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B6LOM I

GENtrL HI]KUMLDR

MADDE I - TARAFLAR

Bu Toplu Iq Sdzleqmesi NAIO MORAL VE SOSYAL HIZMETLER DoNER
SERMAYESI $UBESi iIE 1'URKiYE IIARts SANAYIi VE YARDIMCI i$ KOLLARI
i$CiLERi SENDiKASI (TURK FIARB-jg) rrasrnda iqyeri di.izeyinde )3pLLn]r$rrr.
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MADDE 2 . TANIMLAR

Bu Toplu iq Siizlcamesi iginde ycr alan baqlrca deyimlerin tarurnlrur agalrda
giisterilmi$tir.

i$VEREN

SENDIKA

$UBE

t$YERLERI

TARAFI,AR

I$QI

SOZLE$ME

NATO MORAL VE SOSYAL I.IIZME'ILER DONER SERMAYD $UtsESi
IZMtR.

TUI{KiYE Ftarb Sanayii ve Yardrrncr i9 Kollan iqqiler i Sendikasr

GURK ITARB-i$)

l iirl Herb-ig c ballr I Ee Bdldesi >Lrbcsi.

Scndikantn yasa vc ycinetmelige gdre yetkili bulundulu igvcrentn

i$yerle .

Bu sdzlcimedc tarafolan igvelen ile sendika.

Yukarrda tarunilanan iqyer'lerinde 4857 saylll yasa uyarlnca tlizmot
Akdine dayanarak iicret kargrltgrnda gah'an ki5i.

Bu l'oplu i5 S<lzleqmesi.

/

//,

l6 Mari 2015



MADDE 3 . S6ZLE$MtrNiN I{.{PSAMI

a sli/.ctmc \ ATO MORAI Vl S( rSYAI HilML I LFR DONTR SLRlvl AYt Si

$UBESI lzmir iiyerini kapsar.

b. Sdzletmeden, sdzle$meniD yiiriirliik tarihi itibariyle i'verenin bordroiarrnda yer

alan ve tarafsendika iiyesi iqgiler yararlantrlar.

c. Taraf sendikaya ijye olmayan i$qilerin veya scjzle$meoin inrza tarihinden soma i$c

giren iggilerin bu stizlegmcden yararlanmalarr, yasa hiiktimleri qergevesinde miimkiindiir'
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MADDE 4 - SOZLE$MNNiN AMACI

a. Cah$ma $artlau ile ilgili hususlan diizerllemek.

b. Iggi-lgvelen iligkilerindc tarallann karqrLrkh hak ve menfaatlerini dengelemck, bu
yolla i$gilerin giivenligini, refahrm artlrarak igyerlerinde verimi el list diizeye qlkarmak.

c. igyerlerinde ig ba Sltu sagla ak igin, grkabilecek uyuglnazltklarda adil ve hahor
gdziim yollanru tespit etmek.
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MADDE 5 - SORUMLULUKLAR

a. Itveren, Sendika ve $ube, 4. maddede gdsterileD amaglann gergekle$tirilmesi igin
giirevle ni ilgili yasalar ve Sdzletme hiikiimlerine uygun olarak ila etmeyi, iqyerlcrindcki
verimi artrma hususunda kendi paylania dijlen gayreti gdstermeyi, bu amaglafa ula$tnaya
yardlmcl oimak igin isgilerin mesleki vc genel egitimlerinin saglanmasmr ayrrca Sendika ve

$ube, iggilerin ilgili yasalar ve Sijzle$me hijkiimlerine uymalarrnr temin etmeyi, kabul ve
taahhtit ederler.

b. Taraflar, iqycrlerinde gahtmaun aksahlmadan devaml ve ig banilnln korunmasrnda
mutablktflar. Tarallar iggi-igveier] arasrnda do[abilecck anla$mazhklar, yasalar ve

Sdzleqmede gdsteriLen gdziim yollan iqinde sonuglandrrmayr kabul ve taahhiit ederler.

c. Bu sdzlegmedc yer almayan konularcla ilgili yasa, tiiziik ve ydnetmclik htikiimleri
uygulanlr.
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MADDE 6 - SENDiK-A iSYERI TEMSiLCiLtrRi

a. Niteliklcri:

Sendikaca, iqyeri sendika temsilcisi olarak atanan i$qiler, o igyerinde en az 1 yrlhk
hizmetlerini tamalnlalnr$ olmall ve temsiicilikleri siiresince o i$ye nde galtgtr durumda
bulunmahdrrlar.

f. Serldil(a Te $iloisi 'l ayin ve Miktafr:

'l i.iztik vc ilgili diger mevzuat htikiimlerine gijre i$yeri sendika temsilcileri tayin edilir'

b. TeDinatl:

igyerinde gahgan sendika ve/veya senclika gubcsinin yiinetim, deDetleme, disiplin ve

danr$ma kurulla iiyeleri, igyeri sendika Lemsiicilcri ile Qahqma lli$kileri Kurulu uyelcri bu

giirevleri nedeniyle mafdur edilemez, cezalandrrrlamaz ve hiznet akitleri bu nedenle

bozulamaz. Yukandaki gtjrevleri ijstlcnen iggiler, rnuvafakatlarr drSrnda meslekleri ile ilgili
olmayan bir iqe nakledilemez vcya bagka bir igyerine daimi olarak bir yllda iki aydan fazla

gdnderilemez.

c. Giirevleri ve Yetkileri:

igyeri sendika temsilcileri ve bagtemsilcisi, igyerine miinhasrr kaimak kaydryla

iqgilerin dileklerini dinlcmek ve gikayetledni goziimlemek, iqgi ve igveren aasrndaki igbirli!i
ue gahgma ahengi ilc Aalt5ma bartguu devam ettinnek, iggilerin hak ve mcnfutlerid

gOzetm"t, yasalai ve Scizlegnrede iingdriilcn qallgma gartlanmn uygularurlasl a yardlmcr

itmakla gOievl;air'. Ternsilciler bu gdrcvi igyclindeki i;lerini aksatmamak ve i; disiplinittc

aykrfl ohnamal tdnr ile ) erine gelirirler'

d. Sendika igyeri temsilcilerine ve Seldika iiyelerine kongre' konfetans, senrincL'

ydnetim, onur kurulu, genel kurul ve tcmsilciler mcclisi gibi toplantllara katrlmalarr iQin'
'sendika;mn yazr1 taleii tizerine bu Sdzlcame ddnemi ve i$vererin biitiin i$yerlori i'in, toplam

50 i9 giintl Sendikal mazeret izni ve lir' Bu izin her iiye igin ayn olmaylp, liim iiyeler igindir'

Seniika temsilcileri ve Sendika zorunlu organlannda gdrev alanlar dl$rnda bir tj) eyc

verilecek Sendikal mazeret izni 5 giinij gegemez

e. lqyerlelindeki sendikal gdrevleri igin igyeri sendika baltcmsilcisinc haftada 5 saat'

isveri sendika tenrsilicileriDe 2 saat iicretli izin verilir.
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B6LOM II

TARAFLAzuN HAK VE 6DEVLERi

MADDE 7 - SENDIIiA ORGANLARINDA GOREV ALANLAR

a. l$yerinde keDdi bran$lannda yaprlacak tensikat i$lcmlerinde, Sendika vc Sube
orgar an ile damgma kuruluna segilen asil iiyelcr, yasalara uygun bigimde, son olank
tensikata tabi tutulurlar.

b. Sendika ve qube, iqverenin, yukalrda bclirtilen sendika orgru annda giirev alan
iqgilerinin isimlerini vcya bln ann dLuunllannda yaprlan deEi$iklikleri en geg 5 ilgiinii igindo
igverene yazryla bildirrneye mecburdur. Genel Kurullarda segimle bu organlara getirilcn
iggiler hakkrnda her tiirlti hiikrim, nezkur scgimlc gdreve geldikleri anda; asil iiycnin tiiziik
hiiktimlerine gcire bilahare gdrevden aynlmasr ve yodek iiyenin asil iiye yerinc gijrcve gelmesi

halinde ise durumun iqverene bildirilmesinden sonra hilkiim ifade eder.

