'1,o3

21 20,46 '1 
AR

22 20,79 21,85

23 2.,27

24 , 21,60 22,64

22,6 23,',|6

26 I 22,54 23,67

27 22,94 24,09

2S 2 24.52

29 a 23,82 25,O1

30 2 24,31

31 24,79 26,03

32 2 26,53

25,80 27,09

34 26,31 27,63

35 26,89 28,23

2 27,40 28,77

37 27,98 29,38

38 28,54 29,97

EK-3 MoHENois vE M|MAR SAAT
UCRETLER| CEWELI

dEo
F
ulto:3

d

j

u
E
U
Jv
ul
ao

01.03.2017

3r.08.2017

01.o9.2017

2a.o2.2014

SAAT
0cRET|

(TL)

SAAT
ricRErl

{TL)

1 2 25.74 27,O3

2 2 26,17 27.48

3 26,77 zgj1

2 tt Eo

5 27.79 29,18

6 28,2'l 29,62

7 2A,79 30,23

29,33 30,80

29,80 31,29

10 30,.10 ea ot

11 a 30,99 32.U

12 31,56 33,14

13 32.17 33,78

14 2 32,7'l 34.35

15 35,05

16 2 at oo 35,69

17 2 34,69 36.42

'18 2 37.16

19 36,06 37,86

20 36.80 38,64

21 39,45

22 40,23

2 39,13 41,09

39,86 41,85

2 40,70 42,74

26 41,46 43,53

EK4 PARgABAgt KTDEM TERFI cEwELi

(,
E
.E
e,u
ci
Y

g,

5

E

=uJ
Yuo

01.03.2017-
31.08.2017

01.09.2017-
28.02.2018

TUSAAT TUSAAT

I 0-2

2 0.31 0,33

t 0,48 0.50

4 0,72 0,76

5 2 0,98 1.03

2 1.25

7 2 1,54 1,62

8 1,81 1,90

2,16 2,27

10 2,42 2,54

2,ffi

't2 2 3,20

13 a t?o

14 @ 3,70 3,89

EK-5 PAR9ABAgt. MELBUSAT KOK
SAAT UCRETLERICEWELI

6
E
6
at>

01.03.2017-
t1.08.2017

01.09.2017-
2A.02.2U4

KOK SAAT
UcRErl fiL)

KOK SAAT
UcREri (rL)

'19,77 19,71

14,21 aa 4,

16,67 17.50

4 16,18 16,99

EK-6 PAR9ABA$t gADIR, SARA9,
TE9HIZAT KOK SAAT UCRETLERI
CEWELI

o
E
-o

ls

01.03.2017-
31.08.2017

01.09.2017-
28.02.2014

KoK SAAT
UCRETI (TL)

KOK SAAT
UCRET| (TL}

17,90 18,80

17.46 '18.33

16,17 16,98

4 15,82 16,61

EK-z PAR9ABA9t KUNDURA KoK
SAAT iJCRETLERI CETVELi

o
E
o
6

01.03.2017-
31.08.2017

0't.09.20'17-
28.02.2018

KOK SAAT
ucREri (rLl

KOK SAAT
UcREri (rL)

1 18.71 '19,65

2 19.27

3 17,73 18,62

4 17,O4 17,89

5 16.58 17,41

16,04 16.84

7 15,82 16,61

8 15.60 16,38a
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EK-8 PARCABASI MELBUSAT i$ SIRALAMA CETVELI

r9
SIRA
NU.

GENEL ADI i9 slnestrul olxil ot-ltt iglen

Provah lscilik
z Standart Subay Elbisesi,

Teghizat Makine ve Standart
Er Melbusat iggili$i (Kesim ve

Qizgi Harig)

Standart Sb.Astb ve O$r.elbisesine ait komple ceket ve pantolon-etek iggilifi,

Sb., Astsb., gofor, bekgi, O$r., bando, mesdres komple gapka iggili$i,

Odacr ve 9ef garson komple ceket ve pantolon iggili$i'

Kayak ceketi, ugug ceketi,
Krsa gocuk ve kaban iggili$i,

Gardiyan elbisesi komple ceket ve pantolon iggili$i,

Yazlrk ve krghk ugug tulumu,
Sb., astsb., 09r., komple pardes0, kaput iggili$i

RopdOiambr (hasta ceketi)
Resepsiyon-Mit-Muhafrz A.komple ceket ve pantolon i99ili!i,
Mesdres komple ceket ve pantolon iggiligi,

Okul iqi elbisesi,
Safari, (Sb., astsb., ogr.ceket tipi gdmlek)

Pelerin,
Bando elb.ceket-pantolon i99iligi,

Sb., astb. ve 69r. mont iggili$i.

RUzgar ceketi,
Uyku tulumu,
Parka,
Sb.,Astsb.,O$r.bere ve kep,
Er harici elbisesi, (tek tip komple)
Beyaz yelek kugak,
Ogr. gomlegi,
Er melbusatrna ait ceket, pantalon,
Er melbusatrna ait gapka, bere,

Nakrg, ilik, ponteriz ve dUgme (spesial).
19 elbisesi ve tulumu,
Kar bagh$r,
Kumag ve vinileks gapka klft,
Kar ve kayak e$itim elbisesi, ceket, pantolon ve gapkast,

Mahkum ve tutuklu elbisesi,
Nakrs, ilik, ponteriz ve dii6me. (spesial)

3 Er Qamagrr ve Otomatik
Makine l99ili$i (Trikotaj)
ile Melbusat Makine
Yardrmcrlt!t

Er gamagrn (don dahil),
Cibinlik,
Nevresim.
Yatak takrmr,
Sofra taktmr.
Fanila,
Deli gdmle$i,
Er frenk gdmle!i,
Er pijamasr,
Suspansuvar,
Suspansuvarlr 90rt,
Ameliyat gdmlegi,
Hasta abasr,
Mendil,
Aggr OnlUgU ve takkesi,
Tabip gOmlegi,

Garson g0mle$i,
Asistan ve stajyer elbisesi,
Frnncr elbisesi,
Migfer krlrfr,
Memur gdmle$i,
Nakrg, ilik, ponteriz ve dtigme spesial.
Otomatik makine ile gorap drme,
Otomatik makine ile fanila 6rme,

Elde ve preste titti. (gorap titosti dahil)
Cadrr-Sarac ve Kundura Makine Yardtmctltdt haric bUt0n ayakQtlar