c, Sendika Yijnetim Kurulu Ba$kar lgr'na veya iiyeliline segilen iggilere yazrh

istekleri iizerine mezkur profesyonellik vazifeleri siiresince iicrctsiz izin verilir' Siiz konusu

iggilerin bu gdtevlcrinin segime girmemek, yenidel segilmemek veya kendi istekleriyle
gekilmek surctiyle son bulmasl halinde, ayrrldrklarr igyerinde i9e yeniden altnmalarrnr

istedikleri takdirde, iqveren, talep taril'tindcn itibaren en geq bir ay iginde bu igqileri o andaki

Eartlarla eski i$lerirle veya cski iqlerine uygun bir diler i$e, diger isteklilcre nazaran iincelik

vererek almak zorundadlr.
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MADDE 8 - StrNDiKA YONETiCiLERiNiN i$VEREN VE i$CiLERLE GORU$ME
USULLERi

a. igveren ile gijrii$me:

Sendika vc $ube baskanl ile yiineticileri, gdriitme konusunu dnceden bildirmek ve

randevu almak kogulu ile, i9 saatleri iginde i$veren vekili ile gdriigiirler.

b. lqgilerle gdriigme:

Sendika ve gubc bagkanr ile ydneticileri, dnceden bildirmek ve igyed kurallarrna

uymak kaydryla, i$gilerle i'veren vekilinin gdsterecegi yerde, il saatlerinde miinferiden, tigle

paydosunda topluca gdru$ebilirler.
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MADDEg.iLAN PANOLARI

iqveren, taraflann toplant a tu ve idari konularrnl ilan etmek i9in, igyerilrde bfu ilan
panosu bulundurul. ilan panolan miistakil bir bina igerisinde faaliyet grlsteren hcr igycrindc,
girig mahallinde, i$ye amidnce g6sterilen yere konur. ilan panolan 100 x 60 cm. ebadrnda

olup, amaglan drgrnda kullatulamaz. ilan panolanntn iki kilidi olup, anahtarlardal biri igveren

vekilirde, digeri i$yeri sendika ba!ten1silcisinde bulunur.
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MADDE 10 - SENDiKA AiDATLAPJ

lgveren, Sendika Ana Tiiziiliinde belirtilen miktardaki iiyelik ve daya lma aidatlannr
her ay keserek iqgi iicretlerinin ddendili gi.inii takip eden 10 giln iginde sendikann bildirccegi
banka hesabrna yatrrmakla yiikiimliidiir.

lgveren bu iglemler igin sendikadan herhangi bir masraf istemez, yaprlan kesintileri
gtjsterir bir listeyi aynl siire iginde sendika ve $ubeye gtinderir.
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MADDE 11 - OERENiM-DiNLENME vAKFI vE DICER KESiNTiLER:

a. Ogrenim ve Dinlenne Vakfi:

Igveren bordroya dahil sendika iiyesi her i99i igin ,2015 Ocak ayr iicretinden 13.-'lL
ve Ocak 2016 ayl iicretindcn l4.rfl keserek, iggilerin di[lemne ve gocuklarmrn egitimlerini
gergekle$tirmek amacryla kurulmuq bulunan "SiLAHLI KUVVETLER i$qjl-ERi
oGRfNlM VE DNLENME vAKlil'nrn" l.c. ziftar Bankasr ANKAI{A - Mithatpata

$ubesi 1210 No.lu hesabma yatrmcaktrr. Yatrrlan paranln miktarr ile kimlorden kesildigi
VakrfGenel Merkezi'ne (Krzrlay, lnkrlap Sokak No: 20, Ankara) yazr ile bildirir'

b. Diger Kesirtilerl

Sendika veya $ube, i;gilerin onayrru almak kaydryla, iSveren'den' i5qi ijcretlerinden

diler kesintiler yaprlmastm, bu kesintilerin Sendika'run veya $ube'nin gdsterccegi banka

hesapla na yatlnlmasrtu isteyebilir.
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BOLUM III

HizMET AKiTT-ERi VE CALI$MA $ARTLARI

MADDE 12 . TOPLU i$ SOZLE$MtrSI, HiZMET AKiTLERi

a. Devamh mahiyette ve 30 giinden fazla sijreli igler igin ahnacak i$gilerle standaft
hizmet akilleri yaprlr. I3u akitler igginin iinvanr ve kadrosrjnu, yiiriirltikteki Toplu is
Sdzletmesi hiiki.imlerine gdre gaLtacagrnr gOsterir.

b. llu sdzle$menin kapsadrfr igyerlerindeki Siirekli iglerde hiq bi suret]e siireksiz
hizmet akti ile iggi gahgnrrlarnaz. ADcak, uzun siiren anahk, hastahk, ricrctsiz izin ve iist
karargahlardan allnan emirler dolrultusuldaki reorganizasyon gibi istisnai hallerdo i$veren
sadece o anda boq bulunau kadrolar igin belirli siireli hizmet akitleri yapabilir. Bu akirler
isfisnai halle n neticele ne gtire sona erdirilir, yenilenh veya stirekli hizmet akitlerine
donii$tthiiliir.

Bu ge$it hizmet akitleri yazrh olarak yaprlLr. Akte i$in ne zarnan biteceli ve i;e son
verileceli tarih mullaka yazllrr. iqvelen bu tiir akitlerin yaprldlgrn 10 i$giinii iginde $ubeye
yazr ile bildirir.

c. Hizmet akitleri Sdzleimeye ayklrl olamaz. Hizmet akitlerinin Sdzle$meye aykrn
hiikilmlerinin yerini Sdzletme htikiimlen alrr.

d. Hizmet aktinde diizenlenmeyen hususlarda Sdzle$me hiiki.imleri uygulamr,
SdzleSmede aksi belirtilmedikge hizmet akdinin ve j$yeri cari tatbikatrnm i59i lehindcki
hiikiimleri gegerlidir.
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MADDE I3 - DE1\'trME SIIRESi

a. Bu sdzletne kapsamrndaki iigilerirl dcnenre siiresi 3 aydl1

b. Deneme stiresi esnasrnda tarailardau herhangi biri i; akdini yazrlt olarak onccdcn

ihbar vermeden veya herhangi bir tazminat <jdcmeden feshedebilir. Dcneme siiresi

igerisindeki i$ten grkarmalar ilgili $ube Miidiirii'niin teklifi ve Daire Ba$kanr'nln onayr ile
yaprlll.
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MADDE 14 - CALISMA $AITTLARI

a. Bu Sdzle$me kapsanrna giren igyerlerindeki iggilere, kadrolartna tekabiil eden

i.icretlerde[ daha az iicret verilemez. iggilerin tcret, dcrece ve kademeleri aleyhlerine olacak
qekilde hig bir suretle degifti lemez.

b, igveren, yazrL muvafakatmr almadar hig bir i99iyi i$e girdipi veya halen gahimakta

oldupu iq srmfinm veya bran$rnrn drgrnda bagka bir ige nakledemez, kadro ve ineslegini
degi$tiremez. Iggilerin gdrev tarifleri veya yapmakta olduklan i9ler, igginin i9 sntflarr ve

mesleklerini degigtirmemek sartryla i$verence degi$tirilebilir. Ancak, i$veren zaruret

hallerinde iqgileri derece ve i.invanlan kargrLlr olmak i.izere ba$ka bir iSyerine nakledebilir.
Ulu$mazl* hallerinde konu Qahqma IliSkileri Kurulu'nda giiriiliiliir'

c. Sakathgl yetkili sallk kurullannca saptanan il9i, iicretinde azalma olmaksrzrn

raporu istikametinde, uygun bir pozisyona igverence nakledilebilir.

d. lqveren iggilerin gah;ma saatlerini izlemek igin devam cetvcli veya kart basma

sistemi kullanabilir. Kart basma sistemi kullanllmasl halinde igqiler igveren taraflndan

belirlenen gall$ma ve vardiya saatlerinin ba$langrg ve bitimlerindcn en 9ok 15 dakika dnce

veya sonra kart basabilirler. Bu durumlarda igverenin ilan ettigi i$e veya vardiyaya

baSlama/biti9 saatleri esas allnrr. Bu maddenin uygulanmaslnda iyi niyet kurallarrna uygun

hareket edilir.

e. lsverenin istihdamrndaki iggiler iqyeri agamazlar veya bagka bir iS tulamazlar'
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MADDE 15 - ciiNl,ijr vp nlrrnr,rx qALI$MA SURELERi, DiNLENME
MI DDEl'LERi. cECE C^Ll$MAst, vnn-oivaL,rn

a. Giinliik ve haftalk normal gahqma siireleri:

(1) Normal gahgma haftasr 5 giinde tamamlanan toplam 38 saatten, vardiyall
galfmalarda ise 5 giinde tamamlanan 37.5 saatlen ibarettir.