4 lgaret ve DOr0-El l9i
Temizleme iggili!i

Her nev'i igaret iggiligi,
Sb., Astsb., 6$renci elbisesi el iggiligi,

Dilri.i. el isi ve temizleme.

a

a

a
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EK-g PARCABASI CADIR, SARAC, TECHIZAT 19 SIBALIMA CETVELI

r9

NU.
SIRA GENEL ADI ig srmsrnn o*tit- ollr lgt-en

1 Buyuk Sadrr Makine lggili$i r BUyUk gadrr makine i99iligl,
. B0yiik gadrr k69e makine i99i (el igg.dahil)
. Orta genel maksat gadtn,
. Beg b6lmeli hastane gadtn,
r Bakrm yeri gadrn,
o Komuta yeri gadtn,
. Mutfak gadrrr,
o B0yiik genel maksat gadrn
o Btiv0k cadrr kdsele iscilidi, Gl isciliqi dahil)

2 Egya Ortusu Kdsele ve Teghizat,
Merasim Takrmr ile Otomatik
Makine l99ili$i

BUyUk kontinyer makine iggili$i,

Kdseleden 9arj6r gantasr (ikili ve Uglti), benzerinin makine,
El kesimi, regola iggiligi (kaps0l gakmak harig),

E$ya drtUs0 makine iggiligi (eligi dahil),
Deri ceket,
Pango,
Vinileks ugug komando qadtrt,

Srrmalr apolet,
Ekmek torbasr, ekmek sepeti,
Arka gantasr ve slrt gantasl,
Portatif gadrr,

K6pek saldrrma elbisesi,
KtigUk kontinyer,
Hurg, egya torbasr,
Nakr9, ilik ponteriz ve dUgme (spesial),

Portatif karyola bezi (Branda),
Omuz askr kayrgr,
T0fek kayrgr,
Manevra kemeri,
Kakn vinileks beyaz palaska,
Kaln vinileks omuz arkasr kaytgt,

Kalrn vinileks tabanca klltft.
Jop krlrfr,

S0ng0lUk,
Ince vinileksten beyaz tozluk,

$arjdr krhfr, tabanca krhft,
Kazma, tel makasr ve kurek ktltfl.

Quval ve kum torbast makine dikii,
8'li garjdr bez kolan.
Kahn vinileks beyaz manevra kemeri delik delme, kapsUl ve toruk gakma,

Kalrn vinileks beyaz ttifek kayrgr, delik delme, kaps0l ve toruk gakma,

Kalrn vinileks beyaz tabanca ktltft delik delme, kapstll ve toruk gakma,

SUngUlUk, tozluk delik delme, kapsill ve toruk gakma.

lp kesme, 6rme, takma, kapsiil gakma, delik delme,
Muhat,
Elde gadrr d0gme dikme,
Kopek saldrrma elbisesi doldurma,
Kalrn vinileks beyaz palaska delik delme, kapsUl ve toruk gakma,

Kahn vinileks omuz askt kayrgt, delik delm , kapsiil ve toruk qakma
e Sarag Makine Yardtmctlt$t

(Avakolar) ve lsaret lscilidi
BUyUk gadrr, kundura, melbusat makine yardtmoltgt harig ,tum ayakgllar.
Her nev'i isaret iscilidi (melbusat haric)

o

a

4 B0yUk Qadrr Makine Yardtmctlt!t
(Ayakglar) ve D0rti-El l9i ve
Temizleme l99ili$i

o Kundura, sarag, melbusat, Makine yardtmolt$t harig, tiim ayakgllar,
r DUrO, el i9i ve temizleme.
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EI fl0
r9

SIRA
NO.

GENELADI iS srnlsrr,rl oarll our lguen

I MAKINE GRUBU a. Saya kesim presi,
b. Kdsele kesim presi,
c. BaS monta,
g. Buruna ve okge gudye,
d. Patuma dikme,
e. Gazuma dikme,
f. Fora dikme.

2 MAK|NE GRUBU a. Saya dikimi komple,
b. Tel monla,
c. Taban kenar kesimi,
q. 9ekiq pisterizma,
d. Piyante freze,
e. Okge freze,
f. Kahptan crkartma

EL T$tGRUBU a. Qatr gekme,
h Patrrma tamiri

t MAKINE GRUBU a.
b.

Okge lasti$i gakma, srkrgtrrma, ilaglama
Yiiz kenan kesme.

EtIgIGRUBU Saya kryrh$r kesme, ilaglama.

4 MAKINE GRUBU a.
b.
c.

9.
d.

Saya, s0mefleks trag,
Vldala bez zrmpara,
Sun'i kdsele kapatma, yaprgttrma,
Taban astarr gakma,
Okce zrmpara,

EL T9TGRUBU a.
b.
c.

Taban astarr kenan kesme,
Burun kesme, givi gkartma,
Patuna ici kesme.

5 MAKINE GRUBU ilinti zikzak,

EL I9IGRUBU Egleme, bag ba$lama,

6
MAKINE GRUBU a.

b.
c.

Kapsiil, toruk gakma,
Fon trag,
Taban zrmoara.

EL IgIGRUBU a.
b.

Taban ve ig taban astan, ilaglama, yaplltlrma, slklgtlrma,
Forta takma, bomba bezi koyma, macun s0rme.

7 MAKINE GRUBU a. Saya ballama, numaralama,
Mum surme, frrgalama,b.

EL l$IGRUBU a. Boyama,
b. Qivi doldurma.

8 MAKINE GRUBU Masura sarma.

EL IgIGRUBU a.
b.
c.

9.

Vardola ucu kesme, iplik kesme,
Saya kapatma,
Mantar veya solusyon surme,
Makine yardtmolt$t, ayakgthk.