(2) Giinliik gairgma saatleinin baslanglcl ve bitim saatleri memlcket saat ayarlDa gdre

igverence diizer enir.

(3) iggilerin ite bailama vc bitim saatleri ile dinlenme saatleri ilyerinde asrlacak

levhalarda gdsterilir.

b. Dinlenme Miiddetle.i:

iggilere, giinllik galtgna siiresinin otalama bir zamantnda en gok 1 saat iicretsiz ara

dinlenrneii (yernek paydosu) verilir' Bu yemek vc dinlenme zamanlannda itQi tamamen

serbesttir.

c. Vardiyalar:

(l) Giinde 24 saat faaliyet gdstermesi gerekli igyerlerinde itveren vardiya usulii

gahgma yaphrabilir, vardiyalarla ilgili her tiirlii gah$ma proglamlm' yasa ve mevzuala uygun

olmak tanlyla yapar, dtzeDler ve degi;tirebilir.

(2) iqveren vardiya usulii gah$rlan i$yerlerinde biri ara vardiyasr olmak iizere' 24 saat

iginde en gok 4 vardiya gahgtrrabilir.

(3) i5veren, vardiyalar halinde talltmalarda haftalrk vardiya adetlerilli' ara din]enme

saatlerini, vardiyaiann baSLangrg ve bitlm saatlerini ve vardiyalcrdaki iggileri' igyerinde

asacagr levhalarda gdsteir.

(4) Vardiya defigikliklerincte' iggiler iki vardiya miiddeti geqmedikqe ikinci vardiyada

gah$tullamazlar.

(5) Siirekli veya stireksiz olarak vardiya gairSan iggilcre vardiyall gall$trklarl stire iqin
o/o15 vardiya zalnlnl ddeDir.

d. Kemalpafa (DISKO-HIT) l$yerindc qaLima:

Disko-Hit igyerinin yeraltt tesislerinde devamh istihdam edilcn iggiler ile $irilyer
igyerinden gdnderilcrek bir gnn veya claha fazla siire ile (4 saat ve fazlasl bir giin sayrlu)

yiraltrnda g-ahSturlan i59ilere, bir mr.lktescp hak leqkil etmemek kaydryla' bordrolannda ayrt

tir siltunda goste lmek suretiyle, iioretierinin %15 fazlasl yeraltl zammt olarak tjdenir' Bu

;;;; i;pi. Sozleqmede ve Kanunda beliitilcn 9ah9ma siiresindcn sayrlan haller ile yrlhk

izinlerde tidenmeye devam cdilir.
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MADDE T6 . TAZLA CALISMA

a. Normal Fazla CalLSma:

(l) Normal gahtma siiresi hafianrn ilk 4 giinii 8 Cuma giinii 6 saat gahtmaktan oluFn
38 saattir. lgyerindeki gahqma ve virdiya diizeni tamamen ifvetenin sorumlululunda olup,
iqveren bu diizenlemeleri ko$ullara gdre istedili qekilde degigtirebilir. Kornutanhgrn gorekli
gordiigii hallerde ayda I defayr gegmemek izerc \eya biitiin Karargah'rn haflada 40 saat

gahgmasr durumunda iqgiler de 40 saat galqacaklardtr ve 38/40 saat araslndaki 2 saatllk fark
iqin fazla mesai ddenmeyecektir. Bu[un dtgmda giinde 8 saat ve Cuma giinleri 6 saat normal

Qahsma siireleri ve haftada 38 saat iizednde yaptlan hcr tiirlii galltma ile vardiyalarda, gece

iginde gahgmalarda giinllik 7.5 saat ve haftahk 37.5 saat nomal 9ah$ma siireleri tlzerinde

gahqma fazla gahpmadrl. Irazla gallqrna yaprhnasrna ihtiyaq duyuldugu takdirde i$giler 24 saat

dncesinden haberdar edilir. Ara dinlenmeleri gall$ma siiresinden sayllmaz.

(2) Haflamn galgrlnayiur 6. ve T giinleri de dahil olmak iizcrc her bir saat fazla

galgrna igin verilecek ilcret, normal gah$ma iicretinin saat bagrna diigen miktannrn 2 katl

otarat oaenlr. (Saat iicreti x 2 x fazla gahtrlan saat). Ancak haftanrn 6 ve T giinlerinde

planlanmli olan lazla galllma J saatten az ise 3 saal kabul edilir'

b. Ulusal Bayram ve Gencl l atil Giinii Cah$ma:

Ulusal Bayram ve Cenel 'latil giinlerinde yaprlan her tiirlij gah$ma normal saat

ticretinin 3 kat olarak ddenir' (Saat iicreti x 3 x fazla gallgllan saat) Ancak bu giinlerde

planlanmrg olan fazla gall$ma 3 saatten az isc 3 saat kabul edilir'

c. Fazla mesai yaprlmasr halinde. fazla mesai iicretinin hesapla p dderunesi iQin

ifveren tarantrdan diizeni.n"n fazla mcsai fonnlarr esas allnrr' Bu fonnlar i$ginin kendisi ve

igveren ternsilcisi tarafindan imzalanlr' iggilel bu formlarr imzalamakla fazla mesai yapmayt

v; fazla mesai iicrellerinirr bu formlarda beiirrilen saatlere gdre hesaplanmasnt peginen kabul

ederler. iiin karsrlgr fazla nlesai yaptrnlamaz

d. iqgi nornal gaitgma siireieri dtgmda ve zorunlu hallerde daha dnceden

programlanmamr$ tit illriyog igiti igvelence i$e gagrrllmasl iizerine, me$ru mazeret halleri

drg,idu, gtir"u" gelmek iorLmdadrr' Bu dulumcla l'azla gahgrnaya ait siire, iggirin fiilen

gui,pt,gi Jr,"y" 2 saat ilave edilerek hesaplanrr. Bu fazla gah$maya ait 6deme yukartdaki (b)

bendine g6re yaprlrr.

e. Fazla callsma saatlerinin hesabrnda yarrm saatten az oian miiddetlcr yanm saat'

fazlasl ise bir saat sayrlrr.

f. Gegici gdrev csnasutda fiilcn l apthug olan fazla galtgmalann iicreti yukanda tesbit

edilmip esaslar iizirinden tjclcnir. Goqici gdlcv mahalline gidip gelmede yolda geqen zaman

iginde hilen gairganlara, no nal rrcsairrin ilzerindeki siireler igin fazla mcsai odenir'

l6 Mart 2015 t7



MADDE T7 - ULUSAL BAYRAM Vf, GENEL TATiL Gi-JNLtrRiNDtr iZiN

a. Ulusal Bayram, Genel Tatil, Dini llayram ve Yrlbagr tatillerinde igqilere yasalara

uygun olamk iicretlerindeu helhar,gi bir kesinti yaprlmaksrzrn izin verilir.

b. Ulusal Bayram v€ Genel TatiL giinlerinin son gtinii Cuma giiniine tesadiif etmesi

halinde ertesi gii , yani Cumadesi gijnii dc bir tatil giinii sayrlu.

c. Ulusal Bayran vc Cenel Tatil giinleri igin izinli sayrlan i$gilerin bu giinlerde
gal$malan istcnirse, durum i$verence 24 saat cincesinden iSgilere duyurulur'
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tsdLUM IV
i.iCRET vD trcrurr zAMLAtu

MA-DDE 18 - LcIt-ET. UCRETiN TARiFi VE i'CRET 6DEME GUNU

a. Ucret: Ilu sijzleqme kapsamrna gircn iggiler maktu ayhkh i$9iler olup hafta tatili ve

genel tatil gi.inlerine ait iicietleri ile sosyal yardrmlan ayhk ticretleri igindedir.

b. Giindelik iicret: Ayllk iicretin otuzda biridir. Kesri giinliik tidemelerde ve disiplin
cezalanndaki gtindelik kesintilerinde kullanrhr.

c. Saat iicreti: Aylft iicretin ikiyiizbe$te biridir. Sadece, fazla mesai ve sendika aidalr

hesabrnda kullanrlrr.

d. Ayhk iioret (maa$) ayda bir, qahqrlan ayrn son i9 giinii iginde ddenir.

e. l{amazan ve Kurban Bayramlarrnrn baSiangtctndan dnceki hafla iginde iggilere

iidemeyi takip eden ilk ikalniyelerinden kesilmek iizcre 2,000.-TL avans verilir' Ancak

avansm verildigi ay ile avanstn kesileoegi ikamiye aym ay iginde olursa avans bu ikamiyeyi

takip eden ikimiyeden kesilir. ikamiyeleri toplu olarak Ocak ayrnda alan iggilerin siiz

konusu avanslar,, ar.ansln verildiEi ayr takip eden 2 ay igerisinde 2 ciil taksit halinde kesilir.
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MADDE 19 - i$YERLBITiNDEKi KADITOLAR VE BEKLEME SURELERi

a. Kadrolar:

Bu sdzle$ne kapsam igindeki i$yerle kadrolafl EK-l'de giisterilmi$ olup, bu
sdzle$menil bir pargasr ve devamrdrr.