KUNDURA Ig Slnnuun CETVELI
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A002
4004
A006
A008
A009
A0'll
A0l5
A016
4017
A018
A020
AO21
A023

8001
8002
B003
B005
8006
8008
8009
8010
801 1

B,012
8013
B014
8016
8018
8019
B020
B021
9,022
8023
BO24
B025
8026
BO27
8028
8029
8030

c001
c002
c003
c004
c00s
c007
coo8
c009
c010
c011
co12

D001
D002
D006
D009
D010
D01 1

DO12
Do't4
DO15
D016

E001
E003

A
Ag drme, dokuma, mak. lggilili
Akaryakrt depo ve baktm onarlm
AkUcu (lmal, onanm ve garj)
Ambarct ve tasnifci
Ambalajcr
Armador
Asfaltcr, beton ve drenaj iggisi
Asans0rcU baktm ve onartm
Aggr
Aggr yardtmctst
AteECi
Aynacl
Al0mUnyumcu

B
Baskrlr Devre imalatglsl
Baskrh devre baktm onartm iggisi

Bahgevan
Balansgl
Bariyerci
Bekgi, kaprct
Berber
Bigkici
Bilgisayar baktm ve onanmclsl
Bilgisayar programctst
Bilgisayat operat6r0
Bobinajo (elektrik)
Borucu (Su, istim, gaz, ugak dahil)
Boyacr
Boya imalit
Boyacr ve badanact (ingaat)
Buhar makinisti
Buhar makinalart onarlmclsl
Bulagtkgt-Sofract
BUro iggisi (genel)
Brulorcii (baktm ve onartm)
B0ro makinalart baklm ve onarlmclsl
Bilgisayar desen kaltpgrsr (Dikimevi)
Bilgisayarlr nakrg 6rme i99isi (Dikimevi)

Bilgisayarlr serilendirme ve kesim iggiligi (Dikimevi)

Bahge iggisi

c-Q
Camcr (Oto cam dahil)
Cayrocu
Cephane tslahatctst
Cephane ve mtlhimmat dePo iggisi

Cilacr
Qamagrrct
Qarkcr (liman ve yaktnsu)

Qilingir (Her tUrl0 kilit, kasa dahil)
Ciltgi
Qocuk baktctst

Qocuk geligim ve e$itimcisi

D
Dahili muhabere cihaz ve devreleri onarlmclsl
Daktilo (Lisan bilir)
Deniz postast (her meslek dahil)
Dizgici (matbaa)
Dikig ve sarag makinalarl onarlmclsl
DOkUmcU
D0gemed (oto dahil)
Diizen makinisti
D0zeltmeci (matbaa)
Duro, eligi ve temizleme

E
Eksozcu
EleKrikci (Genel)
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E004 Elektrik, Elektronik (Atlg kont.cihaz ve dev.)

E0O5 Elektrik motorcusu (konvertor dahil)
E006 Elektrikgi(Motorlu Araq)
E009 EleKrikgi (Digavsin devreleri)
EO10 Elektrikgi (Gemi devreleri onanm, ingaat)

EO1 1 Elektrikgi (Trafo merkez ve yiiksek gerilim hat onanmosl)
EO12 Elektronikgi
E013 Elektrojen grubu iggisi

E014 Emayitgi
E015 Endazeci (KaltP dahil)
E016 Enjektor makinisti (Pompa dahil)

H002
H003
H004
H005
H006
H007
H008
H009

F00'l
F002
F003
F004
F005
F006
F007

G001
G002
G005
G006
G007
G008
G009

1001

1002

1004

1005

lo06
1007

i008
1009

t010
iol i
lo12
1013

1014

t015
1016
iott

F
Fayanscr
Frrrn iggisi (ekmek attcl ve altct)
Fiberglascr (Honycomb dahil)
Filikacr
Frezeci (Matbaa dahil)
Foto Teknisyeni (Matbaa ve ugak dahil)
Fotocu

G
Gaz iiretim ve tank tamir iggisi (Mayi oksijen-Asetilen dahil)

Gaz makinalart onartmclsl
Gemi adamlart
Genel servis iggisi (Tersanelerde)
Geyigci (Gdstergeci)
Gomlek tezisi
Grenaj makine operat6rii (Matbaa)

H
Haruri muameleci (lstl iglem)
Hatcr ve onartmcl (telefon-Telgraf)
Hastabaklcl
Hemgire
Hidrolikgi (Genel)
Hidrolik aksesuar onartm ve montajctst
Honlamact
Hurdacr

I

ldari kontrol
ifmalci (Cephane, patlaytcr, yanro maddeler dahil)

incelemeci
ingaat yardtmctst

ingaatcr (Duvarcr, betoncu, srvact dahil)

lstatistikgi
ig emniyetgi
ig makinalarr operatdr0 (A$rr-Kreyinci dahil)

19 makinalarr operat<trti (HafiD

ii prodgksiyon, plan, program, MLZ. ve MRL'cr Kalite kontrol (Denizde kegifci)

istimlak teknisyeni
Itfaiyeci
izabeci (Maden)

lzolasyoncu
l9 makinalan onartmclsl
lskeleci

J
Jenerator operatoru
Jenerat0r onanmclsl

K
Kaba marangoz (Deniz, havuz ve krzak igleri dahil)

Kasap
Katrakgr

Kalafato (Saq ve Agag)

Kalaycl
Kalrpo (Madeni-Plastik)
Kahpct ve magact (Ddk0m)

Kligeci
Kalorifer igletmecisi (ls[mact)
Kalorifer tesisat onarlmc|sl

J001
J002

K001

K005
K006
K007
K008
K009
K010
K01 1

K012
K013
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K014 KaPortact
K015 Kaptan
KO16 Karbondioksitci (lstihsal)

K017 Karbiiratdrcfi
K018 Karoserci
K019 KaYnakgr (Su altt, Bilumum)

K021 Kayak yaPtmctsl

K022 Kazanct (Buhar)

KO24 Kesimci (Motorlu makaslar, regole mak'gahganlar dahil)

K025 Krzakct (Havuz)

K026 Kimya Teknisyeni

K027 Kimyager
KO28 Klimacr ($ofbenci bakrm, onanm dahil)

Ko29 Kolacr-Utucti
K030 Kompres6r igletmecisi

K031 Kompres6r onarlmclsl
K032 Konstr0ktiir (Madeni)

K035 Kuafdr-Manik0r'Pedik0r
K036 Kumlamact (KumrasPao)

KO38 Kunduract (Monta ve ba9 monta dahil)

K040 Kuru temizleme

KO41 Kutucu (imal Pres dahil)

K042 KuYucu (ArteziYenci)

K043 KutuPhaneci
KO44 Kamera OPeratoru (Matbaa)

K045 KomPozit lggisi

L

L001 Laborant
LOO2 Lastik/plastik ve lastiUplastik mamiilleri imalcisi

LOO3 Lastikci (Uqak dahil her 9e9it onr' ve yenilegtirme)

1006 Levelometre-Likidometre
LOOT Levaztm genel malzeme baktm ve onartmclsl

(Mutfak, flrrn, fener, tsrtma cihazlan ve diler)

M

MOOI Maden kaplamacr (Galvaniz' Galvanoplasti)