90 gi.in,

9 
^y,

bir kademe igin I Ytl,
(4) Yedinci kaderneden onbirinci kademe;'e kadar her

bir kademe igin 2 Ytl.

Birinci kadcmcden ikiici kademeye geQi$, i$gilerin denemo siirelerinin tamamlanmasl

ijzerine verilir. ikinci kademeden ilerideki diger kademelere geqit, yukarlda belirtilen

bekleme siircle nitr lanlarnlanlnasr ve i$ginin iSindcki baqanstnln bu bekleme siiresi igerisinde

tatrninkar veya daha iyi olduEunun sicil anirlerinoe lasdik edilmesi sartrna baELdlr' ltqinin
igindeki bagarrsrnrn tatmirkal olmadrgmrn sicil amirlerince belirlenmesi halinde, kademe

bekleme siiresi, en gok 6 ay ertelenebilir' Taraflarrn bu konu ile ilgili gikayetieri, Qall$ma

ili$kileri Kurulu' nda gijrtiiiiliir.

c. Kddro a./altllra'-rl \e ipldllcr..

Herhangi bir uedenle kadro azaltllNasl veya iplali gerektipinde i$veren, iist

Karargal ardan aldrgt eLlirler gergevesinde. bu kadrolarda buiunan i;gilerdcnl

(1) Giimillli olzrrak grkmak isteyenleri,

iZj Hertrangi bir Sosyal Gi.ivenlik Kurumundan emekli aylgl almakta olanlan'

(3) EmekiiliEire hak kazanmrg olanlart,
(4) igycrilde en az krdemi olanlan ilteD g*arrr'

iSj (uA,o u"yn L<arlolaln iptali halinde iptalin agrklandrlr ..larih itiban ile'

emeklilifine hak kazanmtg olan iggilere 34 hafta, emekliliEine heniiz hak

kazanmamrS olan igqilere 38 hafta iizerinden ihbar tazminatl peqin olarak <idenir'

Yukafldaki ittert grl(artlma slralamastnrn uygulamasl Sendika ile gdrtitiiliir-

d. iqvelen, yt (irrlcla belirtjlen c Maddesine gijre i;ten grkalthEr i$gilerle ilgili

olarak,4857 saytl, i; ita,tuttltuun 29. N1addesinde,6 ay iginde aynr nitelikteki i9 igin yeniden

ifgi almak isbiigi l;kdirde c (4) madJesrne gdrc i;ten qrkarttrgr igqilerden nitelikleri uygun

olanlafl en krclenill.ittdcn baqlayarak i;c !uBrnr' l)qiniLl i)e alrlmarn'rsr h'rlinde 2 ayhk iicreti

tutannda tazmiIlalr 1 ay igerisinrle tiJer

b. Ucret cetvellcrinde kaderne bekleme srireleri:

(1) Birinci kademeden ikinci kademeye
(2) ikinci kademeden iigiincii kademeye
(3) Ugijncii kademeden yedinci kademeye kadar her
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MADDE 20 . OCRIJT ZAMLARI

a. itvefen 1 Ocak 2015 tarihindcl baqlayarak, 31i2.2014 rarihindeki Ek 3
tablosundaki iicret cetvellerine 7o 0,5 eklendikten sonra yanstrlmak tizerc, ikiqer aylk
dd[emler sonunda 'l'tirkiye lstatistik I(urumu Tiiketici Fiyatlarr Endeksi ve degigim oranr
(2003=100) afirqlanna gdre hayal pahahllgr zatnml vermeyi kabul eder.

b. Bu zalDlar sadcce r:icfeLlere ve 22. naddcde belirtilen sosyal yardrmlara uygulamr.
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BOLUM V

SOSYAL YAIIDIMLAR, iKRAMiYELER
VI] HARCIRAHLAR

MADDE 2I - AYLIK SOSYAL YAIIDIMLAR

iqyerlerinde gahfan biitiin iqgilere, ycmek, yakacak, sr -yogurt parasr, yrlhk izin ve
bayram hargliklafl, gocuk. aiie ve lisaD yardrmr karslh$ olarak verilen sosyai yardlm maktu
ayllk iicretin (maagm) igindedir.
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MADDE 22 . DiEtrIt SOSYAL YARDIMLAR

a. Dogum Yard|Dr:

Erkek i$ginin etinin veya kadrn i$ginin doEum yapmasr halinde ilk iki gocugun her biri
igin brut 2.000 -TL dolurr yardrmr yaprlrr. ll(jz veya dahc fazla dogum halindc de dofum
yardlmr miktan degilnez. lJgiincli ve sonraki gocuk igin dogum yardrml yapllmaz.

Dogum yapmalan halinde kadrn iqgilere, dolum izinieri stiresince SGK tarafindan
ddenen gegici iq gtlrerllezlik iicrcli i$verence tana iblag edilir.

b. Oiiim YardLmr:

(l) iggnrin cili:mii lulinde kanuni varislerine, vcya tam tef€kkiillti Devlet Hastrmesi
Heyet Raporu ile srplauor$ "igyerinde halen mevcut kadrolarda i'gdremezlik" rapofll
ahnmasl halinde iqgillin l<enclisine l0 hafta tutannda ihbar i.icreti pe$in olarak 6deni(.
lpgdrmezlilin tespitiuc igverenin itiraz hakkr sakhdrr. igginin ig kazasr scbebiyle oZ10 ve daha

fazla ifgiic kaybrnda ve bu kaybru iSgdrcmezlik durumu olu$turmadlgl irallerde, durumun
SGK raporu ile belgelc|rmesi koguluyla, briit 5.800 -l'L ddenir.

(2) igvelen ayfrca dlijm tadhini takip eden ilk maaglaldan her i19i igin 250 -TL,
keserek iilen igginin r,arsa et vc gocLlklarlna, eg ve gocuklart yoksa ame ve babasrna Odennek

iizere sendikanln gdstefecegi bnnka hesabtna yattrlr.

(3) i;gini,r e;,gocuh, antrc ve babalartntn ijliimii halinde briit 1 200 -TL ddenir'

c. Evleru)re yrrdlrnrl

i5veien, evlencn iqqilerc, briit 2.100 -l l, tularrnda evlenme yardrmr yapar' Bu yardtm

aynl ityerinde qalr$an c$lelder yalnlz biritre verilir.

Sozle$nenir 2. yrltnda yukartcla beliailen miktarlar b(l) bendi drgrnda 1 Ocak 2015 -

31 Arahk 2015 la hleri arastnda gergeklegecek Tiirkiye istatistik Kurumu 'l iiketici Fiyatlarr

Endeksi ve Defiirm Oranr (2003:100) bazh artr$1 oranmda yiikseltilecektir'
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MADDE 23 . IKITANTiYELIJR

a. Itvercn, igye|inde galrgan iqgilere yrlda 4 maag tutannda ikramiye verir.
lkramiyeler Mart, llazilan, Eyltil, Arahk aylannda maaglan ile birlikte 6denir.

b. ikramiyclerden birine hak kazanabilmek igin iqgilelin iqyerlerinde ddeme

tarihinden geriye doEru tarn gahsml$ oln]alart ;arttlr. ikramiye tidcmc larihlci arasmda ise

alnan, gtkan veyiL QrlialrLan iggilerin ikamiye haklan bu tideme dcweleri arasrnda gahgtlan

her bir giin igin krstelycvm usulii ile ddellrr.

c. Yasalara lrare anahk, hastalk, ig kazast, sefer gorev emri gibi klsa siireli askerlik

hizmetled ve 30 giiue kadar olai tutukluluk hallerindeki ticretsiz izin statiileri ve pe$irl ddenen

ihbar s0releri, ikrarLrit,elerii odenmesiue esas olan sureler aglsrndan tam gahsma saylhr.

d. En az 5 l'rlllk krdcmi olan iggiler', her yII l0 Arahk tarihine kadar yulll olarak

miiracaat €tneleri haLiride, bu maddenin a. fiklaslna gdre ddenen ikramiyelerini Ocak ayt

maaglan ile birlikte loplLl olarak alabilirler. igginin herhangi bjr nedenle iften ayrllmasl

halinde gaL$rlnlayan r.i rcye air hak etmedikleri ikramiyeleri (krst yaprlarak) igginin aynhqrnda

yaptlacak ddemeden nraltsup edilir.
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MADDE 24 - clrcici CoRl]V YOLLUK Vlt ciJNDELiKLERi

a. iggileliu gdrevler:i iie ilgili olarak yuft iginde veya yurt drtrnda gegici gttrev
seyahati yapmalar gelclicbilir. iqveren gegici giirevini iqgiye 24 saat ijnccden bildi r.

b. Yurl igi \u ylrfi dr$r gcirev seyahatlerinde i$gilere NATO sivil memurlanna
uygulananharcrralr "istemi uygulamr.

c. Gdrev ijzclligi redcniyle gdrev seyahatlerine gidig ve geli;lerde arag kullanan

$dliirlere giinliil grirsrna sufcsini a$an siireler lhzla mesai olarak ddenir.
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BOLUM VI
i$ sAdlrer vE GtjvDNLiGi

MADDE 25 _ I$ SAGLIdI VD GUVENLidi
a. Sorumluluklar:

... , IEveren,_i9.saglr& ve giivenligi konusunda yasa, tiiziik vc yonetmeliklerle kendisine
)'uKrenen gorevterl. atmasr gerekli tedbirleri ve saElamakla yiiktimlii oldrjlu hususlan yerine
getirmek zorundadrr.

. . .l$giler de, iq salhlr ve giivenligi tedbirlerine uymak, bu konuda egitimlere kat mak,
i$yerini, alet, arag-gereg, tezga}t, koruyucu maizeme, giysi ve dolabrnl hci an temiz, diize.li
ve bakrmh 

_bulundurmak, i$in gerektirdigi kor.uyucu malzenlc ve gereci igyeri amirinden
istemek, kullanmak, giiventi[e, saglfa aykrrr durum]an gdrdiigiinde ilk amirine bildirmeklen
sorumludur.

b. Salhk kontrollan:

. . 
I$veren biitUn iggilerini yrlda bir defa kapsaml bir salhk kontrolundan gcaiiir. Saglk

kodtroliiniin kapsamr igveren tarafindan belirlcnir. igverenin saghk danrgmanr tarafinclan
gerekli giiriilmesi ve i$Verenin onayt ile hcr tiirltj ileri teikikler de yaprlrr.

c. Koruyucu giysive malzeme:
(l) igveren, iq Saghgl ve ciivenligi TiiziiEii gercfince iqgilerin safhklannl korumak

ve onland emniyetli galgmalaunr saglamak iizere, iq clbiselerinin drgrnda, igin ve i5 yerinin
dzelliklerine. gdre gereken koruyucu giysi ve malzemeyi de tetnin en:nekle sorumludur. Bu
malzemeler It Saghgl ve Giivenligi Kurulu rarafindan tesbil edilir.

(2) Koruytcu giysi ve malzemeler iqverenin mtilkiyetindedir. i9 ba5rnda giyilmesi
gereklidir. Giymeyenler hakkmda disiplin iglemi yaprlrr.

(3) lgverenin verdili koruyucu giysi ve malzeme higbir nedenle bagkasrna
devredilemez.

d. i9 Elbiseleri:
(1) igveren, iqyerinin cizelliklerini ve iqgilerin cinsiyetjni dikl<ate alamk yrlda 4

pantolo!-/etek, 6 gtjmlek/bluz (ii9ii krsa kollu), biri yaz|k, biri krghk olmak iizere 2 giit
ayakkabl verir. $ofOrlere ek olarak yllda I ceket, kavat ve si.iveter ve lir.

(2) I$gilere 2 yrlda bir, I adet montgomery, I adet drme kemer vc I adet yclek
verilir.

(3) I9 elbiseleri i$verenin miilkiyetindedir. i9 bagrnda
Giymeyenler hakkrnda disiplin iplemi yaprlrr.

(4) igverenin verdili iq elbiseleri higbir nedenle ba$kasrna
koruJrmasl ve temizliEi igginin sorumlulugulldadrr.

(5) Bu malzemeler i9 Saglgr ve Giivenlili Kurulu tarafindan
karar i$veren'e aittir.
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MADDE 26 - i$YERiNtr GiDig.GELiS AITACLARINDAN YARARLANMA

,^_ ^ _1^ , ]l"tl1 tagrma ara{laonrn. iqlemedigi saatlerde fazla mesaiyc/varcliyaya geicn ve
Tazla mesatden/vardiyadan grkar igEilere i+vererr vasrla temio eder.

. . . . b. igveren, iqgilerin 16ld maddesi gercgince ige galrrlmalarr halinde evterinden ahnrpit bitiminde evle ne brrakrlmalarrnr saglar.
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BOLiJM vII

iZiNLER

MADDE 27 - YILLIK UCRETLi IZiN

a. Bu siizle$mede kabul edilen durumlar dl$mda iggilerin i.icretli izinleri 4857 sayrh ip
Yasasr ve Yrlhk Ucretli lzin YdnetmeliEi hiikiimlerine gdre diizenlenir, yrlhk izin gizelgeleri
ig ve i$yerle nin elverdigi oranda itgilerin arzusu gdz iintinde tutularak i$yeri amirlerincc
diizenlenir, iicretli izin yiinetmelifinde belirtilen izin Kurulu,nca ve nihai olarak da iqverence
onaylandrktan sonra kesinletir. Kesinleqen izin tarihleri ancak qok zorunlu hallerde Sivil
Personel Miidijrliign'niin onayr ile deligtirilebilir.

b. Aiafrda belirtilen y hk i.icretli iziDler, iqginin i'e girdigi giinden ba$layarak hak
kazantlmak rizere, igyerinde 1 yrl doldurduktar sonra ilginin istegi iizerire bir defada verilir.
Iqgi dilerse bir bdliimii 10 iggiiniinden az olmamak tizere, i.icretli yrlhk izin sijresini iki
bdliimde kullanabilir. Bu istek i$ginin yazrl ba9vurmasr tizerine yerine getirilebilir.

c. lzin giinleri saylsl:
(l) Bir yrldan be9 yrlakadar olanlara (Beg yrl dahil)
(2) Beq yrldan fazla onbeg yrldan az olanlara
(3) Onbeq yrl (dahil) daha fazla hizmeti olanlara yrlda

: 20 i$giinti.
: 25 i$gijnii.
: 30 i$gtinil.

d. Kullanma:
(1) Ytlllk iicretli izinler ait oldugu yrl iginde kullanllr. Zorunlu hallerde yrl iqinde

kullamlmaylp ertesi yrla devredilen izinler, en geg miiteakip ytltn Nisan ayl sonuna kadar
kullandrrrlrr. Herhangi bir sebeple igten aynlan iqgiler yrllk izinledni iliqik kesme tarihinden
6nce kullarurlar. Ancak igveren, hakl fesih nedenleri ile i$ten grkarttrEr i9gilerin bir.ikmig
yrll* izinleiini iicret olarak dder.

(2) Ucretli yrlhk izin siiresine mstlayan hafta tatili, ulusal baymnl, genel tatil giinleri
bu izinlere eklenir ve tioretle ddonir. Yrlhk i.icretli izin hesabrnda Cumartesi issrim.i
sayllmaz.