MO03 Makinist veya makine onanmcrsr (llag, makineleri srhhi cihazlar dahil)

MO04 Malzeme sevk ve teselliim iggisi

MO05 Malzeme istif, tahmil' tahliye

M006 Marangoz
MOOS Matbaacr ve ginkograf (Matbaa ile ilgili di$er branglar)

M009 MaYtnct

MO1 1 Metal pUskiirtmeci (Stvama dahil)

M012 MeYdancl

M013 Meneviggi

M014 Mikrofilm krYmetlendiricisi
M015 Modelci

M016 Montajct
M017 Motorcu

MOl8 Motor Bremzecisi (Upk ve Helikopter dahil)

M021 M0tercim, Terciiman

N

N001 Nigangahgt

o
OOO1 Ofset baskt operatoru

OOO2 Ofset kaltPgtst

OOO4 Optikgi ve Telemetreci-Lazer (baklm ve imaldt dahil)

O0O5 Oto makinisti

OO07 Otomatik telefon santrali onarlmclsl

OOOS Otomatik i9 tezg.oP'

O0O9 Ozalitgi teksir-fotokoPi

o
0001 Ol90 aletleri makinisti (Kalibrasyoncu)

0002 Olgu aletleri onanmctsr (elektrik elektronik mak.)

O0O3 Ozel maksat araq bakrm onanm iggisi
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R002
R003
R004
R005
R006
R007
R008
R009

P001

P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P01 1

P012
P013
P014
P015
P0'16
P017
P018

s001
s002
s004
s006
s007
s008
s009
s010
s01 1

s012
s013
s0'14
s015
s016
s017
s018
s020
s022

T001

T002
T003
T004
T005
T007
T008
T009
T010
T011

T013
T015
T016
T0't7
T018
T019

P
Pantografgt
Paragiit ve gahsi teghizat yaptmclsl
Parga kontrol uzmant
Parga yrkaytct (Zehirli mam0ller dahil)
Pastal, damga ve bag
Patlayrcr 0niteler baktm ve onarlmclsl
Perginci
Pisterizmact
Plancr (lg planlama-Dz. lgyerlerinde)

Presgi
Piko makinactst
Polisajcr
Poliesterci
Pusulact
Puant0r (Ba9)

Pervaneci (Ugak-Gemi-Helikopter)

Puant0r

R
Radarcr

Radyator onartm ve yenilegtirme

Radyo-Televizyon (Onartm)

Raspacr (Gemilerde)

Raybacl
Rektefiyeci
Ressam (Matbaa)
R0tUjcu ve montajct (Matbaa)

s
Saatgi
Sag ve ince sag iggisi

Sancak-Bayrak-Fors-Flamact (Komple)

Santral operatOrti
Sarag (Branda dahil)
Saytm ve stok kontrol iggisi

Srhhi tesisatgl
Srhhiye
Srcak demirci
Silahgr (A$rr-Ugaksavar dahil)

Silahg (Haftf)
So$uk demirci
So$utma ve ytkama mak. onarlmqsl
Soluk hava depocusu
Sonarct (su all dahil)
S6rvey (G0verte-Tekne, gur0ltu kontrol, su alt dahil)

Su bombactst
Su ikmal ve tasfiye

I
$apkacr (KomPle iggilik)

$of6r

T
Tabelact
Takrm. avadanltk baktm ve onarlmclsl
Takrmcl
Tank makinisti
Tank makinist yardtmctst

Tank taret makinisti
Tapa ve f0nye (SOkUm, montaj)

Taglamact (Krank dahil)

Ta9 ocakct ve klmacl
Tekneci (Onarm, ingaat)

Teknik negriyat inceleyicisi O.C.T.O dahil)

Teknik kontrol ve kegifgi (Form kontrol dahil)

Teknik muhasip
Teknik ressam (Harita gizgi ressaml dahil)

Teknisyen (1n9., Mak., EleK., iglerinde kegil Proje kontrol kabul)

Tekstilci

9002
9004

052



u001
u002
u003
u004
u005

T022
TO24

T025
T026
T027
T028
TO29
T030
T031

T032
T033
T034
T035
T036
T038
T039
T040
T041

u006
u007
u008
u009
u010
u01 1

u012
u013
u014
u015
u016
uo17
u018
u019
u020
u021
u022
u023
u024
u025
u026
uo27

Temizlikgi (bina)

Tezi
Tesisatgr (Su)

Tesfiyeci (su altr dahil), Planyact (Vargel)

Teletaypct
Tezgah bakrm ve onanmctsl
Tipo baskr operatorii
Trikotaj makinalan baktm onartm iggisi

Transmisyoncu (Motorlu hrtrllt arag ve helikopter dahil)

Trotil izabecisi
Tomacr
Torpidocu
Torpido cayrocusu
Torpido kovanqst
Ttip deneme (Oksijen, yangtn su gibi)

Transdiiser ve haydrafoncu (su alfi dahil)

Trikotaj gorap, eldiven (Komple igqili$i)

Tahribatstz muayene

U

Ugak motor makinisti (fUrbinli motor dahil)

Ugak motor stokajclsl
Ugak korozyon kontrol ve boyaclsl
Ugak gdvde baktm ve onartmctsl
Ugak makinisti (Helikopter, komutanltk yedek veya

destek teghizat dahil)
Ugak montajctsl
Ugak kabin tazyikgisi
Ugak ugug makinisti (Tecr0be)

Ugak yakf sistemleri baktm ve onarlmclsl
Ugak bordo sistemleri baktm onanmctst

Ugak elektrik sistemleri baktm onartmctst

Ugak eleKronik sistemleri baktm onartmclst

Ugak aksesuar, tesisat ve diler aksesuarctst
UgaX taporta baklm ve onanmclsl (perqinci dahil)

Ugak kimyasal ve mekanik temizlemecisi

Ugak mekanik sistemler baklm ve onarlmclsl
Ugak motorve sistemler baktm ve onanmqsl
Ugak ugug kumanda sistemleri baklm ve onarlmclsl

Ugak silah ve pylon sistemleri baklm ve onarlmclsl

Ugak yer destek teghizat baktm ve onaflmclsl
Ugak tahripsiz kontrol (N.D.l.)