(3) Yoi izni yasa hii.kiimleri uyannca veiilir.

e. DISKO-HIT personcline yrlhk izinlerine ek olarak 3 gtn daha i.icretli izin verilir.
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MADDE 28 - UCRETLi 0ZELiZLN

i9giye, yrllk iicretli izinden
istinaden ve mazeretleri srasmda kullaniflllmamak 

iizere ay.ca, agalrdaki mazeretredne

.. i$girinl evlenmesi, etinin dogum yapmasr, anner baba, eg, kaynvalide, kayrnpeder,
co-cuklan. karde$teri. biiyiikannesi, uityiitiatasr ue alger "d;;;'il. ;"receye kadar)dliimtl. mesai saatleri drsrnda vaoamavacalr Sahsi igleri ve mazeretleri ile yukarrda slralanmlsaiJe 

. 
bireylerinin o'ruy"n. u" i"au"ir*f iqi"--irili 

'ii 
.;,;;;il;u;dr."'ilti,rotei orurutgdrderildigini beigelemeleri halinde kullanrlmak, yrlda toplam i!'i;gjnunt g"9_".r* ur"r"iicretli maz eret izni vedlir.

.. Bu izinler yrlhk olup bir sonraki ytla devredilemez ve iggilerin yazrll mliraoaatlanUzedne verilir. Acil hallerde isciler
vererek sdzrti miiracauttu,tu uu i-r tuttl',]nbddnn$ii 

beicelendimek kaydryia arhtrll birgj
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MADDE 29 - HASTALIK iZNi

a. llastalaima veya yaralaffna nedcni ilc i$e gelemcyen i;gilcr, durumlanm illi
amirle ne en klsa zananda haber vemck zorundadrrlar.

(1) Viziteye 9lkan, muayene sonucu istirahat alnaksrzln, normal siir.e iginde igyerine
ddnenle n muayene, tedavi ve yolda gegen strreleri i$ siiresinden saylhr.

(2) Yukanda belirtilen ko$ullarr ycfine getimleyenler veya SGK'ya rnualene iqrn
gittifini belgeleyemeyenler, saphk tesislerinden ayrrlq kayttlanna gdre istirahalli olmadtk]an
halde zamarunda i5 yerine ddnmeyenler hakkrnda disiplin i;lemi yaprlrr.

(3) izindeyken hastalanan iqgiler.in, bir sa!|k tesisindc yatrnlarak tedavi gdrdiikleri
giinler izinden sayrlmaz. Ancak, izin siiresj iginde alrnan istirahat grinlerinirr rznr asmayan
siiresi. izinden saylltr.

(4) Hastahgln iki iggiinii veya daLha krsa siinnesi halinde i99i, ige baqladrgr giin, SGK
hastanesinden veya SGK buiunmayan yerlerdc resmi bil doktordan aldrlr raporu veya belgeyi
amirine vermek zorundadrr.

.. b. Ilastalk nedeniyle i9e geimeyen iqgilcrin, SGK doktorundan rapor gctirrnek kogulu
ile, maaplanndan herhangi bir kesinti yaprlmaz. Ancak, bu siireler igin SGK,ca iggiye ddenen
her tiirlii it giiremezlik <ldenekleri iqverence iiginin maagrndan di\iiltir.

._c.- 
SGK'ca gdrevlendirilmiq ve yetki verilmit doktor veya saEllk kurullar.lnln verecegi

rapor ile hastahlr belgelenen iggilere stirekli olarak l2 aya kadar istirahat izni verilir. Ancak,
iggilerin ig akdi, SGK saglk tesislerinde ledavi ve istjrahat stiresince llsh edilerrcz.

. ..d..T.C. Emekli Sandrfir'ndan emekli olup da igyerler.inde istihdam edilen iggilerin
hastal*, i$ kazasr ve anahk hallerinde bagh olduklan Devlet veya Asker flastanelerinde
tedavi edilmeleri veya istirahatli krLnmalarr halinde, iicretlcrindcn herhangi bir kesinti
yap maz.
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MADDE 30 - UCIIETSiZ iZiN

I!9inin ijnceden miiracaati ve amirlorinirl dc onayl iizedne iicretsiz izin verilebilir.
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MADDE 31 - ASKERLiK iZNi

Sefer gdrev emri ile gdrevlendirilcn i$giler, doniiglerinde nitelik ve yetenekleine

uygun bog kadro bulundugunda, diler baqvuranlara tercih edilir'. Bu srire, 90 giinii
gegmedikge, iqginin iiyeri ile ilgisi kesilmez ve bu stire iginde de iicretinin yarrsr ddeuir.
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MADDE 32 . GIJVENLiK BELGESI VE BAGLILIK

Her iqgi ige girdilinde giivenlik ve bafhhk belgesi imzalar. Resmi konularda iSgiler

azami gizlilife uyarlar. Resmi gdrev vc durumlan gereli dfrendikleri gizli bilgilcri i;giincti bir
kiqiye bildirmezler. Aksine davrananlar hakkurda disiplin iglelni uygulantt.
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BOLUM VIII

UYU.SMAZLIKLARIN qOZLM YOLLARI VE
HizMET AKiTLERitrriN sola rnnEsi

MADDtr 33 - TUTUKLUJ UK, GoZETiM ALTINA ALINMA,
MAHKUMiYET vE TRAFiK KAZALARI

a. Tutukluluk, gdzetim altlna ahnma ve mahkumiyet halle nde, 45 giinc kadar olan
su:eje 

T9.1 
tcretsiz izinli sayrlrr. itginin turukluluk ve gciietim altrna airnmi siiresi 45 giinii

agtl$ takdirde hizmet akdi miinfesih sayrlrr. yeniden ige ahp almamada i$veren serbesttir.

..b. Yiiz kzarhcr suglar ile, sabotaj, Devletin iilke ve milleti ile biitiinltigiine, milli
giivenlige, kamu di.izenine kar$r ve 5816 sayrh yasada belirlenen Atatork aleyhine i$lenen

:t?].. n:d".rl ile hilkttm giyenler cezanm ertelenmesi, paraya gevrilmesi veya ilfa ugiamasr
halte nde dahi higbir suretle tekar ige airnmazlar.

c, Igverene ait motorlu ta$lt araglan veya ig makinalannrn kanfllklan tralik kazalar
NATO usul ve talimatlan ile mahalli rrafik kanunlan uyannca iqicm gdriir. Bu gibi
durumlarda igveren araglanm kullanan toldrlerine hukuksal destek saglar. NA:[O
siiriicillerinin kazalarda 3. gahrslara ver.dikleri zararlar, siiriiciilerin afrr ihmal, kasrt, ilgili yasa
ve kurallara u),rnamalanndan dogan haller drgrnda, i$vercn tarafindan iistlenilir. Siiriiciilerin
agr ilunal, kaslt, kusur, yasa ve kurallara ul up uymadrklarr igveren tarafrndan kurulan Trafik
Kazalanm inceleme Kurulu tarafindan tesbit edilir.

Trafik kazasr yapan siiriiciiler ve ig makinala operatijrleri bu nedenlc tutuklandtklal veya
hilkiim giydikleri takdirde 90 giin iginde hiikrinltltik veya tutukluluk hali sona ermer gamyra:

(1) Tutuklu veya hi.ikilmlii kaldrklan siirenin sonunda 7 giin iQinde,

(2) Ehliyetin mahkemece geri alnmrg olmasr durumurlda, ehliyetin iade edildili
tarihten itibaren 7 gtn iginde, bagvurmalan halinde eski iglerine airnular. Ma-hkemece suqsuz
oldugu belirlennesi halinde iicretsiz izin siiresinin 1/2'si kadar iicreti ddcnir. 90 giinden fazla
siiren hiikiimliiliik veya tutukluluk halinde telcar i$e batlatma igverenin takdirine balhdrr.
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MADDE 34 - iHBAR oxollrni
a. Siiresi belirli olmayan siirekli hizrnet akitlerinin feshinden once durumun isveren

larafindan itgiye bildirilmesi gerekir.