Ugak atrg kontrol ve radar sistemleri baktm ve onanmctsl

Ugak seyrtisefer cihazlan baktm ve onarlmclsl
Ugak bez ve dericisi
Ugak hidrolik fren ve inig taktmlart baktm onarlmclsl

Ugak sandalye ve frrlatma sistemleri baktm onanmctst

Ugak sandalye-kanoPi

ugAK BRANSIARINA HELIKOPTERDEKI EglTl BRAN$I-AR DA DAHILDIR.

V

Vernik imalcisi

X
X-Ray ve radyografcr (film ktymetlendiricisi)

Y
Ya! analizcisi
Ya$ct
Yangrn s0ndtirme cihazlan onarlmctsl
Yatak yorgan imal ve onartmctst

Yelkenci
Yoklamacl

z
Zrmbacr (Zmba tezgaht)

v001

x001

Y001
Y002
Y003
Y004
Y005
Y006

zool



MESLEK VE

Q001
Q002
Q003
Q004
Q005
Q006
Q007
Q008
Q009
Q010
Q011
Q012
Q013
Q014
Q015
Q016
Q017
Qo18
Q019
Q020
Q021
Q022
Q023
Q024
Q025
Q026
Q027
Q028
Q029
Q030
Q031
Q032
Q033
Q034
Q035
Q036
Q037
Q038
Q039

Ekip $efi (Otelcilik Okulu Mezunu lisan bilir)
A99 Bagr

$ef Garson
A99r (A99ba9r Yardtmctst)
Muhasebeci
lzgara-D0nerci
Soluk Mezeci
Pastacr (B6rekglTatltct-Ekmekgi)
Barmen
Elektrikli Aletler Tamircisi (Qam.Mak.Buzdolabr, Klima Dahil)
Kasap
Garson
Asansorcu (Baklm-Onanm)
Kuaf6r
Berber
Tezi
Elektrikgi
Sinema Makinisti
D6gemeci
Briil6rcii
Kasiyer
Veznedar
ManikUrc0-Pedik0rcU
Kuru Temizleyici

Socuk Baklctsl
lGloriferci
Ya!lrboyact-Badana
Bahgevan
Utucu-Kolacr
Agg Yardtmctst
Komi
Bulagrkgt

Qamagtrct
Temizlikgi-Hademe
Kat Baktctst
Muzisyen
Srhhi Tesisatgt
Marangoz
Kaynakcl
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EK.13 CFZA CETVE

Srra
No.

Sugun
Kategorisi

suguN NEv'i
VER|LECEK CEZALAR

Yazrlt
ihtar

UCRET KESME lgten
Ctkarma24 6-10 16

1 lge vaktinde
gelmemek veya
muntazam devam
etmemek.

a) igveren tarafrndan kabul edilen bir mazereti
olmaksrzrn 32'nci madde gartlanna g0re ayda
iki defadan lazla43 dakikaya kadargeg igbagt
yapmak.
b)45 dakikadan fazla geg igbagt yapmak.

c) izinli olmadrgt halde bir gUn igine gelmeyen

iggi, igyerine haber gondermemig ve kabul
edilir mazereti yok ise.
g)izinli olmadrgr halde igine gelmeyen i99i,

igyerine haber gdndermig Ya da ige

gelmesine ra$men i9e baglattlmamtg ise.

d) Mazereti olmakstztn ve izin almadan ayda
iig gun veya birbiri ardtna iki gun ige

gelmemek
e)i9e geg geligin, drgarrda bagka bir igte
calrsmadan dolavt oldudunun sabit olmasl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

z Kapdan girip
grkmamak ve
do$rudan dogruya
igbagr yaptt$r yere
gelmemek.

a)igyerine, normal girig ve gtktga mahsus
kaprdan girip gtkmamak.
b)GUnlUk mesai baglanglclnda, yemek ve
dinlenme zamanlartndan sonra ve herhangi
bir sebeple igbagtndan aynllp tekrar
dOnUlmek gerekti$inde do0rudan dogruya
igbagrna gelmemek, igyerinden bagka bir
mahalde vakit qecirmek.

X

X

X

x

lgyerinde gahgmasl
ile ilgili olmayan zati
egya ile, her nevi
grda maddeli veya
tagrnmast ve
kullanrlmasr yasak
olan malzeme ve
maddeleri sokmak.

a)Qahgmasr ile ilgili olmayan her nevi zati

egyayl bu maksatla aynlmtg yerlere

koymamak, geligi guzel yerlere btrakmak veya
gahgma mahalline sokmak.
b)Fabrika iginde veya drgrnda sattn altnan her

nevi grda maddelerini atelyelere ve gallgma

mahallinin dolap ve gekmecelerine getirmek

veya koymak.
c)igyerine igki ve keyif verici sair maddeler ile

kumar vasrtalart ve taglnmasl, kullantlmast
vasak olan maddeleri qetirmek veya sok41a!.

X

x

X

X

X X X

4 Qahgma hayatlntn
tanzimi, i9 salltgl ve
g0venligi ile ilgili
emir, talimat ve
nizamlara ayktn
hareketlerde
bulunmak.

a) ig sa$lr0r ve g0venligi baktmrndan uyulmast
gerekli kanun, yonetmelik, ve kararnamelerle,
ig kazalan hakkrndaki teknik tarife, talimat ve

emirlere riayet etmemek.
b)Qahgma hayatrntn tanzimi bakrmtndan ilgili

kanun, ydnetmelik ve kararname ile bu

sozlegmede yazth olan hususlara istinaden,
igveren vekili taraftndan, yazlh veya sdzlti

olarak yaprlan tamim, tebli! ve ilinlara, aynca

igyerinin adet ve teamUlUnden bulunan

bilciimle emir, talimat ve nizamlara riayet

etmemek.
c) iggilerin sa!h$r ve i9 gUvenli$i ile itgili olarak

kendisine verilmig olan koruyucu malzemeyi
igbagrnda giymemek veya igveren vekilinin izni

olmakslzrn dtganya glkarmak.
g)Yangrnla ilgili emir ve talimatlar hilaftna
hareket etmek, yangrna sebebiyet vermek
veya kasten yangrn gtkartmak, yangln

baglangrcrnt ilgililere zamanlnda bildirmemek.
Ateg Yakmak.
d) Kanunen igveren vekilince sigara igilmesi
iqin yer tahsis edilmig olmastna ragmen
kanunen izin verilmeyen yerlerde sigara igmek.

e)igyeri ve isgi idarecileri olup yukanda

belirtilen riayetsizlikleri gdrdugU halde haber
vermemek.
fl Tis'nin 55'iinc0 maddesi gere$ince igyeri

nakit saymanh$rna yatrrtlmasr gereken geqici

iggdremezlik odene$inin zamantnda
yatrnlmamasl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5 Teh likeyi
vermemek ve
tehlike vukuunda
gerekli tedbirlerin
alnmasrna yardrmcl
olmamak-

a) igyerinde gOrdugu tehlikeli bir hali veya alet
ve makinalardaki noksan ve artzalart en yaktn

amirine, yahut ilgililere haber vermemek.
b) igyerinde mevcut alet, malzeme, yedek
parga, ham, yarl mamul ve mamul maddelerin
ve gahrslann, bina ve tesisattn maruz kaldtklart
tehlikeler kargtstnda, gereken tedbirlerin
ahnmasrnda yardtmct olmamak.