(1) lqyerinde ah aydan az gah;mrg bulunan i$Qiye, ihbann bildirilmesindcu sonra
gelecek 3. haffa nihayetinde,

(2) Igyerinde alh aydan birbuguk yrla kadar galgmrq bulunan i5giye, ihbann
bildirilmesinden sonra gelecek 6. hafia nihayetinde,

(3) l$yerinde bir bugrlk yrldan ii9 yrla kadar gahqmrg bulunan i$giye, ihba n
bildirilmesinden sorua gelecek 13. haffa nihayetinde,

(4) igyerinde iig yrldan fazla gahlmrg bulunan iggiye, ihbarrn bilclirilmesinden sonra
gelecek 30. haffa nihayetinde, fesih muteber olur.

b. Yukandaki ihbar siireleri esnasrnda i99iye yeni bir i9 arayabihnesi igin, iicret veya
izinlerinden bir kesinti yaprlmadan giinde 2 saat izin verilir. i99i, bu izni topluca kullanmak
istedigi takdirde, bu hususu ipverene bildirmek suretiyle bu miiddeti ifin sona erme tarihinden
ewelki giinlerc isabet ettirebilir.

c. ihbar tinelled iginde igginin igyerinde gahgmasrna gerek gdriilmedigi hallerde,
igveren ihbar cinellerine ait ticretini iqgiye pe$in ijdemek surctiyle hizmet akdini feshedebilir.

d. Aynca i$veren emeklilile hak kazanmrg olup veya bir sosyal giiver ik kurulugundan
EMEKIi OIUP dA NATO MORAL VE SOSYAL HIZMETLEI{ DONER SERMAYE $UBESi
iqyerinde gahganlardan, iQ y0netmeliklerindc belirtilen ya; srnr! nedcni ile, igen
grkardrklanna ihbar tjnellerini pegin olarak dder. Bu durumda dopum tarihleri I Kasrm-3l
Arahk arasrnda olan iggilerin emeklilik i$lemlcri, takip eden yrln I Ooak tarihinden gegerli
olmak iizere i$leme koyulur.

e. istifa etmek isteyen i99i, emeklilik harig olmak iizere, yukanda (a) bendinde
zikedilen fesih ijnellerine riayet etmege mecburdur. Riayet etmediEi takdirdc, bu siirelere
tekabiil eden ihbar tazminao tutarrru itverene tazminat olarak ijdemek zorundadrr.
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MADDtr 35 - KIDEM TAZMINATI

Bh yrl veya daha fazla gaLlmrt olmalan $artryla iqgilere,

a, 9ah$rlm1$ her tam yrl igin bu siizlegmenin yiiriirltik tarihinden itibaren 45 giinliik
Ucrete tekabiil eden ktdem tazrninatr, i$ Yasasr'nrn 14. Maddesi uyannca ddenir. Bu
madde ayhk ilcretleri krdem tazminatl tavanlnln altlnda olan i;9ilcr igin uygulamr.

b. iqginin dlilmii halinde, eler hak kazanmrgsa, krdem tazminatr kanuni varislerine
itdenir.

c. Bu Sdzle$menin 19c maddesinde yer alan nedenlerden dolayr i$tcrr grkartmalarda
krdem tazminatt tutannm %25'i ilave hizmet tazminatl sabit olarak ddenir.
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MADDE 36- DiSiPLiN i$LEMLERi

a. Genel Ilkelerl

. .(l). iq_ginin Et 2 cetvelde gijsterilen suglardan birini iglemesi halinde, sijzkonusu i$gi
hakkrnda disiplin iglerni yaprlrr.

(2) Ek 2 ceza cetvelinde belirtilen fiiller igin kargrlannda glisterilcn cezalardan bagka ceza
ve lemez.

(3) I;giye aym fiilden dtiirii iki ayn disiplin cezasr vedlemez.

(4) Verilen cezalara kargr iggilerin yasal yollara bagvurma haklan sakhdrr.

(5) Kesilen para cezalarl, qallma ve Sosyal Giivenlik Bakanlgr,mn ilgili foluna
yatlnh.

(6) igginin savurunast ahrunadan itgi hakkrnda cezai iglem yaprlamaz. Savunma hakh
igin i$giye en az 24 saatlik siire verilir.

(7) Verilecek cezalarln Ek 2'de bulunan cetvele uygun olmasr gerekir. Ek cetvelde
belirtilen eylemler igin karttlannda beliltilen ceza tist smln ag amaz.

b. Ceza verme yetkisi ve takip edilecek ydntemler:

- (l) lgginin bir disiplin sugu iglemesi halinde, gube Miidiiriiniin emrinde gaLqan srrah
biitiin amirler, bu durumu bir tutanakla tespit cdip, igginin bagh oldugu gube Miidii inc
bildirirler.

. (2) ilgili $ube Miidiirti igginin savunmasrnr talep eder v€ kendisine 24 saatlik siire verir.
I$ginin bu siire iginde savu naslnt vermenresi, "savunma yapmak istenedifi', 5eklinde
Yorumlanlr.

(3) Savunmayr alan ilgili $ube Miidiirii gerekli gtjritse, i$9iyi ihrar cczasr i1e cezalandrrrr.

(4) Ilgili Sube Miidiirti, i$qinin daha agrr olarak cezalandurlmasrnr gerekli gii ir isc,
sugla ilgili belge ve kanrtlar ile igginin savunmasmr, iigili Grup Komutanuu (i99inin ba{h
oldugu Karaxgah Destek Grup Komutanl veya Muhabere Grup Komutaul) gdnderir. 1/2 vc I
gilnltik gUndelik licret kesintisi ancak igginin ba!! oldulu Gl.up Komuta tarafindan
verilebilir.

(5) 
. 
ilgili Grup Komutam, i;qinin eylemini n daha fazla ceza gerektirdi gini diiluniiyorsa,

gerckli biitiin ewagl Personel Bagkanhlr'na giindererek, konunun Disiplin Kurulu,l1da
gitrii$iilmesini talep edebilir.

. (6) Disiplin Kurul'r ihtar, %,1veya 2 giindolik ticret kesintisi yaprlmasrna reya iqginin
itten grkanlmasna karar verebilecegi gibi, iqginin disiplin sugunu itlerlledigine de karar
v-erebilir. Kurulun verecegi "i$ten glkarma" karan harig olmak iizere diler kararlarr kesindir.
"l$ten grkama" karan tavsiye niteliEindedir. /-) ,/!/' ,4/./l //"
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(7) Disiplin Kurulunut vereceEi ticret kesintisi gerektircn kararlan MORAL VE SOSyAL
HIZMETLER DONER SERMAYESI guBll Mijd0rij tarafLndan iqteme konur. ,,i$ten

g*arma" kaxan tavsiye niteliginde olup, uygun gdrulmesi halinde NA]O Miittefik Kara
Komutaohgr Aile Destek ve Moral Krsrm Amiri tarafrndan igleme konur.

(8) Ceza verme yetkisine sahip biitiin makamlar, verdikleri cezayl bir yazryla personelin
kendisine ve iglem igin de Personel BagkanLlrna bildirirler.

c. Disiplin Kuulu:

(1) Disiplin Kurulu igveren ve sendika tarafindan belirlenecek iger iiyedell olu$ur.
I$veren taraflndan segilen iiyelerden itverenin belirleyecefi birisi ayru:ramanda Kurulun
ba$kanLk gijrevini de yiiriitiir.

(2) Kurulun toplaryflaslru gerektiren durumun olu$masl iizerine Personel Batkar rEl

tarafindan sendikaya yazrh olarak bildirimde bulunulur. Bu bildirimde toplantl yeri vc tarihi
ile toplantr giindemi belirtilir.

(3) Kurulun iye 1am sayrsl ile toplanmasr esastlr. Ancak belirtilen yer ve zarnanda
iiyele n toplantrya katllmamasr Kurulun toplanmaslm engellemez. Bu durum tutulacak
tutanaga gegirilerek Kurul gahimaslna devam eder.

(4) Disiplin Kurulu iggiyi Kurulda dinler. Kurul gerekli gdrdi.iEiinde, konuyla ilgili dilcr
kiqileri de dinlemeye karar verebilir.

(5) Kurul, kararlartnt oy goklufiuyla alu. Her iyenin bir oy hakkt vardtr' Oylann eqit
grkmasr halinde ba5kanrn oyu dogruitusunda karar alDmllf olur.

(6) Kar$r oy kullananlar, rapora kargt oy gdrii$iinii yazabilirler. Ancak imzadan

kaomamazlar.

(7) Kuul, gah$masn tanamladrktan sonra karannt Personel Bagkanhlrna gdnderir.

d. Tekeffiir:

(1) Tekeniir, aynr sugu olu$turan liilio aynl i$qi tarafindan bir dnccki iglenig ta hinden

itibaren. bir yrl iginde tekrar iylenmesidir.