X

X

X

X

X

X

Kurslara
devamsrzhk, fazla
mesaiden
qekinmek, igin
intizam ve
devamrna engel
olacak fiil ve
hareketlerde
bulunmak, gcirevle
ilgili sair yasaklara
riayet etmemek.

a) igyerinde ve igyeri haricinde agtlan kurslara
katrlmrg olmastna ra$men devamslzllkta
bulunmak.
b) Normal gtinlerde, genel tatil ve bayram
gUnlerinde igveren vekilince liizum gciriilen

fazla mesaiyi yapmamak.
c)Tayin ve tespit edilen igi zamanlnda ve
mahallinde yapmamak.
g)lgin yaprlmasrnda amirlerine ve birlikte
gahgtr$r arkadaglanna ve nezaretgilerine
zorluk gOstermek.
d) igle ilgili olmakslztn ve igi aksatacak gekilde

arkadaglannt meggul etmek
e) lg saatlerinde ve igbagtnda igin intizamlna
ve devamtna mani olacak fiil ve hareketlerde
bulunmak.
f1 igyeri haricinde verilen vazifeden vaktinde
ddnmemek.
g)Yetkili amirden izin almadan dinlenme ve
paydos saatlerinden 6nce igyerini terk etmek.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Makine alet ve
teghizatr usulune
uygun kullanmamak
ve vazifeden bagka
geyle ugragmak.

a) Kendine verilen istihsal, imalit, teknik,
emniyet, malzeme ve teghizattnt ve

makinalarla tezgahlan usulUne uygun olarak
kullanmamak.
b) igyerine ait malzeme, yedek parga, alet'
makine ve imalAt artrlr ile yahut kendisine
veya bagkasrna ait malzemelerle igyerinde
kendisine veya bagkasrna ait bir gey yapmak'

tamir veya islah etmek.

X

X

X

X

X

X

X

X

8 Avadanhkla ilgili
yasaklara
riayetsizlik.

a)Amirlerin izni olmadan iizerinde veya

muhafazasr kendisine verilen yerlerde

bulunmast gerekli malzemelerden fazla
malzeme bulundurmak.
b) Kapr grkrg yoklamaslnda iizerinde igyerine
ait malzeme, taklm v.s. bulundurmak ve bunun

bir zuhul eseri olmadr$t kanaatine vartlmak.

X X X

X X

I lgyerinin ciddiyetine
ve disiplin ile ilgili
hususlara ayktn fiil
ve hareketlerde
bulunmak.

a) lgyerine igkili olarak gelmek veya igyerinde
igki igmek.
b) Her ne zaman olursa igyeri iginde kumar

oynamak veya oynatmak.
c) lgyerinde bulunmast gereken resim, levha,
gema ve talimatlartn drgtnda ahlaka ayktrt
resim ve levhalan kendililinden asmak.
g)igyerinde m0naka9a, kavga etmek, amir,

nezaretgi ve arkadaglannl tehdit etmek, adaba
aykrrr hareketlerde bulunmak.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 lgyerinde nizam,
intizam ve temizlikle
ilgili hususlara
riayetsizlik.

a) igyerinde igqilerin tabi olaca!r ktltk, ktyafet

hususunda, igveren veya igveren vekilinin tayin
edece$i emirlere uymamak.
b) Kendisine ve umuma yasak edilen yerlere

girmek veya girmeye tesebbus etmek.
c) Bagkasrnrn egyastnt, elbisesini, dolabtnt ve

takrm dolabrnt izinsiz kangttrmak.
g)Kendisinin, igyerinin tertip ve temizli$ine
riayet etrnemek, teneftis edilecek havayl ve

srhhati bozacak geyleri, gopleri ve imalAt ar-
trklannr igveren vekilinin tayin ve tespit ettigi
mahalden bagka yere atmak ve d6kmek.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11 lgyerinin genel
gUvenligine aykrrl
hareketler ve srr
saklamamak.

a) Herhangi bir igi sabote etmek.
b) lgveren vekilinin izni olmaksrzrn igyerinde
propaganda yapmak, bu maksatla el ilint,
resim ve benzeri geyleri da$[mak, afig veya
ilAn asmak, konferans ve sdylev vermek, her
ne suretle olursa olsun yazt ve resim
vasrtalanyla faaliyette bulunmak.
c) lgyerine ait teknik, askeri ve idari strlarla
gizli tutulmasr igveren vekilince bildirilmig
hususlan i$a etmek, drganda konugmak,
yabancrlara ve basrna bu hususta bilgi
vermek.

X X

X

X

X

12 Kasten yanltg
beyanda bulunmak
suretiyle igveren
vekilini yanrltmak.

a)lgyeri ile ilk ig sOzlegmesinin yaprldt!t ve
degigtirildigi srrada, s6zlegmenin esasll
noktalanndan birine ait vasrflar veya gartlar
kendisinde bulunmadt$t halde bunlan haiz
oldugunu ileri stlrmek, hakikate uygun
olmayan malumat vermek ve her ne suretle
olursa olsun igveren vekilini yantltmak.

X x

13 Saglrkla ilgili
kurallara aykrn
davranrglarda
bulunmak.

a)Hasta olmadr$r halde, hasta oldu$unu iddia
etmek ve hasta olmadt$t SGK'ntn sigortalt
adrna sa$hk hizmeti sattn aldt$t kurum ve
kurulug tabibi veya yetki verdili tabipge tespit
edilmek.
b) a frkrasrndaki temaruz halinin yetkili hastane
sallrk kurulunca ve kurul raporu ile tespit
edilmesi.
c) Hastahgrnr bahane ederek galtgmaktan
kagrnmak.
g)lgyerinde arkadaglannrn hastalanmast,
kazaya ulramasr, yaralanmast veya baytlmasl
hallerinde keyfiyeti ilk amirlere kasten
bildirmemek.
d)76'ncr maddeye aykrn hareketle zamanlnda
igyerine dOnmemek.
e) 24 saat iginde hastalt$tnt bildirmemek.