(2) Tekeriir halinde, bir fiilin kargtsrnda gtisterilen cezalardaD, bir dnce ve len cczanm en

az bir iistti verilir. Eger verilecek ceza amirin yetkisini agryorsa, b frkrasrnda belirtilen
ydntemler izlenerek i$lem yaplhr.

e. Di[er Hususlar:

(l) Giinl0k iicret kesintisi, iqginin sugu igledigi aya ait iicretiDin otuzda biridir.

(2) iqginin, bir yrllk herhangi bir zaman dilimi iginde, toplam 2 ihtar cezast almast ve

bu siire iginde baqka bir sug iglemesi halinde, itgiye ihtar cezasr verilmez; verilecek ceza ilgili
Grup Komutanl tarafindan belirlenir. Aynl siire iginde, bu ihtar cezalanna jlave olarak ilgt
Crup Komutam tarafindan ticrel kesintisi cezasr alan bir i$9inin yeni bir su9 iglemesi halipde. I
iggidn iglemig oldulu sugun mahiyetine bakrlmakszrn, isqi Disiplin Kuruluna sevkediliy'/- / A/r '4/"
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(3) Bir i$giye, bir yrl iginde toplam iki ihtar veya iicret kesinrisi cezasr ile birlikre Disiplin
Kurulu karan ile de iki disiplin cezasr verilmi; olmasr ve igginin bu stire iqinde ycni bir suq
iglemesi halinde, bu iqginin iqine son verilir.
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MADDE 37 - SoZLE$MENiN SijRESi vE yijRURLijK

Bu sdzlegme, I Ocak 2015 tarihirde yiiriirltige girmek ve 3l Aralk 2016 tarihilde
sona ermek ijzere 2 yrl siire ile yiiriirliikre kalrr. (37) Madde ile s<izlcamenin eki (3) cetvcklen
olu$an bu Toplu l$ Siizletmesi 16 Mart 2015 tarihinde imzalanmlstrr.

NATO MUTTEFIK KARA
KOMUTANLIdI Aile Destek ve
Moral K$rm Amirligi
adma

Aile Destek ve Moral Krsrm Amiri

TURK HARB-i$
SENDiKASI
adma

Bayram BOZAL
Tilrk Harb-i9 Sendikasr
Genel Baqkanr

Ti.irk Harb-I' Sendikasr
Genel Ba$kan Yardrmc$r

t\
IlVd'str,
-t , t.
luf,K_d
Genel

/,1
rui6anrrnsoe lu
I UrK Haro-l$ benotKast
TiS Uzmanr

RAKU$OGLU
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Dlslplin Sugunun Cinsi

VERILEAILECEK DISIPLIN CEZALARI

112
gllnl0k

gnndelik
keslnti

l gunliik
g0ndelik
kesinf

2 giinliik
gUndelik

lsveren tarafrndan kabul edilen birmazereti olmaksrzrn
ayda jkiveya daha fazla bir saatten az i9e ge9 gelmek

Itveren tarafrndan kabul edilen bir mazereli olmaksrzrn
bk saatten fazla ige ge9 gelmek

lgvercnlarafrndan kabul edilen birmazereti olmaksrzrn
bir gi.in i9e gslmemek

Bir ay icinde iistoste iki defa veya bir ay i9inde loplam
U9 i99Un0 i9e gelmemek

Gdrev yerinigaigma saatleri iginde izinsiz t€rk elmek

lsyer'nigalrgma saalleri iginde izinsiz lerk elmek

Drnlenme veya paydos saatler ne rrayel etmemek

lgyerinde ve i9 saauerinde alkolkullanmak

lsyerine keyif veici esraf, efoin vb malzemeler
ge(fmeK

veya bu malzemole kullanmak

lgyerind€ kumar oynamak veya kumaroyunlan tertip
€lmek

SalrSma saatleri iginde verilen gorevleden baSka
iglerle

veya kigisel igle Yle '.r0ra$mak
lgyerine ait alet veya malzemeyi kisisel iSlerde

kullanmak
veya igyeri drgrna tasrmak

Salgma saatleri iginde di0er i9 arkadaSlannr gerekslz
yere oyaramaK

9aI9ma saaUeri iglnde uyurnak

gyeri talimatlan na, nizamlanna ve iSverenrn
talimallanna

l9verene veya igveren vekilleiyle igverenin askei veya
sivil

personeline hakaret etmek veya lehditle bulunmak

Di0er iggrLere kaba davranr$laida bulunmak veya
hakar€t

etmek veya lehditte bulunrnak

lgyednde asrlsrz dedikoduda bulunmak, baSkalarrnl
kalalayrcr davra n rilar da bulunmak

A9IKLAII4ALAR

Kanunlanna gOre

i$lem de yaprlrf.

Kanunlanna gorc

Kanunlanna gore
i9lem de yaprlrr.

Kanunlanna gdre



Srra
No DiElplin Sugunun Cinsi

VERJLEBiLEcEK DisiPLiN cEzALARI

AqIKLAIVALAR
1t2

g0nl0k

s0ndelik
kesinti

l si.inl0k
g0ndelik
kesinti

2 gtinlUk
gnndelik
kesinti

lgten

(ihrac)

t9 lgvereni yanrllrcr bilgivelmek veya baikala.rna iitira
elmeK X

20 lsye nde kavga etmek X

21
lgyerinde siyasaleylemde bulunmak, ii bafl$rve iqye

govenligini tehditedici davranrqlarsergilemek X

22
lgyerinde gorduou tekliketibir hativeya atet ve

avadanlkladaki noksan ve anzalar en yakrn antr,nre
veya ilgililerezarnanrnda bildirmemek

x

23
Kendisino ve len alei, malzeme, makina veya tesisatl

korumamak, kaybetmsk, kendi kusur, kasrt veya
ihmali ile zarara ugratmak.

24
Emanelialtrndakialet, malzeme veya aracrn bakrmt ve

lemizli0ini ihmal etmek
X

25
Gdrevini ihmal etmek, gdrevde ilgisiz ve dikkalsiz

oavranmaK
X X

26 Yelkisinin olmadr0r i9lerle ilgilenmek

27
Gdrevi nedeniyle araq kullanrrken trallk kurallanna

uymamak

Aynca Ceza
Kanunlanna gbre

iQlem de yaprlr.

2a Sdzlelmenin 16 (d) maddesine uymamak X

29 lsyeritedip, dUzsn ve lemizlOrne iayel etmemeh X

30 Kigisel h||k kryalel ve ler.zliqine nayel el.nemek X X

31
l,leslegi olmayan konularda onanm yapmak veya

eleklik
lesisalrnrkurcalamak

X X

32
Kanunlarla yasaklanmrg yerl€r ile i$verenin yasakLadr0l

bdlum veya y€derde sigara i9mek
X

33

lsinin gereoiolarak verilen kitisel koruyucu ma zeme

9erc9eri lurlanmamak veya oL malTeneler,
baqkalaana vermek

X

34
l$yeridrgrnda baSka bir igte galrgmak veya gelir geUrici

ba$ka bir isyeri galrslrrmak

lsyeri emniyetve gizlilidlne aykrn davranrslarda
bulunrnak

Bu suqlarda ayflca
NATO

talimallafl na gOre iSlem

#



Stra
No

Dislplin Sugunun Cinsi

VERiLEBILEcEK DISiPLIN cEZALARI

A9IKLAMALARg0nliik
sijndslik

l gunl0k
gUnd€lik

2 giinltik
g0ndelik
kesinti

igten

(lhra9)

36 X

37
lq saglgr ve i9 guvenligibakrmrndan, uyulmasl gerekli
mevzuat ile teknik tarifname, tatimat ve emirtere aykrn

hareket elmek
X

38
Yangrnla ilgiliemir ve talimatlara aykrn hareket emex

veya yangrna sebebiyet vefmek X X

39
lgyerinde isCllsrin amiripozisyonunda olup bu cetvelde

gdste len eylemlefde bulunanlar hakkrnda gerekli
dlsiplin i$lemlerini yapmamak

X

I
42,/a-/tr



x
I
3

=:0t

=

m

m
--{
o
m-l
m

=.

-

s

L l,^