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 Usulsuz gikayet ve
muracaat etmek.
dedikodu yapmak,
mutazarrr edici
sdylentiler
grkarmak.

a) UsulsUz gikayet ve mtiracaat etmek
(83'UncU madde hukmu sakltdtr.)
b)Amirleri, arkadaglan ve mahiyeti hakktnda
yalan yanhg gayialar grkarmak, yaymak,
mesnetsiz ihbar ve gikayetlerde bulunmak.

X X X

x X X

15 Qalrgma hayatt ile
ilgili belgeleri
emredilen gekilde
kullanmamak, belge
Uzerinde tahrifat
yapmak veya yok
etmek.

a) lSCi kimlik karttnr oztirsuz, emredildiSi
gekilde yakasrna takmamak, Uzerinde tahrifat
yapmak veya yoketmek.
b) Devam kart ve markastnt emredildi!i gekilde
kullanmamak.
c) Kimlik kartt olmaksrztn igyerine girmeye
zorlamak.
g)Kasten bagkasrntn devam karttnt kontrol
saatine basmak, bagkasrnrn markastnt
kullanmak.
d) Hastane i9ba9t ka$tdt ve hasta vizite
ka$drnda tahrifat yapmak.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

16 G0venlikle ilgili
fiiller.

a)Anayasa drgt bir ideolojiyi yaymaya
galrgmak, Milli menfaatler aleyhine faaliyette
bulunmak, ter6r ve giddet olaylanna kangmak
veya sabotaja yonelik fiillerde bulunmak.

X

(il
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EK-,I4 PERIYOD|K TIBBI MUAYENELER

EALI9MA ORTAMI
MUAYENE
PERiYODU

MUAYENE USULLERI

Kurgun alagrmlan 3 ayda bir Kurgun absorpstyonunun ilk belirtileri klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit

edilecektir. idrardi ala ve KP-lll aranacak, kanda hemoglobin yuzdesi $lqtilecek ve

bazofil granulasyonlu eritrosit saylml yapllacaktlr.

Gerektilinde k-anda ve idrarda kurgun aramak iizere numuneler, ihtisas

laboratuvartna gonderilecektir.

Civa Bilegikleri 3 ayda bir Gerekli klinik \re laboratuvar yontemleri ile sa$hk muayeneleri yaptlacakttr

Arsenik bilegik ve alagtmlart 6 ayda bir Gerekli klinik ve laboratuvar ydntemleri ile sagltk muayeneleri yapllacaK, lorar,

drgkr, krl ve ttrnaklardaki arsenik tayini yaptlacakttr.

Fosfor Bilegikleri Yrlda bir @i|eberaberqenevedi9lerinfilm|eri9ektiri|ecek'
fosfordan meydana gelen alt gene nekrozu (fossy jow)lnun ilk belirtileri aranacakttr.

Kadminyum alagtmlarl Yrlda bir Gerekli klinik \re laboraiuvar ydntemleri ile sa$kk muayeneleri yaptlacak, idrarda'

kanda ve drgkrda kadmiyum tayini, aminosidurinin saptanmast igin heller deneyi

yaprh r.

Manganez Bilegikleri Yrlda bir @manganmiktarrtayini,idrardakoproporfirinveprovake
manganUri tayini YaPtlacakttr.

Krom alagtmlart Yrlda bir Cilt testleri, idrarda krom tayini yaptlacakttr.

Berilyum Alagrmlarl Yrlda bir ffiibu|unupbu|unmadr$rince|enecektir.K|inikve
laboratuvar usulleriyle Genel Sa$hk muayenesi yapllacakttr'

Benzen Benzol Yrlda bir ffiieGene|Sa$|rkmuayenesiyapt|acakttr.Kanyaptcl,
sistem ve karaci$er hastalr$r olup olmadtgl incelenecektir'

Anilin ve Nitro-amin ttirevleri Yrlda bir enel Saghk muaYenesi Ya-

prlacaktrr. cilt, bdbrek ve karaciler hastahgl olup olmadrgr incelenecektir.

Halojenli Hidrokarbonlar Yrlda bir lleriyle Genel Sa$lrk muayenesi ya-

priaiaftrr. Cilt, b6brek ve karaciger hastalrgr olup olmadrgr incelenecektir.

Karbon stilfUr Yrlda bir @r usulleriyle Genel Saghk muayenesi ya-

priacaXtrr. B6brek, karaci$er ve sinir sistemi hastafuklanyla alkolik ve epileptiti olup

olmadr$r incelenecektir.

Tozlu ortam 6 ayda bir Us radyografileri altnarak, solunum'

dolagrm sistem ve cilt hastahklan olup olmadr$t incelenecektir'

Gtirilltulu ortam Yrlda bir 6lfrel saglk r'uayenestnin yant stra bilateral egik odiogramt yaprlmalldlr.

Titregimli ortam Yrlda bir @lem radyografik incelemesi yaptlmaltdtr.

Enfarujlu ortam Yrlda bir @g6rme durumu ve derecesi, goz hastaltgt olup

olmadt$t saptanmahdlr.

Rdntgen rgrnlt ortam Yrlda bir ffi takip edilmeli, sinir ve hemopoetik sistem

muayeneleri 6zellikle yaptlmaltdt r.

A$rr ve tehlikeli
lglerde galtganlar

16 yagrnr doldurmug,
fakat '18 yagtnt
bitirmemigler en az 6
ayda bir, digerleri
vrlda bir.

Genel sa$hk muayenesi yaptlmaltdtr.

AeIKLAMA: Qalgma otamrna gdre muayene periyodu ve muayene usulleri ilgili mevzuata gdre tespit edilmigtir'
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EK-15 KORUYUCU TLAR

KigiSEL KORUNMA AM9LARI KULLANILMASI GEREKEN YERLER

-c).v.

T:o
a4

o

oY

Parga ve gapaklara kargt koruyucu
gdzl0kler

lsrya, rgrna ve srgrayacak pargaya kargl
koruyucu gdzl0k.

Zararlr srvrlara kargt koruyucu gcizliik

Gaz, duman ve bu$ulara kargt koruyucu
gdzlUk

Kaynak gdzlUg0

Kesme, Zrmba, Pergin, Kalafat, Raspa ve Kuru Taglama gibi iglerde gahsanlar.

Erimig maden iglerinde galtganlar.
(D0k0m v.b.)

Asit veya kostik maddelerle gahganlal.

Gdzleri rahatstz eden gaz, duman ve bu$ulu iglerde gal9anlar.

Oksijen kayna$r, elektrik kaynagt, kesme ve ocak igleri veya benzeri fazla
rsrkh islerde cafusanlar.

o
(g
@

Qarpma ve dOgmelere kargt koruyucu
baret

Elektrik garpmastna kargt koruyucu
baret

Baglanna bir cisim d09mesi, garpmasl veya vurulmasr tehlikesi olan iglerde gallganlar.

Elektrik garpmasr tehlikesi olan iglerde gallganlar.

o
o
.9
_-o
uJ

fo

o
)<

lsrya kaqr koruyucu 6nlUk

Zararlt srvtlara kargt koruyucu 6nli.ik
veya elbise

Radyoaktif maddelere kargl koruyucu
0nlUk

Musamba dnltik

Agrk ateg kargrstnda, ocak cin0nde ktzgrn veya erimig madenlerle galtganlar.

Asitler veya kostiklerle gah ganlar.

Radyasyon ve rontgen (X-RAY) tglnlartna maruz kalabilecek iglerde galrganlar'

(NDl Atelyesi v.b.)

Sulu ortamda caltsanlar.

o
o
o
UJ

Lastik eldiven

Radyoaktif maddelerden koruyucu
eldiven

Kaynakgr eldiveni

lsrdan koruyucu eldiven

Soguktan koruyucu eldiven

YUksek gerilimden koruyucu eldiven

Mekanik agtndtrtctlara kargt koruyucu
eldiven

Zehirleyici, tahrig edici, zararll slvllarla ve su ile gall$anlar.

Radyoaktif ortamda galtqanlar.

Oksijen veya elektrik kaynagl ile kaynak kesim iglerinde galtganlar.

lsrdan ellerine zarar gelebilecek maddelerle ve bu ortamda galtganlar

(Dokum, srcak demircilik, tstl iglem v'b.)

Qok so$uk hava gartlartnda galtganlar.

YUksek gerilim hat ve trafolarrnda gahqanlar'

Bu tur igleri yapanlar.
(kaportacr, armador, metal igleri v.b.)

=-oo
Ij
(!

Qelik maskaratlt ayakkabt

Lastik gizme

EleKri$e kargt izoleli ayakkabtlar

YaprgtrrmaI veya dikigli lastik tabanlt
ayakkabr

Bot veya postal

Tahta tabanh ayakkabt

Ayagrna a$rr bir geyin dOgmesi, garpmasl tehlikesi olan iglerde gahganlar.

Sulu ve gamurlu ortamda gahianlar.

EleKrik garpmastna maruz kalabilecek iglerde galtganlar.

Krvrlcrm tehlikesi olan ve basrldr$t yere zarar verme ihtimali olan iglerde gallganlar.

(ugak gdvdelerinde, patlaytct ve parlaylcl ortam)

Agrk havada qahganlar. (ingaat igleri v.b.)

Erimig maden, srcak, yrpratrct, agrndtnct ve kemirici benzeri maddelerle galtganlar.
(d6k0m. hadde v.b.)

*E
o
tA

Ytiz siperi

Kaynakgr yOz siperi

Kimyasal ve metalik stgramalar ile krvrlcrmlara kargt ytiziin korunmast gereken

iglerde galrganlar.
(taglama v.b.)

Kaynak iglerinde galtganlar.
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Filtreli toz maskesi

Tam yUz veya yanm yuz suzgegli gaz
maskesi

Basrnglr temiz hava maskesi, hortumlu
temiz hava maskesi, oksijen 0retimli
solunum cihazt

Tozlu ortamda gahganlar.
(tabanca ile her tiirlti yaprlan boya igleri)

Zehirli ve rahatsrz edici gaz, duman ve aeresol ihtiva eden ortamda galtganlar.
(kapalr yerdeki boya igleri, ilaglama igleri v.b.)

Tabii solunum ortamt olmayan ortamlarda gahsanlar.

Kulak koruyucu (Baghk, Kulaklk veya kulak
trkacr)

Baglrklar

Emniyet askrsr ve kemerleri

Yanmaz malzemeden yaprlmtg tozluk

Yangrna kargr koruyucu itfaiye elbisesi

Ya$murluk

Baglrklr mugamba tulum

lgi miflonlu bagltkh kumag gocuk veya parka

Gurultulil yerde gahganlar.
(kompresdr, jenerat6rlii yerler v.b.)

Alnr, yanaklarr ve ytizu ktvtlctma, erimig metale, ftrlayan pargalara ve
krymrklara maruz kalabilecek iglerde galtganlar.
(d0k0m, metal kesme v.b.)

Dugme tehlikesi olan yerlerde galtganlar.
(ingaat, seren, radar direkleri v.b.)

Erimig maden, stcak, ytprattct ve kemirici maddelerle galtganlar.
(d6k0m, hadde v.b.)

Yangrn s0nd0rme iglerinde galtganlar.

Agrk havada yalmur altrnda galrganlar ile bu ttir ortama maruzlar.

Kapalr ortamda, agtrl, su, buhar ve sis bulunan yerlerde galtganlar.

Surekli olarak agrk havada veya kapalr dahi olsa soguk bir derecede galrgmast ve

bu durumun de0istirilmemesi zorunlu bUlUnan yerlerde Qaltsanlar.

AQIKLAMAT
1. Kigisel koruyucu melbusat ve teghizatlarrnrn alrmrnda 19 Sallr$r ve GUvenli$i Kurulu'nun belirleyece$i kigi

veya kigiler bulunmaltdtr.
z. kigis-et koruyucu melbusat ve teghizaflann temininde, lS Sa$h$r ve Guvenlili Kurulu'nun kabul edece$i nitelikte TSE ve DIN normuna

uygunluk gartr arantr.
3. iukandaki cetvelde agrklanan kigisel koruyucu melbusat ve teghizatrn drgrnda; igyerinin Ozelligine, yaprlan.ige ve teknolojik geligimlerin

icaplarrna g6re gerekli olibilecek h6r tudu milzeme ve teghizat igyeri 19 Saghgr ve GUvenli$i Kurulu'nca belirlenir.
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